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   109 หมู่ท่ี 10 อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

   โทร 0-5372-3962 โทรสาร 0-5372-3961 
   Email Saikao_chiangrai@hotmail.com  

   www.saikao.go.th 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

mailto:Saikao_chiangrai@hotmail.com


 

 
   ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

                            เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
------------------------------------------------------ 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561 -2565 เพื่อให้มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด เพื่อการบูรณา
การแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  ได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ให้ความเห็นชอบในการประชุมสามัญ สมัยท่ี 3  ประจ าปี 2562  ครั้งท่ี 2  เมื่อ
วันท่ี  14 มิถุนายน  2562  แล้วนั้น 

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548        และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ข้อ 24 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565)         ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   14  มิถุนายน  พ.ศ.  2562 
 

(ลงช่ือ)             
 (นายทรงเพชร  ใจทน) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
 
 
 
  
 
 
 



 

ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
 

1.ด้านกายภาพ 
 

          1.1 ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือต าบล 
ต าบลทรายขาวต้ังอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอพานไปเป็นระยะทางประมาณ  15  กิโลเมตรมี

พื้นท่ีประมาณ 82.84 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นท่ีต าบลต่าง ๆดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อต าบลธารทอง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลเจริญเมือง และต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลเจริญเมือง และต าบลสันกลาง  อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

มีลักษณะเป็นท่ีราบสูงและภูเขาด้านทิศตะวันออกลาดเอียงไปทางทิศตะวันตก พื้นท่ีบางส่วน
เป็นภูเขาหินแกรนิตและต้นน้ าสายเล็กๆ บางส่วนเป็นท่ีราบลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นท่ีท าการเกษตรและเป็นท่ีอยู่
อาศัย 
          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว อุณหภูมิเฉล่ียต่อปี 25 องศาเซลเซียส 
          1.4 ลักษณะของดิน 

ลักษณะของดินในพื้นท่ีเป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว 
          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 

มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ล าน้ าร่องธาร ล าน้ าแม่คาว 
          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

ในพื้นท่ีอยู่ในเขตปุาไม้เส่ือมโทรมบางส่วน 
 

2.ด้านการเมืองการปกครอง 
          2.1 เขตการปกครอง 

ต าบลทรายขาวประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน  17  หมู่บ้าน  
          2.2 การเลือกต้ัง 

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 17 หมู่บ้าน หากมี
การเลือกต้ังในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน จะมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2 คน รวมเป็น 34 คน 
 
 
 



 

 
 
 
3.ประชากร 
3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 

ประชากรท้ังส้ิน  จ านวน  9,667 คน แยกเป็นชาย  4,699 คน หญิง  4,968 คน มีความ
หนาแน่นเฉล่ีย  116.69  คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562) 

หมู่ท่ี หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 สันทราย 301 311 612 322 
2 แม่คาววัง 220 221 441 172 
3 ร่องธาร 288 312 600 257 
4 หนองผักจิก 191 206 397 185 
5 ห้วยทรายขาว 268 306 574 230 
6 ท่าฮ่อ 542 604 1,146 504 
7 หนองตุ้ม 194 211 405 264 
8 โปุงแดง 276 297 573 241 
9 ร่องธารใหม่ 234 245 479 181 

10 สันต้นม่วง 319 304 623 535 
11 ร่องธารกลาง 350 369 719 248 
12 โปุงแดงใหม่ 168 207 375 137 

13 รวมไทย 324 312 636 285 

14 สมานมิตร 314 309 623 244 

15 ทรายทอง 210 227 437 181 

16 โปุงทวี 284 301 585 254 

17 ดงลาน 216 226 442 149 

 รวม 4,699 4,968 9,667 4,389 
 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 35 – 55 ปี 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 
          มหาวิทยาลัย                               1    แห่ง ได้แก่ 
          1.มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย 

โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)  3  แห่ง ได้แก่ 
1.โรงเรียนร่องธารวิทยา  จ านวนนักเรียนประมาณ    
 222   คน 
2.โรงเรียนบ้านโปุงแดง จ านวนนักเรียนประมาณ    
 185   คน 
3.โรงเรียน อบต.ทรายขาว (ท่าฮ่อ)  จ านวนนักเรียนประมาณ    
 207    คน 

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  3 แห่ง ได้แก่ 
         1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องธาร  จ านวนนักเรียนประมาณ       
54   คน 
         2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฮ่อ  จ านวนนักเรียนประมาณ       
52   คน 
         3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปุงแดง  จ านวนนักเรียนประมาณ       
50   คน 
 

 4.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทรายขาว     1 แห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านร่องธาร     1 แห่ง 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน    17 แห่ง 

 

 4.3 อาชญากรรม 
 - 
 4.3 ยาเสพติด 
 - 
 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
 -  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.ระบบบริการพืน้ฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

มีถนนลาดยางแอสฟัลล์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง 

หมู่ที่ 

จ านวน 
สายทางรวม 

(สาย) 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลส์
(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก

(สาย) 

ถนนลูกรัง
(สาย) 

ทางล าลอง 
(สาย) 

1 17 16 1 0 0 
2 16 0 11 5 0 
3 16 1 13 2 0 
4 11 2 8 1 0 
5 21 1 19 1 0 
6 25 1 19 5 0 
7 20 1 15 4 0 
8 18 1 17 0 0 
9 12 0 10 2 0 

10 13 1 10 2 0 
11 27 0 26 1 0 
12 15 0 15 0 0 
13 36 0 16 20 0 
14 17 0 12 5 0 
15 13 0 10 3 0 



 

16 25 1 24 0 0 
17 19 0 19 0 0 
รวม 321 25 245 51 0 
ถนนเชื่อมระหว่างต าบล - 1 4 0 

ถนนในการรับผิดชอบของ
หน่วยงานอื่น 

1 - - - 

5.2 การไฟฟ้า 
มีระบบไฟฟูาครบทุกหมู่บ้าน  ประชากรมีไฟฟูาใช้คิดเป็นร้อยละ 99 

5.3 การประปา 
มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน 17 หมู่บ้าน ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ 1 ตู้ 

 5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีเป็นส่วนใหญ่ 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- ไปรษณีย์แม่ลาว ต้ังอยู่ ต าบลแม่ลาว อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ห่างจากต าบลทรายขาว  

อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร 
- ท่ีท าการไปรษณีย์เอกชน บ้านโปุงแดง 
 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ท าสวน 
เล้ียงปลา  
ท่ีเหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
6.2 การประมง 

ต าบลทรายขาว มีการประมงคือ การเล้ียงปลานิล 
6.3 การปศุสัตว์ 

ต าบลทรายขาว มีการปศุสัตว์ คือ การเล้ียงโคเนื้อ โคนม และการเล้ียงสุกร ในทุกหมู่บ้านของ
ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
6.4 การบริการ 

โรงแรม/รีสอร์ท ในพื้นท่ี   จ านวน   2  แห่ง   
  

ปั้มน้ ามัน    จ านวน   4  แห่ง  
โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน   1  แห่ง (โรงงานซ่อมรถเกี่ยวข้าว) 
ตลาด    จ านวน  6 แห่ง 
ร้านค้า    จ านวน  167 แห่ง 

6.5 การท่องเที่ยว 
บ่อน้ าร้อนห้วยทรายขาว วัดห้วยทรายขาว อ่างเก็บน้ าหนองผา   

6.7 แรงงาน 



 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ท าสวน 
ประมง ปศุสัตว์ ท่ีเหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน่ (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

มีจ านวน 17 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้ 

หมู่ท่ี หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 สันทราย 301 311 612 322 
2 แม่คาววัง 220 221 441 172 
3 ร่องธาร 288 312 600 257 
4 หนองผักจิก 191 206 397 185 
5 ห้วยทรายขาว 268 306 574 230 
6 ท่าฮ่อ 542 604 1,146 504 
7 หนองตุ้ม 194 211 405 264 
8 โปุงแดง 276 297 573 241 
9 ร่องธารใหม่ 234 245 479 181 

10 สันต้นม่วง 319 304 623 535 
11 ร่องธารกลาง 350 369 719 248 
12 โปุงแดงใหม่ 168 207 375 137 

13 รวมไทย 324 312 636 285 

14 สมานมิตร 314 309 623 244 

15 ทรายทอง 210 227 437 181 

16 โปุงทวี 284 301 585 254 

17 ดงลาน 216 226 442 149 

 รวม 4,699 4,968 9,667 4,389 

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ท าสวน ปศุสัตว์ 
ประมง 
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
แหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ล าน้ าร่องธาร ล าน้ าแม่คาว 
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพือ่การอุปโภค บริโภค) 
มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน 17 หมู่บ้าน  



 

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
8.1 การนับถือศาสนา 
ประชาชน หมู่ท่ี 1 - 17 นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 99 โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

วัด   มีจ านวน    10   วัด ได้แก่     
1. วัดอุดมวารี 
2. วัดห้วยทรายขาว 
3. วัดโปุงแดง    
4. วัดร่องธาร 
5. วัดท่าฮ่อ 
6. วัดแม่คาววัง 
7. วัดหนองตุ้ม 
8. วัดดงลาน 
9. วัดสันทราย 
10.วัดหนองผักจิก 

ส านักสงฆ์   3 แห่งได้แก่ 
1. ส านักสงฆ์ทิพย์วารี  
2. ส านักสงฆ์สุวรรณวัฒนาราม 
3. ส านักวิปัสนากรรมฐาน (สาขาวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร) 

โบสถ์   -   แห่ง 
   

8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 ช่วงเดือนเมษายน งานแห่พระและสรงน้ าผู้สูงอายุเวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกหมู่บ้าน 

กันยายน – ตุลาคม  งานวันสารทไทย (งานสลากภัต) เวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกวัด 
8.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น  คือ  

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไทล้ือ 
 กลุ่มอาชีพสตรีต าบลทรายขาว 
 ภาษาถิ่น คือ  

ภาษาเมืองล้านนา  ภาษายอง   
8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึกท่ีโดดเด่น  คือ  

ผลิตภัณฑ์กลุ่มไทล้ือ  
ของฝากกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลทรายขาว 

 

9.ทรพัยากรธรรมชาติ 
9.1 น้ า 
9.2 ปุาไม้ 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 



 

 ล าหว้ย , ล าน้ า  3  สาย 
 บึง , หนองน้ า  5  แห่ง 
 ล าเหมือง         10  สาย 
 อ่างเก็บน้ า  2  แห่ง 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
 ฝาย   7  แห่ง 
 บ่อน้ าต้ืน  -  แห่ง 
 บ่อโยก   -  แห่ง 
 ระบบประปาหมูบ้าน    15  แห่ง 
 ระบบประปาภูเขา -  แห่ง 

ถังเก็บน้ าฝน  -  แห่ง  
9.3 ภูเขา 
          ในพื้นท่ีเป็นท่ีราบเชิงภูเขา 
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
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ส่วนที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
ในการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว  ตาม

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ  งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการ
ส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีก าหนดระยะเวลาและ
เงื่อนไขท่ีระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในอนาคตอันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรร
งบประมาณในสัดส่วนท่ีสูงขึ้น มีอัตราก าลังมากขึ้น รวมท้ังมีภารกิจและหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึ้น
ตามกันไปด้วย 

จากผลการเปล่ียนแปลงดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
จะต้องมีการเตรียมการเพื่อรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ  งบประมาณและอัตราก าลังจาก
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อท่ีจะสามารถปฏิบัติภารกิจตามท่ีได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งก าหนด
จุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนาของตนให้ชัดเจน มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท่ี
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ 
ด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะสามารถ
บริหารงานในความรับผิดชอบตามท่ีราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์
สภาพปัญหา/ความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนา การก าหนดภารกิจ และแนวทางการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ 
ซึ่งจะช่วยให้การก าหนดแผนงาน/โครงการ มีทิศทางท่ีสอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมาย
ร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะท าให้ปัญหา/ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการ
บริหารทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 

หลักการส าคัญท่ีถือเป็นหัวใจของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ  การก าหนด
จุดมุ่งหมายการพัฒนาและการก าหนดแนวทางการพัฒนาท่ีจะน าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ี
ก าหนดไว้ ท้ังนี้เพราะหากไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาท่ีชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ เมื่อมีปัญหาอย่างซ้ าซ้อนและไม่มีท่ีส้ินสุดแล้ว ยังอาจท าให้ปัญหามีความ
รุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพและแก้ไขได้ ดังนั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็น
โอกาสอันดีท่ีจะได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ 
และศักยภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจาก
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 

1.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 256๑-25๘๐)  
วิสัยทัศน์ประเทศไทย  



 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 ๑.๑ ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 
 ๑.๒  บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๑.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มี
ความ  พร้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 1.  
 ๑.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นท่ีช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดย
ประชาคม  ระหว่างประเทศ 
 ๑.๕ การบริหารจัดการความมั่นคง มีผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ                     

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
           ๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 
          ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น                                                     

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ๓.๑ คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 

      ๓.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
      ๔.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหล่ือมล้ าในทุกมิติ 
          ๔.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วน 

เข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
      ๔.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึง่ตนเองและการจัด       

  การตนเอง เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       ๕.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไป

ได้ใช้     อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
     ๕.๒ ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบ

ทางลบ   จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
 ๕.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้

สมดุล   ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
 ๕.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อม   และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตอบสนอง    ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
 ๒.๒ ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง  
 ๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 



 

 
1.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

       1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ๑.๑ เพื่อปรับเปล่ียนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม  

๑.๒ เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีตลอดช่วงชีวิต  
๑.๔ เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและ

ประเทศ 
       2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

๒.๑ เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได้
ต่ าสุด  

๒.๒ เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพได้อย่างท่ัวถึง   
๒.๓ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

      3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
3.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเปูาหมายการ
เพิ่มรายได้ต่อหัว     
๓.1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและ

รายได้ใหม่  
                     3.1 เพื่อสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน  

ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
3.1. เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน     

 การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินท่ีสนับสนุนการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ    
3.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
 แข่งขัน ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 

3.๒.1 เพื่อส่ง เสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตของสินค้าและบริการ  

3.๒.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ท่ีส าคัญ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเส่ีย งและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อให้ฐาน การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกร
มีความมั่นคง  

3.๒.3 เพื่อเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นใน
ด้านคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก   

3.๒.4 เพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตท่ีใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการ
พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็น มิตรต่อส่ิงแวดล้อม   



 

๓.๒.๕ เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการ
ปรับตัวสู่ เศรษฐกิจฐานบริการท่ีเข้มแข็งขึ้น รวมท้ังพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวให้
เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน    

๓.๒.๖ เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการ
ลงทุนให้ สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย 
รวมท้ังพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ   

๓.๒.๗ เพื่อพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน   

๓.๒.๘ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์
ใหส้นับสนุน บริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย  

      4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ๔.๑ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
    ๔.๒ สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าท้ังระบบให้มี    ประสิทธิภาพ  
  ๔.๓ บริหารจัดการส่ิงแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน  
  ๔.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลด
ผลกระทบจาก    การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
     5. ด้านความม่ันคง 
  ๕.๑ เพื่อปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมท้ังปูอง
กัน   ปัญหา ภัยคุกคามท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ของชาติ  
  ๕.๒ เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการ
บริหาร    จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ท่ี
เกิดจากภัย คุกคาม   ท้ังภัยทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ   
  ๕.๓ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการ
รักษา    ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ   
  ๕.๔ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทาง
เศรษฐกิจ    สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 
    6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  ๑.๑ เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
  ๑.๒ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชน
ใน   ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้    
  ๑.๓ เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
  ๑.๔ เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวก
ด้วย    ความ รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน ๒ 
 
 



 

 
 
   7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ๑.๑ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า 
รวมท้ังมี   กลไก ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้
สามารถ    สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และ
ยกระดับคุณภาพชีวิต   ให้แก่ประชาชน   
  ๑.๒ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริม
การใช้    พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจใน
ภูมิภาคอาเซียน  
  ๑.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่าง
ท่ัวถึง    ท้ังประเทศ ในราคาท่ีเหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และ
นวัตกรรม รวมท้ัง   พัฒนาระบบ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง 
และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่   ผู้ใช้บริการ  
  ๑.๔ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ าประปา 

ท้ังในเชิง ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบ
ประปา       และสร้างกลไกการบริหาร จัดการการประกอบกิจการน้ าประปาใน
ภาพรวมของประเทศ  

  ๑.๕ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีเกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลด
การ    น าเข้าจาก ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
    8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ๘.๑ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

ขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย  
   ๘.๒ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย 
วิสาหกิจ    ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
  ๘.๓ เพื่อพัฒนานวัตกรรมท่ีมุ่งเน้นการลดความเหล่ือมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของ    ประชาชน ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม   
  ๘.๔ เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม         
   ให้สามารถ ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
   9. การพัฒนาภาคเมืองและพื้นทีเ่ศรษฐกิจ 
  ๙.๑ เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างท่ัวถึงมากขึ้น  
  ๙.๒ เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม  
  ๙.๓ เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม    และ เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  



 

  ๙.๔ เพื่อพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และ    การพัฒนาในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
  ๑๐.๑ เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเด่น ของท าเลท่ีต้ังของประเทศไทยท่ีเป็นจุดเช่ือมโยง
ส าคัญ   ของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ   และสังคมของไทย  
  ๑๐.๒ เพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศ
เป็น   ฐานการผลิตและการลงทุนท่ีมีศักยภาพและโดดเด่น   
  ๑๐.๓ เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทย 

ในกรอบความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคล่ือนการพัฒนาภายใต้กรอบ
   เปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs)   

 ๑.๓  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒   (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) 
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 
  “ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา   

                    สินค้าเกษตรปลอดภัย      ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
2. การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ 
3. พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพฒันาสังคม การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

วัฒนธรรมเละสุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมอย่างยั่งยืน 
4. ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์และการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมโดย

การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
1.4 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย(พ.ศ. 2561-2564) 
 วิสัยทัศน์ 

“เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตรและการท่องเท่ียว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรม
ล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และ
บริการ          โลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS  



 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม  
เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น

เป็นสุข  
ยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์

และยั่งยืน 
      ยุทธศาสตร์ที่  6 การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าประสงค์ 
1. เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันด้าน 
การค้า การลงทุน บริการโลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเท่ียวและวัฒนธรรม เช่ือมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS 
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  โดยการน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมท่ีมี
คุณภาพ 
3. เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ใน
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีและมีคุณภาพ 
4. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีปกติและ 
แนวชายแดน 

          1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  
  วิสัยทัศน์ 

“ยึดหลักธรรมาภิบาล  ท างานแบบมีส่วนร่วม  ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า 
พัฒนาคุณภาพชีวิต  ประชาชนมีความสุข” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2560 -2562) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

 
 



 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี
จ านวน 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ โครงกา
ร 

โครงกา
ร 

โครงกา
ร 

โครงกา
ร 

โครงกา
ร 

โครงกา
ร 

1 
ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

30 
6,852,90

0 
41 

9,205,00
0 

47 
11,366,70

0 42 
20,489,00

0 36 
14,950,00

0 196 62,863,600 

2 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว 

1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 

3 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 150,000 3 150,000 3 150,000 3 150,000 3 150,000 15 750,000 

4 
ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

35 
11,037,00

0 34 
10,361,00

0 35 
10,471,00

0 34 
10,371,00

0 34 
10,371,00

0 172 52,611,000 

5 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

12 
1,740,00

0 
12 

1,740,00
0 

12 
1,740,00

0 
12 

1,740,00
0 

12 
1,740,00

0 
60 8,700,000 

6 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

8 480,000 8 480,000 8 480,000 8 480,000 8 480,000 40 2,400,000 

  รวมทั้งสิ้น 89 
20,359,90

0 99 
22,036,00

0 106 
24,307,70

0 100 
33,330,00

0 94 
27,791,00

0 488 
127,824,60

0 

              
 

 

 

 

 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี1การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการคา้การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวดักลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหมู่ที่ 1 สันทราย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สันทราย หมู่ที่ 1           
ต.ทรายขาว อ.พาน จ.
เชียงราย 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

ซอย 1/1 ปริมาณงาน
ผิวจราจรกว้าง 4 ม.    
ยาว 25 ม.   
หนา 0.15 ม. 

50,000     จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสันทราย หมู่ที่ 1  ต.
ทรายขาว อ.พาน จ.
เชียงราย 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

สายหลกัใน
หมู่บา้น ปริมาณหนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร มี
พ้ืนท่ีเทคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่นอ้ย
กว่า 550 ตารางเมตร 

250,000     จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรงุระบบ
ท่อประปาหมู่บ้าน บ้าน
สันทราย หมู่ที่ 1            
ต.ทรายขาว อ.พาน จ.
เชียงราย 

เพ่ือให้
ประชาชนมีการ
เพียงพอต่อการ
อุกโภคบริโภค 

วางท่อพีวีซี ท่อประปา
ขนาด 2 น้ิว ความยาว
รวมไม่น้อย
กว่า 760 เมตร 

67,900     จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมีการ
เพียงพอต่อการอุก
โภคบริโภค 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    หมู่ที่ 1 สันทราย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างเท
คอนกรีตเสริมเหล็กขยาย
ไหล่ทาง บ้านสันทราย 
หมู่ที่ 1 ต าบลทรายขาว  
อ าเภอพานจังหวัด
เชียงราย  (ถนนสายหลัก) 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2 
เมตร ยาว 267 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 300,000    จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ในหมู่บ้านบ้านสัน
ทราย หมู่ที่ 1 ต าบล
ทรายขาว  อ าเภอพาน
จังหวัดเชียงราย 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

- ซอย 1/2 กว้าง 3 
ม. ยาว 62 ม. หนา 
0.15 ม. 
- ซอย 1/3 กว้าง 4 
ม. ยาว 70 ม. หนา 
0.15 ม. 

  
 
 

100,000 
 
 

229,000 
 

 

 
 
 

200,000 

 จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรงุถนน
หนองช้างแคนบ้านสัน
ทราย หมู่ที่ 1 ต าบล
ทรายขาว  อ าเภอพาน
จังหวัดเชียงราย 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

ผิวจราจรกว้าง 4 ม.    
ยาว 100  ม.   
หนา 0.15 ม. 

  300,000   จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมีการ
เพียงพอต่อการอุก
โภคบริโภค 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหมู่ที่ 1 สันทราย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัววีบ้านสัน
ทราย หมู่ที่ 1 ต าบล
ทรายขาว  อ าเภอพาน
จังหวัดเชียงราย 

เพ่ือปูองกันน้ า
ท่วม 

ความยาว 113 ม. ลึก 
0.50 ม.  

  95,000   จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนสายข้างเมรุ
พระราชทานบ้านสัน
ทราย หมู่ที่ 1 ต าบล
ทรายขาว  อ าเภอพาน
จังหวัดเชียงราย 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2 
เมตร ยาว 267 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

   250,000  จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ในหมู่บ้านบ้านสัน
ทราย หมู่ที่ 1 ต าบล
ทรายขาว  อ าเภอพาน
จังหวัดเชียงราย 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

ซอย 1/3 กว้าง 3 ม. ยาว 
120 ม. หนา 0.15 ม. 

   229,000.  จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหมู่ที่ 1 สันทราย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ บ้านสัน
ทราย หมู่ที่ 1 ต าบล
ทรายขาว  อ าเภอพาน
จังหวัดเชียงราย 

เพ่ือใช้ประกอบ
กิจกรรมใน
หมู่บ้าน 

ขนาดอาคาร
กว้าง 12 ม.ยาว 26 ม. 

   450,000  จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมีสถานที่
ประกอบกิจกรรม
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

11 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
ออกก าลังกายกลางแจ้ง
บ้านสันทราย หมู่ที่ 1 
ต าบลทรายขาว  อ าเภอ
พานจังหวัดเชียงราย 

เพ่ือใช้ประกอบ
กิจกรรมใน
หมู่บ้าน 

เครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง 1 ชุด 

    300,000 จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรงุระบบ
หอกระจายข่าวหมู่บ้าน
บ้านสันทราย หมู่ที่ 1 
ต าบลทรายขาว  อ าเภอ
พานจังหวัดเชียงราย 

เพ่ือใช้
ประชาสัมพันธ์
ในหมู่บ้าน 

ปรับปรุงระบบหอ
กระจายข่าวหมู่บ้าน 

    200,000 จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

รวม  จ านวน  12  โครงการ 367,900 300,000 624,000 1,129,000 500,000    
 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หมู่ที่ 2 แม่คาววัง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
แม่คาววัง หมู่ที่ 2         
ต.ทรายขาว อ.พาน      
จ.เชียงราย 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

ทางเข้าบ่อขยะ 
ปริมาณงานผิวจราจร
กว้าง 3 ม.     
ยาว 205 ม.    
หนา 0.15 ม. 

300,000     จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อระบายน้ า 
บ้านแม่คาววัง หมู่ที่ 2 ต.
ทรายขาว     อ.พาน จ.
เชียงราย 

เพ่ือให้ปูองกัน
น้ าท่วมขัง 

ซอย 2 ปริมาณงาน
กว้าง 0.60 ม. ยาว 
100 ม. 

 100,000  200,000  จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ปูองกันน้ าท่วมขัง กองช่าง 

3 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลชนิด Artificial 
Gravel Pack พร้อมปั้ม
น้ าแบบ Subwersible 
จ านวน 1 ชุด บ้านแม่
คาววัง หมู่ที่ 2 ต าบล
ทรายขาว อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย 

เพ่ือให้มีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค บรโิภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล
ขนาด 6 น้ิว  ลึกไม่
น้อยกว่า 100ม. หรือ
มีปริมาณน้ าไม่น้อย
กว่า 4 ลบ.ม./ชม. 

 300,000    จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

มีน้ าเพียงพอต่อ
การอุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หมู่ที่ 2 แม่คาววัง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
แม่คาววัง หมู่ที่ 2        
ต.ทรายขาว อ.พาน      
จ.เชียงราย 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

ทางเข้าบ่อขยะ 
ปริมาณงานผิวจราจร
กว้าง 5 ม. 
ยาว 150 ม.    
หนา 0.15 ม. 

  270,000  

 

จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

5 ขุดลอกบ่อขยะหมู่บ้าน 
บ้านแม่คาววัง หมู่ที่ 2        
ต.ทรายขาว อ.พาน      
จ.เชียงราย 

เพ่ือให้มีน้ า
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

ปริมาณงาน ความยาว
ไม่น้อยกว่า  65  ม.    
ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 2,210 ลบ.ม 

  200,000   จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

มีน้ าเพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างฝายกั้น
น้ าแม่คาว บ้านแม่คาววัง 
หมู่ที่ 2 ต.ทรายขาว     
อ.พาน  จ.เชียงราย 

เพ่ือให้มีน้ า
เพียงพอต่อ
การเกษตร/
ปูองกันน้ าท่วม 

ปริมาณงานผิวจราจร
กว้าง 3 ม.     
ยาว 5 ม.    สูง 3 ม. 

    300,000  จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

มีน้ าเพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

7 ขุดลอกล าน้ าแม่คาว บ้าน
แม่คาววัง หมู่ที่ 2        
ต.ทรายขาว อ.พาน      
จ.เชียงราย 

เพ่ือให้มีน้ า
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

ปริมาณงาน ความยาว
ไม่น้อยกว่า 2,000 ม.    
ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 2,210 ลบ.ม 

    300,000 จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

มีน้ าเพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

รวม  จ านวน   7   โครงการ 300,000 400,000 470,000 500,000 300,000    
 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 3 ร่องธาร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก (Box Culvert)  
บ้านร่องธาร หมู่ที่ 3 ต.
ทรายขาว อ.พาน จ.
เชียงราย 

เพ่ือปูองกันน้ า
ท่วม 

ข้ามน้ าห้วยไร่ ปริมาณ
งาน ชนิด
1 ช่องทาง ความ
กว้าง 2.10 เมตรความ
สูง 1.80 เมตร ความ
ยาว 6.00 เมตร 

200,000     จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ปูองกันน้ าท่วมขัง กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างฝาปิด
รางระบายน้ าในหมู่บ้าน 
บ.ร่องธาร ม.3             
ต.ทรายขาว อ.พาน      
จ.เชียงราย 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก  

ฝารางขนาด0.50x1 ม.
หนา 0.12 เมตร  

180,000     จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

การคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู (แบบมีฝา
ปิด) บ้านร่องธาร หมู่ที่ 3 
ต.ทรายขาว อ.พาน จ.
เชียงราย 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 
ปูองกันน้ า
ท่วม 

ซอย 7 ปริมาณงาน
กว้าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50-
0.60 เมตร ยาว 200 
ม. 

120,000     จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

การคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 3 ร่องธาร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ร่องธาร หมู่ที่ 3 ต าบล
ทรายขาว  อ าเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย  (ถนน
เลียบคลองชลประทาน) 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

ผิวจราจรกว้าง 4 ม.  
ยาว 104 ม. หนา 
0.15 ม. 

 245,000    จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

การคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล.บ.ร่องธาร ม.3     
ต.ทรายขาว เชื่อม บ.ปาง
สา ต.สันกลางอ.พาน    
จ.เชียงราย 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก  

ผิวจราจรกว้าง 5 
ม.  ยาว 104 ม.        
หนา 0.15 ม. 

 300,000    จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

การคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก (Box Culvert)   
บ้านร่องธาร หมู่ที่ 3 ต.
ทรายขาว อ.พาน      จ.
เชียงราย  
 
 

เพ่ือปูองกันน้ า
ท่วม 

1) ข้ามน้ าห้วยหนอง
แหน กว้าง 2.10 ม.
สูง 1.80 ม. ยาว 6 ม. 
 

 190,000  
 

  จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ปูองกันน้ าท่วมขัง กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       หมู่ที่ 3 ร่องธาร 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างฝาปิด
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านร่องธาร 
หมู่ที่ 3 ต าบลทรายขาว  
อ าเภอพาน  จังหวัด
เชียงราย   

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 
ปูองกันน้ า
ท่วม 

ซอย 7 ฝาราง
ขนาด 0.50 x 0.80   
เมตร หนา 0.12 เมตร  
 

  250,000   จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

การคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ร่องธาร หมู่ที่ 3 ต าบล
ทรายขาว  อ าเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย   

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

1) ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน ผิวจราจร
กว้าง 4 ม.  ยาว 22 ม. 
หนา 0.15 ม. 
2) ซอยนายอินทร์ กว้าง 
4 ม.  ยาว 23 ม. หนา 
0.15 ม. 
3) ซอยนางตุ้ม กว้าง 4 
ม.  ยาว 34 ม. หนา 
0.15 ม. 
3) ซอยนายทรงเดช 
กว้าง 3 ม.  ยาว 60 ม. 
หนา 0.15 ม. 

  
 
 
 
 
 
 

55,000 

55,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

55,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 

จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

การคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 3 ร่องธาร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการวางท่อระบายน้ า 
บ.ร่องธาร ม.3  
ต.ทรายขาว อ.พาน     
จ.เชียงราย 

เพ่ือปูองกันน้ า
ท่วม 

1) ซอย 1 ท่อขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. 
ยาว 17 ม. 
2) ซอย 9 ท่อขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง .040 ม. 
ยาว 5 ม.พร้อมบ่อพัก 

  15,000 
 
 

10,000 

  จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

การคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างฝาปิด
รางระบายน้ า บ้านร่อง
ธาร หมู่ที่ 3 ต าบล
ทรายขาว  อ าเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย   

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

1) ซอย 7 กว้าง 0.80 
ม. ยาว 550 ม. หนา 
0.12 ม. 
2) ซอย 9 กว้าง 0.80 
ม. ยาว 550 ม. หนา 
0.12 ม. 
3) ซอย 8 กว้าง 0.80 
ม. ยาว 200 ม. หนา 
0.12 ม. 
4) ซอย 2 กว้าง 0.80 
ม. ยาว 300 ม. หนา 
0.12 ม. 

 50,000 200,000 
 
 
 
 

 
 
 

200,000 

 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 

150,000 

จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

การคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมู่ที่ 3 ร่องธาร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการขุดลอกสระน้ า
โรงเรียนร่องธารวิทยา   
บ.ร่องธาร ม.3  
ต.ทรายขาว อ.พาน     
จ.เชียงราย 

เพ่ือให้มีน้ า
เพียงพอต่อ
การอุปโภค 
บริโภค 

กว้าง 20 ม. ยาว 180 
ม. ลึก 8 ม. 

  300,000   จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

มีน้ าเพียงพอต่อ
การอุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าแบบมีฝาปิด 
บ.ร่องธาร ม.3             
ต.ทรายขาว อ.พาน      
จ.เชียงราย 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 
ปูองกันน้ า
ท่วม 

ซอย 9 กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 180 ม. ลึก 0.50 
ม. 

    400,000 จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

การคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

    500,000 840,000 830,000 255,000 750,000    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     หมู่ที่ 4 หนองผักจิก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู (แบบมีฝา
ปิด) บ้านหนองผักจิก หมู่
ที่ 4 ต.ทรายขาว อ.พาน 
จ.เชียงราย 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก ปูองกัน
น้ าท่วม 

ทางเชื่อม หมู่ 16 –
 หมู่ 4  ปริมาณงาน
กว้าง 0.50 ม.  ลึก  
0.50-0.60 ม.  

345,000     จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

การคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรงุถนน
ลูกรังเข้าฝายช่างจร บ้าน
หนองผักจิก หมู่ที่ 4     
ต.ทรายขาว อ.พาน จ.
เชียงราย 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว้าง 3 ม. ยาว 165 
ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

300,000     จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

การคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู (แบบปิด) 
บ้านหนองผักจิก  หมู่ที่ 4 
ต าบลทรายขาว  อ าเภอ
พาน  จังหวัดเชียงราย  

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก ปูองกัน
น้ าท่วม 

 1) ซอย 2 ขนาด
กว้าง 0.50 ม.   ลึก
0.40- 0.50 ม.  
ยาว 15 ม.            
2) ถนนสายหลัก
กว้าง 0.50 ม. ลึก
0.40-0.50 ม. ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 94 ม. 

 264,000    จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

การคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     หมู่ที่ 4 หนองผักจิก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองผักจิก หมู่ที่ 4 
ต าบลทรายขาว  อ าเภอ
พาน  จังหวัดเชียงราย  

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

1) ซอยนางไพริน 
กว้าง 3 ม.  ยาว 22 
ม หนา 0.15 ม. 
2) ซอยเข้าหนองปลิง 
กว้าง 3 ม.  ยาว 100
. ม.หนา 0.15 ม. 
3) ซอยบ้านนายจ านง 
กว้าง 3 ม.  ยาว 22 
ม. หนา 0.15 ม. 
4) ซอยบ้านนางมุตร 
กว้าง 3 ม.  ยาว 23 
ม. หนา 0.15  ม. 

 36,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

300,000 
 
 
 

55,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

55,000 

 จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

การคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง
อาคารฌาปนสถานบ้าน
หนองผักจิก หมู่ที่ 4 
ต าบลทรายขาว  อ าเภอ
พาน  จังหวัดเชียงราย 

เพ่ือใช้ประกอบ
พิธีกรรม 

กว้าง 8 ม. ยาว 20 
ม. สูง 3 ม. 

  326,000   จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

มีสถานที่ใช้
ประกอบพิธีกรรม 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     หมู่ที่ 4 หนองผักจิก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์บ้านหนอง
ผักจิก หมู่ที่ 4 ต าบล
ทรายขาว  อ าเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย 

เพ่ือใช้ประกอบ
กิจกรรม 

กว้าง 12 ม. ยาว 
17.40 .ม. พ้ืนที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 
208.80  ตร.ม 
 

  200,000   จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

มีสถานที่ใช้
ประกอบกิจกรรม 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู (แบบปิด) 
บ้านหนองผักจิก  หมู่ที่ 4 
ต าบลทรายขาว  อ าเภอ
พาน  จังหวัดเชียงราย  

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก ปูองกัน
น้ าท่วม 

 1) ถนนสายหลัก
กว้าง 0.50 ม.   ลึก
0.40- 0.50 ม.  
ยาว 100 ม.             

   300,000  จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

การคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างฝาปิด
รางระบายน้ าในหมู่บ้าน 
บ.หนองผักจิก ม.4           
ต.ทรายขาว อ.พาน      
จ.เชียงราย 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก  

ฝารางขนาด
0.50X1 ม.
หนา 0.12 เมตร  

   300,000  จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

การคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     หมู่ที่ 4 หนองผักจิก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองผักจิก  หมู่ที่ 4      
ต.ทรายขาว อ.พาน        
จ.เชียงราย 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

ขนาดหนาเฉลี่ย 0.12 
ม. มีพ้ืนที่เทคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 784 ตร.ม. 

   300,000  จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

10 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
บ้านหนองผักจิก  หมู่ที่ 4      
ต.ทรายขาว อ.พาน        
จ.เชียงราย  

เพ่ือมีไฟฟูาใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูา 
จ านวน 30 ครัวเรือน 

    300,000 จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

มีไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรงุระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

เพ่ือให้มีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

ปรับปรุงระบบประปา 
1 แห่ง 

    300,000 จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

มีน้ าเพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

12 โครงการขุดลอกล าเหมือง
ห้วยไร่ 

เพ่ือปูองกันน้ า
ท่วม 

ขุดลอกล าเหมืองยาว 
2,000 เมตร 

    300,000 จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ปูองกันน้ าท่วม กองช่าง 

รวม  จ านวน   12  โครงการ 645,000 300,000 881,000 955,000 900,000    
 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       หมู่ที่ 5 ทรายขาว 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู (แบบมีฝา
ปิด) บ้านห้วยทรายขาว 
หมู่ที่ 5 ต.ทรายขาว อ.
พาน จ.เชียงราย 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 
ปูองกันน้ า
ท่วม 

ซอยลุงสวัสด์ิ  ปริมาณ
งานกว้าง 0.50 ม.  ลึก
เฉลี่ย 0.50-0.60 ม.  

300,000     จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

การคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตพร้อม
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 
5 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.
เชียงราย 

เพ่ือปูองกันน้ า
ท่วม 

วางท่อระบายน้ า คสล.
เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  1 ม. จ านวน
 26 ท่อน  

100,000     จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ปูองกันน้ าท่วม กองช่าง 

3 โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วย
ทรายขาว  หมู่ที่ 5 ต าบล
ทรายขาว  อ าเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย 

เพ่ือปูองกันน้ า
ท่วม 

ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1 ม. จ านวน 
17 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก 2 บ่อ ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 19 ม. 

  78,000    จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ปูองกันน้ าท่วม กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      หมู่ที่ 5 ทรายขาว 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู 
(แบบปิด) บ้านห้วย
ทรายขาว  หมู่ที่ 5 
ต าบลทรายขาว  
อ าเภอพาน  จังหวัด
เชียงราย  (ซอย 9) 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 
ปูองกันน้ า
ท่วม 

1) ซอย 9 กว้าง 0.50 ม. 
ลึก 0.50 ม.ยาว 133 ม. 
2) ซอยบ้านนายถึง อริยะ
มั่ง กว้าง 0.50 ม. ลึก 
0.50 ม. ยาว 120 ม 
3) ซอย 6 กว้าง 0.50 ม. 
ลึก 0.50 ม. ยาว 80 ม. 
4) ซอย 7 กว้าง 0.50 ม. 
ลึก 0.50 ม. ยาว 60 ม. 
5) ซอยนายบุญธรรม ขัต
ตา กว้าง 0.50 ม. ยาว 
100 ม. ลึก 0.50 ม. 
6) ซอยนางศิริแข  ปัญญา
เลิศ กว้าง 0.50 ม. ยาว 
60 ม. ลึก 0.50 ม. 

 300,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 
 

 
 
 

300,000 

 
 
 
 
 

200,000 
 

150,000 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
300,000 
 
 
150,000 

จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

การคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

รวม  จ านวน     โครงการ 400,000 678,000 300,000 350,000 450,000    
 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       หมู่ที่ 6 ท่าฮ่อ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู (แบบมีฝา
ปิด) บ้านท่าฮ่อ หมู่ที่ 6 
ต.ทรายขาว อ.พาน จ.
เชียงราย 

เพ่ือปูองกันน้ า
ท่วม 

(1.)ซอย 2  
กว้าง 0.50 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.50-
0.60 ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า
ขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  0.30 ม. 
(2.)ซอย 11 
 กว้าง 0.50 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.50 ม.  
(3.)ถนนสายหลัก 
 กว้าง 0.50 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.50 ม.  
 

300,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 

 
 
 
 
 
 
 

300,000 

  จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

การคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      หมู่ที่ 6 ท่าฮ่อ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรงุถนน
ทางเข้าโครงการตาม
พระราชด าริอ่างเก็บน้ า
ห้วยหลวง บ.ท่าฮ่อ ม.6 
ต.ทรายขาว อ.พาน จ.
เชียงราย 
 
 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

ปริมาณงาน ผิวจราจร
กว้าง 5 
ม. ยาว 300 ม.    หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. 

70,000     จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

การคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ท่าฮ่อ  หมู่ที่ 6 ต าบล
ทรายขาว  อ าเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย  

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

1) ซอย 18กว้าง 3
ม. ยาว 124 ม. 
หนา 0.15 ม.  
2) ซอย 8 กว้าง
2.50 ม. ยาว 67 ม. 
หนา 0.15 ม. 
3) ถนนสายหลัก กว้าง 
4 ม. ยาว 105 หนา 
0.15 ม. 
 
 
 

 300,000  
 
 

300,000 

 
 
 
 
 
 

300,000 

 จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

การคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      หมู่ที่ 6 ท่าฮ่อ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก (Box Culvert)   
บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 10 
ต.ทรายขาว อ.พาน      
จ.เชียงราย  

เพ่ือปูองกันน้ า
ท่วม 

1) ซอย 2 กว้าง 3 ม.
สูง 1.80 ม. ยาว 5 ม. 
2) ซอย 11 กว้าง 3 ม.
สูง 1.80 ม. ยาว 5 ม. 

  300,000 
 

300,000 

  จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ปูองกันน้ าท่วมขัง กองช่าง 

5 โครงการปรับปรงุระบบ
หอกระจายข่าวหมู่บ้าน 
บ้านท่าฮ่อ หมู่ที่ 6 ต าบล
ทรายขาว  อ าเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย 

เพ่ือใช้
ประชาสัมพันธ์
ในหมู่บ้าน 

ปรับปรุงระบบหอ
กระจายข่าวหมู่บ้าน 

    300,000 จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 6  
ต.ทรายขาว อ.พาน      
จ.เชียงราย 

เพ่ือใช้ประกอบ
กิจกรรมใน
หมู่บ้าน 

ขนาดอาคาร
กว้าง  9.00 เมตร ยาว 
15.00  เมตร 

    300,000 จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

อาคาร
อเนกประสงค์ 1 
หลัง 

กองช่าง 

รวม  จ านวน  6   โครงการ 370,000 600,000 1,200,000 300,000 600,000    
 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     หมู่ที่ 7 หนองตุ้ม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
ตุ้ม หมู่ที่ 7             
ต.ทรายขาว อ.พาน      
จ.เชียงราย 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

(1) ซอย 4/3 กว้าง 4 ม. 
ยาว 72 ม.  
หนา 0.15 ม.  
(2) ซอยลงทุ่งหนอง
ปลิง กว้าง 4 ม. 
ยาว 75ม. หนา 0.15 ม. 

300,000  
 
 

300,000 

   จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองตุ้ม หมู่ที่ 7 
ต าบลทรายขาว  
อ าเภอพาน  จังหวัด
เชียงราย  

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

1) สายหนองไคร้ ผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม.     
ยาว 129 ม.หนา 0.15 
ม. 
2) บ้านนางจ๋อม สารฟู 
กว้าง 4 ม. ยาว 65 ม. 
หนา 0.15 ม. 
3) สายดงกลาง กว้าง 4 
ม. ยาว 500 ม. หนา 
0.15 ม. 
4) บ้านนางจ า  นันทรัตน์ 
กว้าง 4 ม. ยาว 80 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 100, 000 300,000  
 
 
 
 
 
 

300,000 

 
 
 
 
100,000 
 
 
300,000 
 
 
150,000 

จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     หมู่ที่ 7 หนองตุ้ม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 ก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยูในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
7 ต าบลทรายขาว  
อ าเภอพาน  จังหวัด
เชียงราย 

เพ่ือปูองกันน้ า
ท่วม 

กว้าง 0.50 ม. ยาว 200 
ม. สูง 0.50 ม. 

  300,000 300,000  จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ปูองกันน้ าท่วม กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
หนองตุ้ม เชื่อม ถนน
ซุปเปอร์ไฮเวย์ หมู่ที่ 7 
ต าบลทรายขาว  
อ าเภอพาน  จังหวัด
เชียงราย 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

สายหนองไคร้ ผิวจราจร
กว้าง 4 ม.     
ยาว 2,000 ม. 
หนา 0.15 ม.  

   4,000,000  จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างฝาย
อุ้ยสอน บ้านหนองตุ้ม 
หมู่ที่ 7 ต าบล
ทรายขาว  อ าเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย 

เพ่ือปูองกันน้ า
ท่วม มีน้ า
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

ขนาดฝายกว้าง 3 ม. ยาว 
5 ม. สูง 2 เมตร 

  300,000   จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ปูองกันน้ าท่วม กองช่าง 

รวม  จ านวน  5   โครงการ 300,000 400,000 900,000 4,600,000 550,000    
 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      หมู่ที่ 8 โปุงแดง 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโปุงแดง หมู่ที่ 8           
ต.ทรายขาว อ.พาน   
จ.เชียงราย 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

1) ซอย 7 กว้าง 4 ม. 
ยาว 147 ม.หนา 0.15 ม. 
2) ซอยข้างวัดโปุงแดง กว้าง 
4 ม. ยาว 50 ม. หนา 
0.15 ม. 

300,000    
 

250,000 

300,000 จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู 
(แบบปิด) บ้านโปุงแดง  
หมู่ที่ 8 ต.ทรายขาว  
อ าเภอพาน  จังหวัด
เชียงราย   

เพ่ือปูองกัน
น้ าท่วม 

1) ซอย 7 กว้าง 0.15 ม. 
หนา 0.50 ม.      
ลึก 0.60 ม. ยาว 124 ม. 
2) ซอย 7/1 กว้าง 0.60 
ม. ยาว 20 ม. ลึก 0.60 ม. 
3) ซอย 4/1 กว้าง 0.60 
ม. ยาว 60 ม. ลึก 0.60 ม. 
4) ซอย 7 กว้าง 0.60 ม. 
ยาว 130 ม. ลึก 0.60 ม. 
5) ซอย 6 กว้าง 0.60 ม. 
ยาว 130 ม. ลึก 0.60 ม. 

 300,000  
 
 
. 

 
114,000 
 
300,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 

 จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

การคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      หมู่ที่ 8 โปุงแดง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรงุ
อาคารเอนกประสงค์
บ้านโปุงแดง  หมู่ที่ 8 
ต.ทรายขาว  อ าเภอ
พาน  จังหวัดเชียงราย   

เพ่ือเป็น
สถานที่
ประกอบ
กิจกรรม 

กว้าง 10 ม. ยาว 15 ม. 
สูง 3 เมตร 

  200,000   จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

มีสถานที่ประกอบ
กิจกรรม 

กองช่าง 

4 โรงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้าน
โปุงแดง  หมู่ที่ 8 ต.
ทรายขาว  อ าเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย   

เพ่ือให้มีน้ า
เพียงพอต่อ
การอุปโภค
บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปา 1 
แห่ง 

   300,000  จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

มีน้ าเพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

รวม  จ านวน     โครงการ 300,000 300,000 614,000 850,000 300,000    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           หมู่ที่ 9 ร่องธารใหม่ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ร่องธารใหม่  หมู่ที่ 9      
ต.ทรายขาว อ.พาน        
จ.เชียงราย 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

1) ถนนสายหลักกว้าง 
2 ม. ยาว 267 ม. 
หนา 0.15 ม. 
2) ซอย 5 กว้าง 2 ม. 
ยาว 267 ม. หนา 
0.15 ม. 

300,000 300,000 
 
 

300,000 

   จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านร่องธารใหม่ หมู่
ที่ 9  ต าบลทรายขาว  
อ าเภอพาน  จังหวัด
เชียงราย  

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

1) ซอย 3/6 กว้าง 3 
ม. ยาว 80 ม. หนา 
0.15 ม. 

 300,000    จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการขยายไหล่ทางถนน 
คสล.ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9      
ต.ทรายขาว อ.พาน           
จ.เชียงราย 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

ถนนในหมู่บ้าน ขนาด 
ยาว 532 ม. หนา 
0.15 ม. 

  300,000 
 
 
 

  จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น้ าฝายต้นม่วง หมู่ที่ 9           
ต.ทรายขาว อ.พาน           
จ.เชียงราย 

เพ่ือให้มีน้ า
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

คลองสง่น้ าขนาดกว้าง.
1 ม. ยาว 95 ม. ลึก 
1 ม. 

  300,000   จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       หมู่ที่ 9 ร่องธารใหม่ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรงุท่อ
ระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อ
พัก หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
 ต.ทรายขาว อ.พาน  จ.
เชียงราย 

เพ่ือการ
คมนาคมที่สะ
ดวง 

ท่อ คสล.ขนาด ศก.
040 ม. 47 ท่อน  
บ่อพัก คสล. 2 บ่อ 
ความยาวรวม 49 
ม. 

  57,700   จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ปูองกันน้ าท่วม กองช่าง 

6 โครงการเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ที่ 9 ต.ทรายขาว       
อ.พาน  จ.เชียงราย 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค บรโิภค 

เจาะบ่อบาดาล 1 
บ่อ 

    300,000 จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค บรโิภค 

กองช่าง 

7 โรงการก่อสร้างรางริน
ชลประทาน หมู่ที่ 9       
ต.ทรายขาว อ.พาน            
จ.เชียงราย 

เพ่ือให้มีน้ า
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

หลังบ้านนายมูล  ค า
บุรี กว้าง 1 ม. ยาว 
18 ม. หนา 0.12 
ม. 

    300,000 จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างแนวกัน
ตลิ่งพัง หมู่ที่ 9 ต.
ทรายขาว      อ.พาน จ.
เชียงราย 

เพ่ือปูองกันตลิ่ง
พัง 

แนวกันตลิ่งพัง  ยาว 
80  ม. หนา 0.15 
ม.  

   300,000  จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ปูองกันตลิ่งพัง กองช่าง 

รวม  จ านวน      โครงการ 300,000 900,000 657,700 300,000 600,000    
 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          หมู่ที่ 10 สันต้นม่วง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก (Box Culvert)   
บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 10 
ต.ทรายขาว อ.พาน      
จ.เชียงราย  

เพ่ือปูองกันน้ า
ท่วม 

ข้ามน้ าห้วยปุายาง 
กว้าง 3.00 เมตร ความ
สูง 1.80 เมตร ความ
ยาว 5.00 เมตร 

190,000     จ านวน
ประชาชน
ผู้ใช้ประโยชน์ 

ปูองกันน้ าท่วมขัง กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก (Box Culvert)  
บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 10 
ต.ทรายขาว อ.พาน จ.
เชียงราย  

เพ่ือปูองกันน้ า
ท่วม 

ข้ามน้ าหว้ยหนองผา
กว้าง 2.40 เมตร ความ
สูง 2.10 เมตร ความ
ยาว 8.00 เมตร  

250,000     จ านวน
ประชาชน
ผู้ใช้ประโยชน์ 

ปูองกันน้ าท่วมขัง กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตพร้อม
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 10 
ต.ทรายขาว อ.พาน จ.
เชียงราย 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

ชุมชนมหาวิทยาลัยราช
มงคลล้านนา ปริมาณ
งาน วางท่อระบาย
น้ า คสล. เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  0.60 ม. จ าน
วน 80.00 ท่อน  พร้อม
บ่อพัก  

100,000     จ านวน
ประชาชน
ผู้ใช้ประโยชน์ 

ปูองกันน้ าท่วม กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          หมู่ที่ 10 สันต้นม่วง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์หมู่บ้าน 
บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 10 
ต.ทรายขาว อ.พาน จ.
เชียงราย 

เพ่ือใช้
ประกอบ
กิจกรรมใน
หมู่บ้าน 

ขนาดอาคาร
กว้าง  9.00 เมตร ยาว 1
5.00  เมตร 

300,000     จ านวน
ประชาชน
ผู้ใช้ประโยชน์ 

อาคาร
อเนกประสงค์ 1 
หลัง 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สันต้นม่วง  หมู่ที่ 10 
ต าบลทรายขาว  อ าเภอ
พาน  จังหวัดเชียงราย 
(ถนนเข้าหนองผาทิศ
เหนือ) 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1
28.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 300,000    จ านวน
ประชาชน
ผู้ใช้ประโยชน์ 

การคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สันต้นม่วง  หมู่ที่ 10 
ต าบลทรายขาว  อ าเภอ
พาน  จังหวัดเชียงราย 
(ถนนเข้าหนองผาทิศใต้) 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1
04.00 เมตร   หนา 0.1
5 เมตร 

 300,000    จ านวน
ประชาชน
ผู้ใช้ประโยชน์ 

การคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          หมู่ที่ 10 สันต้นม่วง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ราชมงคล)  
บ้านสันต้นม่วง  หมู่ที่ 10 
ต าบลทรายขาว  อ าเภอ
พาน  จังหวัดเชียงราย 

เพ่ือปูองกันน้ า
ท่วม 

ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ า
นวน 80 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก คสล.  

 100,000    จ านวน
ประชาชน
ผู้ใช้ประโยชน์ 

ปูองกันน้ าท่วมขัง กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก (Box Culvert)   
บ้านร่องธาร หมู่ที่ 3  
ต.ทรายขาว อ.พาน  
 จ.เชียงราย  
 
 

เพ่ือปูองกันน้ า
ท่วม 

1) ข้ามห้วยฮ้อม 
กว้าง 2.10 ม.
สูง 1.80 ม. ยาว 7 ม. 
 

 210,000  
 

  จ านวน
ประชาชน
ผู้ใช้ประโยชน์ 

ปูองกันน้ าท่วมขัง กองช่าง 

9 โครงการเทลาน พร้อม
ก่อสร้างรั้ว อาคาร
เอนกประสงค์ ม.10 ต.
ทรายขาว อ.พาน จ.
เชียงราย 

เพ่ือใช้
ประกอบ
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

เทลานเอนกประสงค์
ขนาดกว้าง 14.ม. ยาว 
25 หนา 0.12 ม. พ้ืนที่
รวมไม่น้อยกว่า 350 ม. 

  300,000   จ านวน
ประชาชน
ผู้ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนมีสถานที่
ใช้ประกอบ
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          หมู่ที่ 10 สันต้นม่วง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
ต.ทรายขาว   อ.พาน    
จ.เชียงราย 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

1) ซอย 1/7 ขนาดกว้าง 
4 ม. ยาว 300 ม. หนา 
0.15 ม. 
2) เชื่อม ม.10 – ม.16 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
200 ม. หนา 0.15 ม. 

 300,000  300,000  
 
 

300,000 

จ านวน
ประชาชน
ผู้ใช้ประโยชน์ 

การคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างฝายห้วย
โปุง บ้านสันต้นม่วง     
หมู่ที่ 10 ต าบลทรายขาว  
อ าเภอพาน  จังหวัด
เชียงราย 

เพ่ือปูองกันน้ า
ท่วม/มีน้ าพียง
พอต่อ
การเกษตร 

กว้าง 3 ม. ยาว 6 ม. สูง 
3 ม. 

 100,000    จ านวน
ประชาชน
ผู้ใช้ประโยชน์ 

ปูองกันน้ าท่วมขัง กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างบันได
ทางลงอ่างเก็บน้ าหนอง
ผา  บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 
10 ต.ทรายขาว อ.พาน 
จ.เชียงราย 

เพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

ก่อสร้างบันไดทางลงอ่าง
เก็บน้ า ตามแบบที่ อบต.
ทรายขาว ก าหนด 

 150,000 150,000   จ านวน
ประชาชน
ผู้ใช้ประโยชน์ 

ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

กองช่าง 

รวม  จ านวน      โครงการ 840,000 1,460,000 450,000 300,000 300,000    
 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          หมู่ที่ 11 ร่องธารกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างฝาปิด
รางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 
บ้านร่องธารกลาง ต าบล
ทรายขาว  อ าเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย (สาย
หลัก) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวก 

1) สายหลัก 
ขนาด 0.50X1.00 
ม. หนา 0.12 ม.
จ านวน 346 ฝา 
2) ซอย 4 กว้าง 
0.90 ม. ยาว 130 
ม. ,กว้าง 0.70 ม. 
ยาว 130 ม. 
3) ซอย 1 กว้าง 1 
ม. ยาว 130 ม. 
4) ซอย 6 กว้าง 1 
ม. ยาว 130 ม. 

250,000 300,000 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 

 
 
 
 

300,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 

 จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

การคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างประตู
เปิด-ปิดน้ าไซฟุอน  หมู่ที่ 
11 ต.ทรายขาว อ.พาน 
จ.เชียงราย 

เพ่ือการระบายน้ า
ที่สะดวก ปูองกัน
น้ าท่วมขัง 

ประตูปิด-เปิดน้ า 
ขนาดกว้าง ...... ม. 
ยาว .......ม. ลึก 
0.50 ม.  

    300,000 จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ปูองกันน้ าท่วมขัง กองช่าง 

 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      หมู่ที่ 11 ร่องธารกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการก่อร้างถนน 
คสล. บ.ร่องธารกลาง   
ม. 11 ต.ทรายขาว      
อ.พาน จ.เชียงราย 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวก 

1) ซอย 3/6 กว้าง 
3 ม. ยาว 80 ม. 
หนา 0.15 ม. 
2) ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน กว้าง 4 
ม. ยาว 120 ม. 
หนา 0.15 ม. 

  250,000 
 
 

300,000 
 

  จ านวน
ประชาชน
ผู้ใช้ประโยชน์ 

การคมนาคม
สะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการวางท่อพร้อมบ่อ
พัก ม. 11 ต.ทรายขาว      
อ.พาน จ.เชียงราย 

เพ่ือการระบายน้ า
ที่สะดวก ปูองกัน
น้ าท่วมขัง 

หน้า รพ.สต.
ทรายขาว (ร่องธาร) 
ยาว 120 ม. 

   150,000 150,000 จ านวน
ประชาชน
ผู้ใช้ประโยชน์ 

ปูองกันน้ าท่วมขัง กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยู ม. 11       
ต.ทรายขาว อ.พาน      
จ.เชียงราย 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวก 

ซอย 7 กว้าง 0.50 
ม. ยาว 95 ม. หนา 
0.12 ม. 

    300,000 จ านวน
ประชาชน
ผู้ใช้ประโยชน์ 

ปูองกันน้ าท่วมขัง กองช่าง 

6 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
ม. 11 ต.ทรายขาว      
อ.พาน  จ.เชียงราย 

เพ่ือให้มีไฟฟูาใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูา 1 
สาย 

    300,000 จ านวน
ประชาชน
ผู้ใช้ประโยชน์ 

มีไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

รวม  จ านวน      โครงการ 250,000 450,000 850,000 300,000 1,050,000    
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      หมู่ที่ 12 โปุงแดงใหม่ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างแนวกั้น
กันตลิ่งพังและปรับปรงุ
ถนนฝายต้นสี บ้านโปุง
แดงใหม่ หมู่ที่ 12       
ต.ทรายขาว อ.พาน      
จ.เชียงราย 

เพ่ือปูองกันตลิ่ง
พัง 

ความยาวแนวตลิ่ง 
30.00 เมตร สูง 
2.30 เมตร 

130,000     จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ปูองกันตลิ่งพัง กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู (แบบมีฝา
ปิด) บ้านโปุงแดงใหม่ หมู่
ที่ 12 ต.ทรายขาว อ.
พาน จ.เชียงราย 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวก ปูองกัน
น้ าท่วม 

1) ซอย 4 กว้าง
0.50 ม.ลึก 0.50 
ม. หนา 0.12 ม.
ยาว 120 ม. 
2) ซอยหลังโรงเรียน 
กว้าง 0.50 ม. ลึก 
0.50 ม. หนา 
0.12 ยาว 120 ม. 
3) ซอยบ้านนาย
จันทร์  ก๋าใจ กว้าง 
0.50 ม. ลึก 0.50 
ม. หนา 0.12 ม. 
ยาว 127 ม. 

300,000  
 
 

300,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 

  จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ปูองกันน้ าท่วม กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       หมู่ที่ 12 โปุงแดงใหม ่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู (แบบมีฝา
ปิด) หมู่ที่ 12   
ต.ทรายขาว อ.พาน  
จ.เชียงราย 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวก ปูองกัน
น้ าท่วม 

4) ซอยกลางบ้าน
กว้าง0.50 ม.ลึก 
0.50 ม.ยาว 139 
ม. รวมท่อระบายน้ า 
คสล.ศก0.30 ม. 
5) ซอย บ้านนาย
ประเสริฐ กว้าง
0.50 ม.ลึก 0.50 
ม. หนา 0.12 ม.
ยาว 205 ม. 
6) ซอยบ้านนายศรี
ไว กว้าง 0.50 ม. 
ลึก 0.50 ม. หนา 
0.12 ยาว 205 ม. 

  300,000  
 
 
 
 
300,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
300,000 

จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ปูองกันน้ าท่วม กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 12  
ต.ทรายขาว อ.พาน  
จ.เชียงราย 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวก 

ซอย 4 – ซอย 5 
กว้าง 6 ม.ยาว 22 
ม. หนา 0.15 ม. 

   300,000  จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

การคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

รวม  จ านวน       โครงการ 430,000 300,000 600,000 600,000 300,000    
 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       หมู่ที่ 13 รวมไทย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู (แบบมีฝา
ปิด) บ้านรวมไทย หมู่ที่ 
13 ต.ทรายขาว อ.พาน 
จ.เชียงราย 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก ปูองกัน
น้ าท่วม 

สายหลักในหมู่บ้าน
กว้าง 0.50 ม.  ลึก 
0.50 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ขนาด เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.30 
เมตร 

300,000   300,000  จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ปูองกันน้ าท่วม กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู (แบบปิด)  
บ้านรวมไทย  หมู่ที่ 13 
ต าบลทรายขาว  อ าเภอ
พาน  จังหวัดเชียงราย  

เพ่ือปูองกันน้ า
ท่วม 

1) ซอย 2 ขนาด
กว้าง 0.50 ม. ลึก 
0.50  ม.           
2) ซอย 3/4
กว้าง 0.50 ม. ลึก 
0.50 ม.  

 300,000  
 
 
 

300,000 

  จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ปูองกันน้ าท่วม กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ.รวมไทย ม.13 
ต.ทรายขาว เชื่อม ต.สัน
กลาง อ.พาน จ.เชียงราย  

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก  

ถนนกว้าง 6.0 ม. ยาว 
825 ม.หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
5,100 ตร.ม.   

   6,000,000  
 

6,000,000 จ านวนเด็กผู้ใช้
ประโยชน์ 

การสัญจรไปมา
ระหว่างต าบล
เป็นไปโดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย/

หน่วยงานอื่น 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       หมู่ที่ 13 รวมไทย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ.รวมไทย ม.13 
ต.ทรายขาว อ.พาน      
จ.เชียงราย  

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก  

ถนนเรียบคลอง
ชลประทาน   
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
86 ม.หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
344 ตร.ม.   

  200,000   จ านวนเด็กผู้ใช้
ประโยชน์ 

การสัญจรไปมา
เป็นไปโดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม  จ านวน      โครงการ 300,000 300,000 500,000 6,300,000 6,000,000    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      หมู่ที่ 14 สมานมิตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สมานมิตร หมู่ที่ 14       
ต.ทรายขาว อ.พาน      
จ.เชียงราย 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

1) ซอยแยกฌาปน
สถาน กว้าง 4 ม.  
ยาว 147 ม. หนา
0.15 ม. 
2) 1) หน้าวัดหนอง
ตุ้ม ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. หนา 
0.15 ม. 
3) บ.สมานมิตร-สวน
ปุาแม่ส้านแม่ใจ ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 200 
ม. หนา 0.15 ม. 
4) เลียบคลอง
ชลประทาน ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 200 
ม. หนา 0.15 ม. 
5) ปุาสุสาน – สวนปุา
แม่ส้านแม่ใจ ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 300 
ม. หนา 0.15 ม. 

300,000  
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 

 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 
 
 

300,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 

 จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      หมู่ที่ 14  สมานมิตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สมานมิตร  หมู่ที่ 14 
ต าบลทรายขาว  อ าเภอ
พาน  จังหวัดเชียงราย  

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

1) ซอยภานุพงษ์ –บ้าน
ใหม่กว้าง 4 ม. ยาว 
200 ม. หนา 0.15 ม.  
2) ซอย  5 กว้าง 2.5 
ม. ยาว 58 ม. 
หนา 0.15 ม. 
3) ซอยบ้านนางตา  
มัชชะ กว้าง 4 ม. ยาว 
150ม.หนา 0.15 ม. 
4) ซอยบ้านนายยุทธนา  
ปิดปก กว้าง 4 ม. ยาว 
30 ม. หนา 0.15 ม. 
5) ซอยนางไพลิน กว้าง 
4 ม. ยาว 200 ม. หนา 
0.15 ม. 
6) ซอยนางบัวแก้ว 
กว้าง 4 ม. ยาว 100 
ม. หนา 0.15 ม. 

 127,000  300,000 
 
 

150,000 
 

 
 
 
 
 
 
300,000 
 
 
150,000 
 
 
300,000 
 
 
200,000 
 

จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      หมู่ที่ 14 สมานมิตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสมานมิตร  หมู่ที่ 
14 ต าบลทรายขาว  
อ าเภอพาน  จังหวัด
เชียงราย  

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

7) เรียบคลองชลประทาน 
กว้าง 4 ม. ยาว 129 ม. 
หนา 0.15 ม.  
8) ซอยนายหล้า กว้าง 4 
ม. ยาว 150 ม. หนา 
0.15 ม.  

  300,000  
 
300,000 

 
 
 

จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง
ศาลาฌาปนสถาน  
บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 
14 ต าบลทรายขาว  
อ าเภอพาน  จังหวัด
เชียงราย 

เพ่ือใช้
ประกอบ
พิธีกรรม 

กว้าง 12 ม.ยาว 150 ม. 
สูง 6.00 เมตร  หรือมี
พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 180.00 ตาราง
เมตร 

 400,000    จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

มีสถานที่ประกอบ
พิธีกรรม 

กองช่าง 

รวม  จ านวน     โครงการ 300,000 677,000 900,000 1,350,000 950,000    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      หมู่ที่ 15 ทรายทอง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทรายทอง 
หมู่ที่ 15   
ต.ทรายขาว อ.พาน  
จ.เชียงราย 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

1) ซอยนางหล้า
กว้าง 3 ม. ยาว 117 ม.    
หนา 0.15 ม. 
2)  ซอยสนาม
เปูา กว้าง 3 ม. ยาว 54 ม. 
หนา 0.15 ม. 
3) สายที่ 1 ซอย 10 กว้าง 
4 ม. ยาว 107 ม. หนา 
0.15 ม. 
สายที ่2 กว้าง 3 ม. ยาว 
76 ม. หนา 0.15 ม. 

250,000  
 
 

300,000 

 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 

  จ านวน
ประชาชน
ผู้ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยู 
(แบบปิด) บ้านทราย
ทอง  หมู่ที่ 15 
ต าบลทรายขาว  
อ าเภอพาน  จังหวัด
เชียงราย  

เพ่ือปูองกันน้ า
ท่วม 

1) ซอย 11 กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 0.50 ม. ยาว 200 ม. 
2) ซอย 4 กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 0.50 ม. ยาว 400 ม. 
3) ซอย 5 กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 0.50 ม. ยาว 200 ม. 
 

 300,000 
 

100,000 

  
 
 

300,000 

 
 
 
 
 
300,000 

จ านวน
ประชาชน
ผู้ใช้ประโยชน์ 

ปูองกันน้ าท่วม กองช่าง 

 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      หมู่ที่ 15 ทรายทอง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรงุ
ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 15             
ต.ทรายขาว  อ.พาน  
จ.เชียงราย 

เพ่ือให้มีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค บรโิภค 

ระบบประปา 1 แห่ง    300,000  จ านวน
ประชาชน
ผู้ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค บรโิภค 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างแนว
กันตลิ่งพัง หมู่ที่ 15             
ต.ทรายขาว  อ.พาน  
จ.เชียงราย 

เพ่ือปูองกันแนว
ตลิ่งพัง 

ข้างบ้านนางหล้า ยาว 50 
ม. หนา 0.20 ม. ม. สูง 2
ม. 

    300,000 จ านวน
ประชาชน
ผู้ใช้ประโยชน์ 

ปูองกันแนวตลิ่งพัง กองช่าง 

รวม  จ านวน      โครงการ 250,000 700,000 300,000 600,000 600,000    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      หมู่ที่ 16 โปุงทวี 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างเท
คอนกรีตเสริมเหล็กขยาย
ไหล่ทางและวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
บ้านโปุงทวี หมู่ที่ 16 ต.
ทรายขาว อ.พาน          
จ.เชียงราย 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

1) ซอย 4 วางท่อ
ระบายน้ า เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 ม. 
จ านวน 120 ท่อน     
พร้อมบ่อพัก คสล. 
2) ซอย 3 วางท่อ
ระบายน้ า เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  0.40 ม.   
จ านวน 118.00 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก คสล. 

300,000 
 
 
 
 

300,000 

  
 
 
 
 

  จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตพร้อม
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโปุงทวี หมู่ที่ 16    
ต.ทรายขาว อ.พาน      
จ.เชียงราย 

เพ่ือปูองกันน้ า
ท่วม 

วางท่อระบาย
น้ า คสล เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  1.00 เมตร 
จ านวน 26 ท่อน พร้อม
บ่อพัก คสล. 

100,000     จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ปูองกันน้ าท่วม กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      หมู่ที่ 16 โปุงทวี 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู (แบบปิด) 
บ้านโปุงทวี  หมู่ที่ 16 
ต าบลทรายขาว  อ าเภอ
พาน  จังหวัดเชียงราย  
(ซอย 3/4) 

เพ่ือปูองกันน้ า
ท่วม 

ขนาดกว้าง 1 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร  
 

 300,000    จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ปูองกันน้ าท่วม กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างแนวกัน
ตลิ่งพัง หมู่ที่ 16        
ต.ทรายขาว อ.พาน      
จ.เชียงราย 

เพ่ือปูองกันต่ิง
พัง 

1) ซอย1 ยาว 20 ม. สูง 
1.40 ม. 
 

  90,000 
 
 
 

  จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ปูองกันต่ิงพัง กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างราวกัน
ตก หมู่ที่ 16 ต.ทรายขาว 
อ.พาน  จ.เชียงราย 

เพ่ือปูองกัน
อุบัติเหตุ 

ซอย 3/5 ยาว 70 ม.     300,000 จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ปูองกันอุบัติเหตุ กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างฝายห้วย
โปุง หมู่ที่ 16 ต.
ทรายขาว อ.พาน  จ.
เชียงราย 

เพ่ือปูองกันน้ า
ท่วมและมีน้ า
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กว้าง 2 ม. ยาว 6 ม. 
สูง 1.50 ม. 

    200.000 จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ปูองกันน้ าท่วม/มี
น้ าเพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      หมู่ที่ 16 โปุงทวี 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 16            
ต.ทรายขาว อ.พาน      
จ.เชียงราย 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก 

1) สายที่1 ซอย4/3  
กว้าง 2 ม. ยาว 55 ม. 
หนา 0.15  ม. 
สายที่2 ซอย1/3 
กว้าง 3 ม. ยาว 141 
ม. หนา 0.15  ม. 
2) ซอย 3/2 กว้าง 5 
ม. ยาว 200 ม. หนา
0.15 ม. 
3) ซอย 3 กว้าง 2.5 ม. 
ยาว 150 ม. หนา0.15 
ม. 
4) ซอย 2/3 กว้าง 3 
ม. ยาว 110 ม. หนา.
015 ม. 

  300,000  
 
 
 
 
 

300,000 
 
 

300,000 
 
 

300,000 

 จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

รวม  จ านวน   7    โครงการ 700,000 300,000 390,000 900,000 500,000    
 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        หมู่ที่ 17 ดงลาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรงุอาคาร
เอนกประสงค์หมู่บ้าน 
บ้านดงลาน หมู่ที่ 17     
ต.ทรายขาว อ.พาน      
จ.เชียงราย 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

กว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 16.00 เมตร
 สูง 3.00 เมตร 

300,000     จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ปรับปรุงอาคาร 1 
แห่ง 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู (แบบปิด) 
บ้านดงลาน  หมู่ที่ 17 
ต าบลทรายขาว  อ าเภอ
พาน  จังหวัดเชียงราย  
(ซอยประปา) 

เพ่ือปูองกันน้ าท่วม กว้าง 0.50 เมตร 
 เฉลี่ย 0.40 –
 0.50  เมตร  
 

 300,000    จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

ปูองกันน้ าท่วม กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างฝาปิด
รางระบายน้ า หมู่ที่ 17 
ต าบลทรายขาว  อ าเภอ
พาน  จังหวัดเชียงราย   

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก 

สายหลักใน
หมู่บ้าน มีจ านวน
ฝารางไม่น้อยกว่า 
372 ฝา 

  300,000   จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

คมนาคมที่สะดวก กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างแนวกัน
ตลิ่งพัง หมู่ที่ 17 ต าบล
ทรายขาว  อ าเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย   

เพ่ือปูองกันตลิ่งพัง หลังบ้านนายสุพล
ยาว 95 ม. สูง 2 
ม. 

  300,000   จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

คมนาคมที่สะดวก กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        หมู่ที่ 17 ดงลาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรงุระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่17 
ต.ทรายขาว อ.พาน      
จ.เชียงราย 

เพ่ือให้มีน้ าเพียงพอ
ต่อการอุปโภค
บริโภค 

ระบบประปา
หมู่บ้าน 1 แห่ง 

  300,000   จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

น้ าเพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 17 
ต.ทรายขาว อ.พาน      
จ.เชียงราย 

เพ่ือใช้ประกอบ
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

กว้าง 8 ม. ยาว 
18 ม. สูง 3 ม. 

   300,000  จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

มีสถานที่ใช้
ประกอบกิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างแนวกัน
ตลิ่งพัง หมู่ที่ 17 ต าบล
ทรายขาว  อ าเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย   

เพ่ือปูองกันตลิ่งพัง หลังบ้านนางศรี
นวล ยาว 95 ม. 
หนา 6 ม. 

   300,000  จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

คมนาคมที่สะดวก กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างฝาปิด
รางระบายน้ า หมู่ที่ 17 
ต าบลทรายขาว  อ าเภอ
พาน  จังหวัดเชียงราย   

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก 

บ้านนางจัทร์ทา  
ยาว 125 ม. 

   300,000  จ านวน
ประชาชนผู้ใช้
ประโยชน์ 

คมนาคมที่สะดวก กองช่าง 

 

 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        หมู่ที่ 17 ดงลาน 

9 โครงการปรับปรงุอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 17 
ต.ทรายขาว อ.พาน      
จ.เชียงราย 

เพ่ือใช้ประกอบ
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

(หน้าทางเข้าวัดดง
ลาน) กว้าง 8 ม. 
ยาว 12 ม.  

    300,000 จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

มีสถานที่ใช้
ประกอบกิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

รวม  จ านวน    9     โครงการ 300,000 300,000 900,000 900,000 300,000    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (โครงการระดับต าบล) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรงุต่อเติม
อาคารส านักงาน องค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทรายขาว ต าบล
ทรายขาว อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ปริมาณงาน
จ านวน 1 แห่ง    
ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 16.00 เมตร 

600,000     จ านวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ต่อเติมอาคาร 1 
แห่ง 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรงุสนาม
เด็กเล่นชั้นอนุบาล  
โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว 
(บ้านท่าฮ่อ) หมู่ที่ 6 
ต าบลทรายขาว อ าเภอ
พาน  จังหวัดเชียงราย 

เพ่ือเสริมทักษะเด็ก
อนุบาล 

สนามเด็กเล่น 1 
แห่ง 

 100,000    จ านวนเด็กผู้ใช้
ประโยชน์ 

สนามเด็กเล่น 1 
แห่ง 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ.รวมไทย ม.13 
ต.ทรายขาว เชื่อม ต.สัน
กลาง อ.พาน จ.เชียงราย  

เพ่ือให้การสัญจรไป
มาระหว่างต าบล
เป็นไปโดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนนกว้าง 6.0 ม. 
ยาว 825 ม.หนา 
0.15 ม. หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
5,100 ตร.ม.   

6,000,000  
 

6,000,000  
 

6,000,000  
 

6,000,000  
 

6,000,000 จ านวนเด็กผู้ใช้
ประโยชน์ 

การสัญจรไปมา
ระหว่างต าบล
เป็นไปโดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย/

หน่วยงานอื่น 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (โครงการระดับต าบล) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ.แม่คาววัง ม.2  
ต.ทรายขาว เชื่อม       
ต.สันกลาง อ.พาน       
จ.เชียงราย  

เพ่ือให้การสัญจรไป
มาระหว่างต าบล
เป็นไปโดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ถนนกว้าง 6.0 ม. 
ยาว 1,250 ม.
หนา 0.15 ม.    

9,940,000 9,940,000 9,940,000 9,940,000 9,940,000 จ านวนผู้ใช้
ประโยชน์ 

การสัญจรไปมา
ระหว่างต าบล
เป็นไปโดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย/

หน่วยงานอื่น 

5 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
ใหญ่ บ.ร่องธาร  ม.3    
ต.ทรายขาว อ.พาน      
จ.เชียงราย 

เพ่ือประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

ระบบประปาที่มี
คุณภาพ 

2,382,000 2,382,000 2,382,000 2,382,000 2,382,000 จ านวนผู้ใช้
ประโยชน์ 

มีน้ าเพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภค 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย/

หน่วยงานอื่น 

6 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
ใหญ่ บ.แม่คาววัง ม.2   
ต.ทรายขาว  อ.พาน     
จ.เชียงราย 

เพ่ือประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

ระบบประปาที่มี
คุณภาพ 

2,382,000 2,382,000 2,382,000 2,382,000 2,382,000 จ านวนผู้ใช้
ประโยชน์ 

มีน้ าเพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภค 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย/

หน่วยงานอื่น 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

 
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      โครงการระดับต าบล 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
ใหญ่ บ.ห้วยทรายขาว ม.
5 ต.ทรายขาว อ.พาน         
จ.เชียงราย 

เพ่ือประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

ระบบประปาที่มี
คุณภาพ 

2,382,000 2,382,000 2,382,000 2,382,000 2,382,000 จ านวนผู้ใช้
ประโยชน์ 

มีน้ าเพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภค 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย/

หน่วยงานอื่น 

8 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
ใหญ่ บ.ร่องธารเหนือ ม.9 
ต.ทรายขาว อ.พาน      
จ.เชียงราย 

เพ่ือประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

ระบบประปาที่มี
คุณภาพ 

2,382,000 2,382,000 2,382,000 2,382,000 2,382,000 จ านวนผู้ใช้
ประโยชน์ 

มีน้ าเพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภค 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย/

หน่วยงานอื่น 

9 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
ใหญ่ บ.สันต้นม่วง ม.10 
ต.ทรายขาว  อ.พาน     
จ.เชียงราย 

เพ่ือประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

ระบบประปาที่มี
คุณภาพ 

2,382,000 2,382,000 2,382,000 2,382,000 2,382,000 จ านวนผู้ใช้
ประโยชน์ 

มีน้ าเพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภค 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย/

หน่วยงานอื่น 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (โครงการระดับต าบล) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาด
ใหญ่ บ.ร่องธารกลาง    
ม.11 ต.ทรายขาว อ.พาน  
จ.เชียงราย 

เพ่ือประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

ระบบประปาท่ีมี
คุณภาพ 

3,167,900 3,167,900 3,167,900 3,167,900 3,167,900 จ านวนผู้ใช้
ประโยชน์ 

มีน้ าเพียงพอต่อ
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย/

หน่วยงานอื่น 

11 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
ใหญ่ บ.โปุงแดงใหม่     
ม.12  ต.ทรายขาว      
อ.พาน  จ.เชียงราย 

เพ่ือประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

ระบบประปาที่มี
คุณภาพ 

2,382,000 2,382,000 2,382,000 2,382,000 2,382,000 จ านวนผู้ใช้
ประโยชน์ 

มีน้ าเพียงพอต่อ
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย/

หน่วยงานอื่น 

12 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
ใหญ่ บ.รวมไทย ม.13  
ต.ทรายขาว  อ.พาน     
จ.เชียงราย 

เพ่ือประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

ระบบประปาที่มี
คุณภาพ 

2,382,000 2,382,000 2,382,000 2,382,000 2,382,000 จ านวนผู้ใช้
ประโยชน์ 

มีน้ าเพียงพอต่อ
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย/

หน่วยงานอื่น 

13 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
ใหญ่ บ.สมานมิตร ม.14      
ต.ทรายขาว อ.พาน  

เพ่ือประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

ระบบประปาท่ีมี
คุณภาพ 

2,382,000 2,382,000 2,382,000 2,382,000 2,382,000 จ านวนผู้ใช้
ประโยชน์ 

มีน้ าเพียงพอต่อ
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย/

หน่วยงานอื่น 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (โครงการระดับต าบล) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
ใหญ่ บ.ทรายทอง ม.15      
ต.ทรายขาว อ.พาน         
จ.เชียงราย 

เพ่ือประชาชนมี
น้ าเพียงพอต่อ
การอุปโภค
บริโภค 

ระบบประปาท่ีมี
คุณภาพ 

2,382,000 2,382,000 2,382,000 2,382,000 2,382,000 จ านวนผู้ใช้
ประโยชน์ 

มีน้ าเพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภค 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย/

หน่วยงานอื่น 

15 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
ใหญ่ บ.โปุงทวี ม.16        
ต.ทรายขาว อ.พาน         
จ.เชียงราย 

เพ่ือประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

ระบบประปาที่มี
คุณภาพ 

2,382,000 2,382,000 2,382,000 2,382,000 2,382,000 จ านวนผู้ใช้
ประโยชน์ 

มีน้ าเพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภค 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย/

หน่วยงานอื่น 

16 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาด
ใหญ่ บ.ดงลาน  ม.17      
ต.ทรายขาว อ.พาน          
จ.เชียงราย 

เพ่ือประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

ระบบประปาที่มี
คุณภาพ 

2,382,000 2,382,000 2,382,000 2,382,000 2,382,000 จ านวนผู้ใช้
ประโยชน์ 

มีน้ าเพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภค 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย/

หน่วยงานอื่น 

17 โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 12 
ห้องเรียน โรงเรียน อบต.
ทรายขาว ต.ทรายขาว  อ.
พาน  จ.เชียงราย 

เพ่ือก่อสร้างอาคาร
เรียนส าหรับ
นักเรียน 

อาคารเรียน ค.ส.ล. 
3 ชั้น 12 ห้องเรียน 
กว้าง 13.50 ม. 
ยาว 36.00 ม. 

      8,000,000   จ านวน
นักเรียนที่ใช้
ประโยชน์ 

มีอาคารเรียน
เพียงพอส าหรับ
นักเรียน 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย/

หน่วยงานอื่น 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (โครงการระดับต าบล) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บ
น้ าห้วยไร่  ต.ทรายขาว  
อ.พาน  จ.เชียงราย 

เพ่ือประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

อ่างเก็บน้ าเพื่อ
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชนได้
ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย/

หน่วยงานอื่น 

19 โครงการสูบน้ าด้วย
พลังงานไฟฟูา บ.ท่าฮ่อ 
ม.6 ต.ทรายขาว อ.พาน         
จ.เชียงราย 

เพ่ือประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

โรงสูบน้ าด้วย
พลังงานไฟฟูา 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ประชาชนได้
ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย/

หน่วยงานอื่น 

20 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  บ.ท่าฮ่อ ม.6       
ต.ทรายขาว เชื่อม       
บ.ปางสา  ต.สันกลาง  
อ.พาน  จ.เชียงราย 

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก 

ขนาดกว้าง 6 ม. 
ยาว 4,500 ม. 
หนา 0.15 ม. 

  14,640,000 14,640,000 14,640,000 ประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากโครงการน้ี  

ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย/

หน่วยงานอื่น 

21 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. บ.ร่องธาร  ม.3     
ต.ทรายขาว เชื่อม       
บ.ปางสา ต.สันกลาง    
อ.พาน  จ.เชียงราย 

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก 

ขนาดกว้าง 6 ม. 
ยาว 1,700 ม. 
หนา 0.15 ม. 

  7,000,000 7,000,000 7,000,000 ประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากโครงการน้ี  

ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย/

หน่วยงานอื่น 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     (โครงการระดับต าบล) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรงุบ่อขยะ
ในพ้ืนที่  ต.ทรายขาว    
อ.พาน  จ.เชียงราย 

เพ่ือก าจัดขยะใน
พ้ืนที่ 

บ่อขยะ จ านวน 8 
บ่อ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้
ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย/

หน่วยงานอื่น 
23 โครงการขุดลอกล าเหมือง

สาธารณะในพ้ืนที่        
ต.ทรายขาว อ.พาน      
จ.เชียงราย 

เพ่ือปูองกันน้ าท่วม
และมีน้ าเพียงพอต่อ
การเกษตร 

ขุดลอกล าห้วย/ล า
เหมือง ในพ้ืนที่
ต าบลทรายขาว 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้
ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย/

หน่วยงานอื่น 

24 โครงการปรับปรงุถนนสู่
พ้ืนที่การเกษตร (หินคลุก) 

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก 

ถนนสู่พ้ืนที่
การเกษตรใน
ต าบลทรายขาว 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้
ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย/

หน่วยงานอื่น 
25 โครงการซ่อมแซมถนน 

คสล.ในพ้ืนที่ต าบล
ทรายขาว อ.พาน        
จ.เชียงราย 

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก 

ถนน คสล.ใน
ต าบลทรายขาว 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้
ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย/

หน่วยงานอื่น 

26 โครงการจัดซื้อเตาเผา
ขยะชุมชน ต าบล
ทรายขาว อ.พาน        
จ.เชียงราย 

เพ่ือก าจัดขยะที่
เหลือจากการคัด
แยก 

เตาเผาขยะใน
ชุมชน 

 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนได้
ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย/

หน่วยงานอื่น 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     (โครงการระดับต าบล) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างห้องน้ า 
ห้องประชุมอาคาร
เอนกประสงค์ อบต.
ทรายขาว 

เพื่อก่อสร้าง
ห้องน้ า ส าหรับ
ผู้ใช้ห้องประชุม
อาคาร
เอนกประสงค์ 
อบต.ทรายขาว 

ห้องน้ าขนาด
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 12 เมตร 

 200,000 200,000 200,000  ประชาชนได้
ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย/

หน่วยงานอื่น 

28 โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถ อบต.ทรายขาว 

เพื่อก่อสร้างที่จอด
รถ อบต.ทรายขาว 
ส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 

ท่ีจอดรถขนาด
กว้าง 2.5 เมตร 
พร้อมหลังคา 
จ านวน 10 ช่อง 

  200,000 200,000 200,000 ประชาชนได้
ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย/

หน่วยงานอื่น 

29 โครงการก่อสร้างห้องน้ า 
โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว 

เพื่อก่อสร้าง
ห้องน้ า ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียน 
อบต.ทรายขาว 

ห้องน้ าขนาด
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 6 เมตร  

   250,000     นักเรียนได้
ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

นักเรียนมีห้องน้ า
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม  จ านวน     โครงการ       
 
 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

           1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมทัศน
ศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ต าบล พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง ผู้น าชุมชน  

น าความรู้มาพัฒนา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ปีละจ านวน   
1  ครั้ง 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

น าความรู้มาพัฒนา
องค์กรมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
 

๒ โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน
ส่วนต าบล/ลูกจ้าง 

เพ่ือให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง
ในเขตพ้ืนที่ ได้เรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง  

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ 90 
น ามาเป็น
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานและ
ด าเนินชีวิต 

มีความรู้เก่ียวกับ
คุณธรรมจริยธรรม
น ามาปฏิบัติในการ
ท างาน 

ส านักปลัด 
 

3 โครงการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ 
 

เพ่ือบริการประชาชน
และจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนใน
เขตต าบล
ทรายขาว 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
๗๐ 

การจัดเก็บภาษี
ของต าบลมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลงั 

4 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ปีละไม่น้อย
กว่า   

1  ครั้ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 จ านวน
กลุ่มเปูาหมาย
ร้อยละ 90 

น าความรู้มาพัฒนา
องค์กรมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

           1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือ
พัฒนาท้องถ่ิน 

เพ่ือน าข้อมูลที่จัดเก็บ
มาพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ปีละจ านวน   
1  ครั้ง 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 จ านวนความ
ถูกต้องของ
ข้อมูลที่ได้รับ 

น าความรู้มาพัฒนา
องค์กรมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
 

6 โครงการจัดท า/ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน แผน
ชุมชน ฯลฯ 

เพ่ือเป็นกรอบในการ
พัฒนา 

ปีละไม่น้อยกว่า   
1  ครั้ง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

น ามาเป็น
แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

การจัดท าแผนฯที่มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
 

7 โครงการอบรมให้ความรู้
ประชาชนเก่ียวกับ
กฎหมายทีใ่ช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ด้านกฎหมาย 

ปีละไม่น้อยกว่า   
1  ครั้ง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 น ามาเป็น
แนวทางในการ
ด าเนินชีวิต 

น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กองคลงั 

8 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอพาน 
เพื่อใช้จ่ายในการ
บริหารงานของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที ่

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ี 

ปีละไม่น้อยกว่า   
1  ครั้ง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย 

เพ่ือให้มี
งบประมาณ
เพียงพอในการ
ด าเนินงาน 

ส านักปลัด 

 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชน อยู่เย็นเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  3  ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม 
     3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (แนวทางที่  1  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการฝึกทักษะอาชีพ
ให้กับประชาชน 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนให้มี
อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้
สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 

ประชาชนต าบล
ทรายขาว 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมรายได้เพ่ิม
มากข้ึนเกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

ส านักปลัด 

2 โครงการอบรมเพ่ิมประ
สิทธิ ภาพให้กับ อสม.
หมู่บ้านกลุ่มแม่บ้าน ผู้น า
ชุมชนฯลฯ  

เพ่ือพัฒนาความรู้   
อสม.หมู่บ้าน กลุ่ม
แม่บ้าน ผู้น าชุมชนใน
แต่ละหมู่บ้านให้
ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อสม. แม่บ้าน 
ผู้น าชุมชน กลุ่ม
ผู้สูงอายุ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวน ผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

น าความรู้ทีได้มา
พัฒนาหมู่บ้านมี
ความเข้มแข็งมาก
ข้ึน 

ส านักปลัด 

รวม  จ านวน  2  โครงการ 20๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยูเ่ย็นเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  5  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมรณรงค์
ปูองกันปราบปรามยาเสพ
ติด  

เพ่ือให้เยาวชน/
ประชาชนมีความรู้
และร่วมปูองกันการ
แพร่ระบาดยาเสพติด 

เยาวชน/
ประชาชน 

 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 การเกิด
อาชญากรรม
และปัญหายา
เสพติดเป็น ๐ 

ปัญหา
อาชญากรรม
น้อยลงและการ
ระบาดของยาเสพ
ติดลดลง 

ส านักปลัด 

2 โครงการอบรมฝึกซ้อม
แผนปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมมีทักษะใน
การช่วยผู้ประสบภัย
อย่างถูกวิธี 

ประชาชนต าบล
ทรายขาว 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมีทักษะ
ในการช่วยผู้ 
ประสบภัยอย่างถูก
วิธี 

ส านักปลัด 

3 โครงการลดอุบัติ เหตุ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ และ
นอกเทศกาล 

1.ด าเนินการตาม
มาตรการแผนปูองกัน 
2.ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในพ้ืนที่ 

ต้ังด่านตรวจ / 
จุดที่พักรถ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนครั้ง
ที่ต้ังจุดตรวจ 

ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลส าคัญ ลด
การสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

  

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  5  การพัฒนาด้านคุณภาพชวีิตและสังคม 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรม
ทบทวน/จัดต้ัง
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร. 

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม 
อปพร.ให้มีศักยภาพ
พัฒนาความรู้
สามารถมากข้ึน 

อปพร.ต าบล
ทรายขาว 

100,000 
 
 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 อปพร.ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
๘๐ ได้รับ
ความรู้ 

สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยให้
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินอย่าง
ถูกวิธี 

ส านักปลัด 

5 โครงการปูองกันไฟปุา
และหมอกควัน 

เพ่ือปลูกจิตรส านึก
และปูองกันแก้ไข
ปัญหาไฟปุาและ
หมอกควัน 

พ้ืนที่ต าบล
ทรายขาว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ในพ้ืนที่มีการ
เผาปุาน้อยลง
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

ประชาชนมีจิตร
ส านึกในการะ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาไฟปุาและ
หมอกควัน 

ส านักปลัด 

รวม 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพฒันา ทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชน อยู่เย็นเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ทรายขาว ที ่ 5  การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต 

   แผนงานสาธารณสุข   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่
ต้นทาง  

1. เพ่ือลดปริมาณขยะ
ในชุมชน 
2. ลดปัญหามลพิษจาก
ขยะ 
3. สร้างจิตส านึกให้
ชุมชนรักษาความสะอาด
และรู้จักวิธีคัดแยกและ
ก าจัดขยะที่ถูกต้อง 

ภายในต าบล
ทรายขาว 

70,000 710,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนขยะที่
ลดลงร้อยละ ๒ 

1. ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลงชุมชน 
2. ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
รักษาความสะอาด
และรู้จักวิธีคัดแยก
และก าจัดขยะที่
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

๒ อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ - 17  

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพชีวิต
ที่ดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 
(อุดหนุน
กรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
๑ - 17) 

34๐,๐๐๐ 34๐,๐๐๐ 34๐,๐๐๐ 34๐,๐๐๐ 34๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

3 โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาโรคติดต่อใน
ต าบลทรายขาว 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพชีวิต
ที่ดี 

ภายในต าบล
ทรายขาว 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพฒันา ทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชน อยู่เย็นเป็นสุข 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ทรายขาว ที ่ 5  การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต 
       แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ฯ  

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

 

๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

รวม  จ าวน  4  โครงการ 81๐,๐๐๐ 81๐,๐๐๐ 81๐,๐๐๐ 81๐,๐๐๐ 81๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การจัดการ ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม ให้ด ารงความ สมบูรณ์และ ยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  3  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     แผนงานการเกษตร   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการรักน้ า รักปุา 
รักษาแผ่นดิน 

เพ่ือส่งเสริมกิจการ
กรรมเพ่ือการอนุรักษ ์

เขตต าบล
ทรายขาว 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

อบต. มี
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี
ข้ึนร้อยละ ๒  

ปลูกจิตส านึกใน
การอนุรักษ ์

ส านักปลัด 

๒ โครงการปลูกปุาเฉลิม 
พระเกียรติ  

เพ่ือให้คนรู้จัก
ประโยชน์ของปุาและ
มีส่วนร่วมการอนุรักษ์
ปุาภาวะโลกร้อน 

พ้ืนที่สาธารณ 
ประโยชน์ 

ในเขตต าบล 
ทรายขาว 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

อบต. มี
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี
ข้ึนร้อยละ ๒  

ปุาธรรมชาติคืนมา 
และมีปริมาณพ้ืนที่
ปุาสาธารณะเพ่ิม
มากข้ึน 

ส านัก 
งานปลัด 

๓ โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวต าบลทรายขาว 

เพ่ือเป็นที่พักผ่อน
หย่อน เป็น
สวนสาธารณะ  
ที่สวยงาม ให้กับ
ประชาชน 

เขตต าบล
ทรายขาว 

100,000 100,000 100,000 
 

100,000 1๐๐,๐๐๐ อบต. มีสถานที่
พักผ่อนหย่อน
ใจเพ่ิมมากข้ึน
ร้อยละ ๑  

ประชาชนในพ้ืนที่
มีรายได้เพ่ิมข้ึน
และมีแหล่ง
ท่องเท่ียวพักผ่อน
หย่อนใจ 

ส านัก 
งานปลัด 

4 โครงการคลองสวยน้ าใส เพ่ือส่งเสริมกิจการ
กรรมเพ่ือการอนุรักษ ์

เขตต าบล
ทรายขาว 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

อบต. มี
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี
ข้ึนร้อยละ ๒  

ปลูกจิตส านึกใน
การอนุรักษ ์

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การจัดการ ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม ให้ด ารงความ สมบูรณ์และ ยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  3  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

     แผนงานการเกษตร  :  งานเกษตร   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรต าบลทรายขาว 

เพ่ือส่งเสริมกิจการ
กรรมเพ่ือการพัฒนา
ด้านการเกษตร 

เกษตรกรต าบล
ทรายขาว 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

เกษตรกรมี
ความรู้ด้าน
การเกษตร
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
80  

เกษตรกรมีความรู้
ด้านการเกษตร 

ส านักปลัด 

รวม  จ านวน 5  โครงการ 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   6  การรักษาความ มั่นคง และความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  5  ด้านการพัฒนาคุณภาพชวีิต 

แผนงานงบกลาง   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อ 
-ผู้ปุวยเอดส์  

เพ่ือช่วยเหลือผู้ปุวย
ให้สามารถมีชีวิตอยู่
ได้ด้วยตนเอง 

ผู้ปุวยและผู้
ติดเชื้อเอดส์ใน
เขตพ้ืนที่ ต. 
ทรายขาว 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ผู้มีสิทธิได้รับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ ๑๐๐ 

ผู้ปุวยได้รับการ
ดูแลและท าการ
รักษา/อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

ส านักปลัด 

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุให้มี
การด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ผู้สูงอายุในเขต
พ้ืนที่ต าบล 
ทรายขาว 

17,000,000 
 

17,0๐๐,000 
 

17,0๐๐,000 
 

17,0๐๐,000 
 

17,0๐๐,000 
 

ผู้มีสิทธิได้รับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ ๑๐๐ 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน
หลังจากได้รับเบี้ย
ยังชีพ 

ส านักปลัด 

3 เบี้ยยังชีพผู้พิการ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้พิการให้มี
การด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ผู้พิการในเขต
พ้ืนที่ต าบล 
ทรายขาว 

 

681,600 
 

๙๕๐,600 ๙๕๐,600 ๙๕๐,600 ๙๕๐,600 ผู้มีสิทธิได้รับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ ๑๐๐ 

ผู้พิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน
หลังจากได้รับเบี้ย
ยังชีพ 

ส านักปลัด 

๔ อุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
ทรายขาว  

เพ่ือสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลทรายขาว 

กองทุน
สวัสดิการ

ชุมชนต าบล 
ทรายขาว 

70,000 
 

70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒ 

กองทุนสวัสดิการ
ชุม ชนต าบล
ทรายขาวเป็น
กองทุนที่เข้มแข็ง
มากข้ึน 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   6  การรักษาความ มั่นคง และความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ที่  5  ด้านการพัฒนาคุณภาพชวีิต 
       แผนงานงบกลาง   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕ สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถ่ินหรือ
พ้ืนที่ อบต.ทรายขาว 

เพ่ือสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถ่ินหรือ
พ้ืนที่ต าบลวังโพธ์ิ เพ่ือ
ด าเนินงานต่างๆ และ
สนับสนุนการด าเนิน
โครงการ ดังน้ี 
๑. สนับสนุนหน่วยงบ
ริการหรือสถานบริการ 
หรือหน่วยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนที่ 
๒. สนับสนุนกลุ่มหรือ
องค์กรประชาชน หรือ
หน่วยอื่น 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพใน
ระดับท้องถ่ิน 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ร้อยละของ
กองทุนหลัก 
ประกัน
สุขภาพได้รับ
เงินสมทบ 

ประชาชนมี
สุขภาพดีทั่วหน้า 

ส านักปลัด 

รวม  จ านวน  ๕  โครงการ         
 
 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวอ าเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

 
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 2 การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ ท้องถ่ินตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

6.1.แผนงานการศึกษา 
 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
  (บาท) 

1 สนับสนุนค่าอาหารเสริม 
(นม)  
ในโรงเรียนและ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
พื้นท่ี 

เพื่อตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล
เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 
ส่งเสริมโภชนาการท่ี
ดีแก่เด็กนักเรียน 

โรงเรียน
ประมาณ 
400 คน 

ศพด.
ประมาณ 
200 คน 

1,200,00
0 

(อบต.) 
(กรมส่งเสริมฯ) 
งบโดยประมาณ 

1,200,00
0 

 (อบต.) 
(กรมส่งเสริมฯ) 
งบโดยประมาณ 

1,200,00
0 

 (อบต.) 
(กรมส่งเสริมฯ) 
งบโดยประมาณ 

1,200,00
0 

 (อบต.) 
(กรมส่งเสริมฯ) 
งบโดยประมาณ 

1,200,00
0 

 (อบต.) 
(กรมส่งเสริมฯ) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
เปูาหมายท่ี
ได้รับอาหาร
เสริม(นม) ท่ีมี
คุณภาพไม่เน่า
เสีย 

เด็กนักเรียนมี
โภชนาการท่ีดี 

กอง
การศึกษา 
/โรงเรียน 

ศพด. 

2 สนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนในโรงเรียน
และ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
พื้นท่ี 

เพื่อตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล
เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 
ส่งเสริมโภชนาการท่ี
ดีแก่เด็กนักเรียน 

รร.และ
ศพด. 

ในพื้นท่ี 

2,600,00
0 

(อบต.) 
(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

2,600,00
0 

(อบต.) 
(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

2,600,00
0 

(อบต.) 
(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

2,600,00
0 

(อบต.) 
(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

2,600,00
0 

(อบต.) 
(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
เปูาหมาย
ได้รับประทาน
อาหารกลาง
วันท่ีมีคุณภาพ 

เด็กนักเรียนมี
โภชนาการท่ีดี 

กอง
การศึกษา 
/โรงเรียน 

ศพด. 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

แบบ ผ.01 



 

 
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 2 การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ ท้องถ่ินตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

6.1.แผนงานการศึกษา 
 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
  (บาท) 

3 โครงการจัดต้ังหรือแยก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่ง
ใหม ่

เพื่อกระจายบริการ
การพัฒนาเด็กเล็ก
ไปสู่ชุมชนอย่าง
ท่ัวถึง 

พื้นท่ีต าบล 
ทรายขาว 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - - มีการจัดต้ัง
หรือแยกศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 1 แห่ง 

เด็กเล็กในชุมชน
ได้รับการพัฒนา
อย่างทั่วถึงและ
ได้รับการเตรียม
ความพร้อมทาง
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

 

4 โครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถ่ินให้
มีคุณภาพมาตรฐาน 

โรงเรียน  
อบต.

ทรายขาว 

200,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

โรงเรียนมี
หลักสูตร
สถานศึกษา
และหลักสูตร
ท้องถ่ิน
ครบถ้วน 

โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถ่ินมี
คุณภาพมาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 
/รร.อบต. 
ทรายขาว 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 2 การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ ท้องถ่ินตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

6.1.แผนงานการศึกษา 
 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

5 โครงการอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน 

เพื่อพัฒนา
ความสามารถ
ทางด้าน
เทคโนโลยีแก่เด็ก
นักเรียน 

โรงเรียน  
อบต.

ทรายขาว 

10,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

10,000 
 (อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

10,000 
 (อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

10,000 
 (อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

10,000 
 (อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของนักเรียนมี
ความรู้ด้าน
อินเตอร์เน็ต 

นักเรียนทุกคนมี
ความรู้ด้าน
อินเตอร์เน็ต 

กอง
การศึกษา 
/รร.อบต. 
ทรายขาว 

6 โครงการพัฒนา/
ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน 

เพื่อพัฒนา
ความรู้แก่
นักเรียน 

โรงเรียน  
อบต.

ทรายขาว 

100,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
ได้ใช้บริการ
ห้องสมุด 

นักเรียนทุกคนมี
ความรู้นอก
ห้องเรียนเพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา 
/รร.อบต. 
ทรายขาว 

7 โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 

เพื่อพัฒนา
ความรู้แก่
นักเรียน 

โรงเรียน  
อบต.

ทรายขาว 

50,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
ได้ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ 

นักเรียนทุกคนมี
ความรู้นอก
ห้องเรียนเพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา 
/รร.อบต. 
ทรายขาว 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 2 การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ ท้องถ่ินตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

6.1.แผนงานการศึกษา 
 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท. 

เพื่อพัฒนาครูใน
โรงเรียน 

โรงเรียน  
อบต.

ทรายขาว 

40,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

40,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

40,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

40,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

40,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของครูได้รับ
การพัฒนา 

นักเรียนได้รับ
ความรู้จากครูท่ีมี
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 
/รร.อบต. 
ทรายขาว 

9 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถ่ิน(SBMLD) 

เพื่อพัฒนาความรู้แก่
นักเรียน 

โรงเรียน  
อบต.

ทรายขาว 

750,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

750,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

750,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

750,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

750,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100  
ของนักเรียนได้รับ
โอกาสและการ
พัฒนาให้มีทักษะ
ความสามารถ 

นักเรียนได้รับ
โอกาสและการ
พัฒนาให้มีทักษะ
ความสามารถและ 

กอง
การศึกษา 
/รร.อบต. 
ทรายขาว 

10 โครงการประกวด ส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและโรงเรียนที่มี
การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น 

เพ่ือให้บุคลากรใน
สังกัดมีความรู้ความ
สามรถในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา
เข้าร่วมประกวดใน
ระดับต่างๆ 

โรงเรียน  
อบต.

ทรายขาว 
และ 
อบต.

ทรายขาว 

50,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 20 ของ
บุคลากรมี
ความรู้ในการ
จัดท าแผนการ
ศึกษา 

บุคลากรในสงักัดมี
ความรู้
ความสามารถในการ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาเข้าร่วม
ประกวดในระดับ
ต่างๆ 

กอง
การศึกษา 
/รร.อบต. 
ทรายขาว 

 
 

 

 

 

แบบ ผ.01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 2 การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ ท้องถ่ินตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

6.1.แผนงานการศึกษา 
 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 
 

โรงเรียน  
อบต.

ทรายขาว 

200,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมอย่าง
น้อยปีละหน่ึง
โครงการ 

อาคารเรียนและ
อาคารประกอบใช้
การได้ดี 

กอง
การศึกษา 
/รร.อบต. 
ทรายขาว 

12 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด.สังกัด  
อบต.

ทรายขาว 

20,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของครูได้รับ
การพัฒนา 

นักเรียนได้รับ
ความรู้จากครูท่ีมี
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 
/รร.อบต. 
ทรายขาว 

13 โครงการรณรงค์ปูองกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

เพื่อปูองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

โรงเรียน  
อบต.

ทรายขาว 

21,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

21,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

21,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

21,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

21,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100  
ของนักเรียน
ได้รับความรู้
ในการปูองกัน
ยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

นักเรียนได้รับ
ความรู้ในการ
ปูองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

กอง
การศึกษา 
/รร.อบต. 
ทรายขาว 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 2 การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ ท้องถ่ินตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

6.1.แผนงานการศึกษา 
 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถ่ิน 
(ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน) 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของ
นักเรียนยากจนด้อย
โอกาส 

สถานศึกษา
ในพื้นท่ี 

80,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 40 
ของนักเรียนใน
พื้นท่ีได้รับการ
สนับสนุน 

นักเรียนได้รับ
ความรู้และได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ 

กอง
การศึกษา 
/รร.อบต. 
ทรายขาว 

15 โครงการ/กิจกรรมต่างๆ
ท่ีมีระเบียบกฎหมาย
ก าหนดให้งบประมาณ
เพื่อสนับสนุนโรงเรียน 
อบต.ทรายขาว 

เพื่อส่งเสริม
การศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นักเรียนใน
โรงเรียน 
อบต. 

ทรายขาว 

งบประมาณ
ตามที่กม.
ก าหนด 
 (อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 

งบประมาณ
ตามที่กม.
ก าหนด 
 (อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 

งบประมาณ
ตามที่กม.
ก าหนด 
 (อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 

งบประมาณ
ตามที่กม.
ก าหนด 
 (อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 

งบประมาณ
ตามที่กม.
ก าหนด 
 (อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 

ร้อยละ 100 
ของนักเรียนใน
โรงเรียนได้รับ
การสนับสนุน 

นักเรียนได้รับ
ความรู้ ได้รับการ
พัฒนา 

กอง
การศึกษา 
/รร.อบต. 
ทรายขาว 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 2 การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ ท้องถ่ินตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

6.1.แผนงานการศึกษา 
16 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน เช่น 
- ค่าจัดการเรียนการสอน  
  (รายหัว)  
- รายหัวส่วนเพ่ิม 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน  
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  
  ผู้เรียน ฯลฯ 

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นักเรียนใน
โรงเรียน 
อบต. 

ทรายขาว 

4,000,00
0 

(อบต.) 
(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

4,000,00
0 

 (อบต.) 
(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

4,000,00
0 

 (อบต.) 
(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

4,000,00
0 

 (อบต.) 
(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

4,000,00
0 

 (อบต.) 
(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของนักเรียนใน
โรงเรียนได้รับ
การสนับสนุน 

นักเรียนได้รับ
ความรู้ ได้รับการ
พัฒนา 

กองการศึกษา 
/รร.อบต. 
ทรายขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 2 การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ ท้องถ่ินตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

6.1.แผนงานการศึกษา 
 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติ

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อเสริมสร้างทักษะของ
เด็กให้มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาและ
ประสบการณ์ที่ดี และ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กกล้าคิด กล้า
แสดงออก และพัฒนา
ตนเองได้ตามศักยภาพ 

พ้ืนที่ 
อบต.

ทรายขาว 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 80 ของ
เด็กในต าบลได้
ร่วมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา
และ
ประสบการณ์ที่ดี  
เด็กกล้าคิด กล้า
แสดงออก และ
พัฒนาตนเองได้
ตามศักยภาพ 

กอง
การศึกษา 
/รร.อบต. 
ทรายขาว 

18 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโปุงแดง 

  - - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - ร้อยละ 100 
เด็กในศูนย์ได้รับ
ประโยชน์ 

เด็กได้รับ
ประโยชน์ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
รวม  จ านวน  18  โครงการ 9,901,000 9,401,000 9,501,000 9,401,000 9,401,000    

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑ อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ เตาเผาขยะชุมชน ขนาดกว้าง 1 ม. ยาว 1 
ม. สูง 1.50 ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองช่าง 

๒ แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens 

- 33,000 33,000 - - ส านักปลัด 
 

๓ แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ือจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟูา 
ขนาดเส้นทแยงมุม 150 น้ิว 

- - 21,800 - - 
 

ส านักปลัด 

4 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ือจัดซื้อระบบเครื่องเสียงห้องประชุม - 32,000 - - - 
ส านักปลัด 

 

5 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงคโ์ฟเมก้า 
ขนาด 1,830 x 600 x 750 มม.  

36,000 - - - - ส านักปลัด 
 

6 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ า ขนาด 3 น้ิว สูบ
น้ าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที ส่งน้ าได้ไม่
น้อยกว่า13.50 ม.หรือประมาณ 45 
ฟุต พร้อมอุปกรณ์ 

3,600 - - - - 
 

ส านักปลัด 
 

7 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครภุัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อชุดรับแขกชุดใหญ่  
 

30,000 
 

- - - - ส านักปลัด 

8 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  8,500 - - - - ส านักปลัด 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

9 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อโพเดียมแท่นบรรยาย   10,000 - - - - ส านักปลัด 
 

10 แผนงานปูองกัน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เกษตร 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องเปุาลมเอนกประสงค์ 
ขนาด 14 ลิตร  

18,600 - - - - ส านักปลัด 
 

11 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อจัดซื้อเต็นท์ขนาด 4 x 8 x 
2.5 เมตร  

- 75,000 75,000 - - ส านักปลัด 

12 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ขนาด 18,000 บีทียู  

- 21,000 21,000 21,000 21,000 ส านักปลัด 
 

13 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องเครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 

- - - - 120,000 ส านักปลัด 
 

14 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือจัดซื้อรถยนต์บรรทุกโดยสาร ชนิด  
6  ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า  

- 2,240,000 2,240,000 - 2,240,000 ส านักปลัด 
 

15 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง 
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์    (รถตู้) 

- 1,288,000 1,288,000 - - ส านักปลัด 
 

16 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด กว้าง 80 
ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม.พร้อม
เก้าอี้หุ้มเบาะนวม (ขนาด กว้าง 50 
ซม. ยาว 53 ซม. สูง 45 ซม.)  

- - 16,000 16,000 16,000 ส านักปลัด 

17 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
ส าหรับงานประมวลผล  

- 21,000 - - - กองคลงั 

18 แผนงานบริหารทั่วไปคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ A3  

- 7,100 - - - กองคลงั 

 



 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

19 แผนงานบริหารทั่วไปคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด กว้าง 80 
ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม.พร้อม
เก้าอี้หุ้มเบาะนวม (ขนาด กว้าง 50 
ซม. ยาว 53 ซม. สูง 45 ซม.)  

- 16,000 16,000 - - กองคลงั 

20 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียน ไม้
ยางพาราขาเหล็ก  
 

- 80,000 80,000 -  กองการศึกษา 

21 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ือจัดซื้อโทรศัศน์ LCD สมาร์ททีวี 
ขนาด 55 น้ิว  

- 26,500 26,500 26,500 - กองการศึกษา 

22 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพ่ือจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเสริม
พัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย  

- 200,000 200,000 200,000 200,000 กองการศึกษา 

23 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างานแบบเหล็ก ขนาด 
123 × 67× 75.3 cm   

- 5,500 - 5,500 - กองช่าง 

24 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน  
 

- 2,500 2,500 - - กองช่าง 

25 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแฟูมสันกว้าง 4 
ช้ัน จ านวน 40 ช่อง  

- 14,000 14,000 - - กองช่าง 

26 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อบานเลื่อนกระจก ขนาด 
152.3× 40.6× 87.8 cm.   

- 13,000 - - - กองช่าง 

27 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็นแบบกดน้ า  - 12,800 - - - กองช่าง 

28 ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เกษตร 

จัดซื้อเคร่ืองพน่หมอกควนั   118,000   ส านักปลัด 

รวม - -  -   
 
 


