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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

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

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

 (1) ด้านกายภาพ 
 

                   1) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล 
ตำบลทรายขาว เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 15 ตำบล ของอำเภอพาน จังหวัดเชียงรายมีที่ตั้ง                      

ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอพาน มีระยะห่างประมาณจากอำเภอพาน จุดใกล้สุด 10 กิโลเมตร                    
และจุดไกลสุด ประมาณ 22 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 69.35 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 43 ,344 ไร่         
โดยมีอาณาเขตติดกับพ้ืนที่ตำบลต่าง ๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเจริญเมือง และตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
ทิศใต ้ ติดต่อกับ ตำบลเจริญเมือง และตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 ตำบลทรายขาว มีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว แบ่งการปกครองเป็น                 
17 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านสันทราย หมู่ 2 บ้านแม่คาววังวัง หมู่ 3 บ้านร่องธารใต้ หมู่ 4 บ้านหนองผักจิก  
หมู่ 5 บ้านทรายขาว หมู่ 6 บ้านท่าฮ้อ หมู่ 7 บ้านหนองตุ้ม หมู่ 8 บ้านป่าแดง หมู่ 9 บ้านร่องธารเหนือ             
หมู่ 10 บ้านสันต้นม่วง หมู่ 11 บ้านร่องธารกลาง หมู่ 12 บ้านโป่งแดงใหม่ หมู่ 13 บ้านรวมไทย หมู่ 14 
บ้านสมานมิตร หมู่ 15 บ้านทรายทอง หมู่ 16 บ้านโป่งทวีหมู่ 17 บ้านดงลาน จำนวนประชากรทั้งหมด
ประมาณ 9,554 คน มีครัวเรือนทั้งหมดประมาณ  4,517 ครัวเรือน (ข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎรอำเภอ
พาน ณ เดือนมกราคม 2565) 
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ข้อมูลพื้นที่หมู่บ้านในตำบลทรายขาวและข้อมูลสถิติประชากร ปี 2565 

หมู่ หมู่บ้าน หลังคาเรือน ชาย หญิง รวมประชากร พื้นที่ ตารางกิโลเมตร 
1  สันทราย   333  302 311 613  4,309  6.89 
2  แม่คาววัง   179  219 222 441  5,646  9.03 
3  ร่องธาร   261  283 304 587  808  1.29 
4  หนองผักจิก   191  192 205 397  1,785  2.86 
5  ห้วยทรายขาว   240  260 299 559  3,183  5.09 
6  ท่าฮ่อ   529  535 620 1,155  8,813  14.10 
7  หนองตุ้ม   272  205 214 419  2,151  3.44 
8  โป่งแดง   245  263 294 557  853  1.36 
9  ร่องธารใหม่   188  221 244 465  1,684  2.69 

10  สันต้นม่วง   547  312 306 618  7,265  11.62 
11  ร่องธารกลาง   250  334 351 685  662  1.06 
12  โป่งแดงใหม่   141  162 197 359  859  1.37 
13  รวมไทย   296  321 309 630  3,517  5.63 
14  สมานมิตร   249  311 316 627  1,981  3.17 
15  ทรายทอง   184  212 220 432  793  1.27 
16  โป่งทวี   260  278 294 572  1,943  3.11 
17  ดงลาน   152  208 217 425  5,524  8.84 

  รวม   4,517  4,618   4,923   9,541   51,776  82.82 
 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

หมู่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

หลงัคาเรือน 333 179 261 191 240 529 272 245 188 547 250 141 296 249 184 260 152

ชาย 302 219 283 192 260 535 205 263 221 312 334 162 321 311 212 278 208

หญิง 311 222 304 205 299 620 214 294 244 306 351 197 309 316 220 294 217

รวมประชากร 613 441 587 397 559 1155 419 557 465 618 685 359 630 627 432 572 425
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บ้านสันทราย หมู่ที่  1 

 
 
 

บ้านแม่คาววัง หมู่ที่ 2 
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บ้านร่องธารใต้ หมู่ที่ 3 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ้านหนองผักจิก หมู่ที่ 4 
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บ้านทรายขาว หมู่ที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ้านท่าฮ่อ หมู่ที่ 6 
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บ้านหนองตุ้ม หมู่ที่ 7 

 

บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 8
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บ้านร่องธารใหม่ หมู่ที่ 9 

 
 

บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 10 
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บ้านร่องธารกลาง หมู่ที่ 11 

 
 

บ้านโป่งแดงใหม่ หมู่ที่ 12 
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บ้านรวมไทย หมู่ที่ 13 

 
 

บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 14 
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บ้านทรายทอง หมู่ที่ 15 

 
 
 

บ้านโป่งทวี หมู่ที่ 16 
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บ้านดงลาน หมู่ที่ 17 

 
 

 2) ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศตำบลทรายขาว ประกอบด้วย ที่ราบลุ่ม ตอนกลางตำบล โดยมีเทือกเขา
ยาวขนานทั้งทางทิศตะวันตกและตะวันออก เทือกเขายาวในแนวเหนือใต้ทางทิศตะวันตก มีพ้ืนที่เป็นเนิน              
แบบลูกฟูกอย่างกว้างขวาง คั้นกลางระหว่างที่ราบกับภูเขาสูง ทางทิศตะวันออกพบเนินลูกฟูกอยู่เล็กน้อย      

 3) ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน (Savanna Climate)ได้รับอิทธิพลของมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จึงทำให้อากาศหนาวเย็นมากในช่วงเดือนมกราคมและ                  
ฝนตกมากในช่วงเดือนสิงหาคม เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่า จึงทำให้อุณหภูมิและฤดูกาล
แตกต่างกันมาก แบ่งเป็น 3 ฤดูคือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน ดังนี้ 
 ฤดูหนาว อยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์อุณหภูมิเฉลี่ย 21.78 
องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 1.5 องศาเซลเซียส 
  ฤดูร้อน  ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์  –กลางเดือนพฤษภาคม มี อุณหภูมิ เฉลี่ ย                             
25.12 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 40.5 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุด 6.0 องศาเซลเซียส 
  ฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม เดือนที่มีฝนตกมากที่สุด                  
คือเดือนสิงหาคม ปริมาณ 357.5 มิลลิเมตร มีฝนตกทั้งหมด 102.2 วัน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี                        
1716.9 มิลลิเมตร 
 (ที่มา : สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี สถานีตรวจวัดอากาศเชียงรายกรมอุตุนิยมวิทยา,2557)           
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 4) ลักษณะของดิน 
 ลักษณะธรณีวิทยาตำบลทรายขาว พบตะกอนที่ราบน้ำท่วมถึง ประกอบด้วย กรวด  ทราย 
และดินเหนียว ในพ้ืนที่  หมู่ 1 บ้านสันทราย หมู่  2 บ้านแม่คาววัง ประกอบด้วย หินดินดานสลับชั้น                  
กับหินโคลน สีเทาดำ มีชั้นหินทรายและหินปูนสีเทาดำแทรกสลับตะกอนน้ำพา ทรายปนดินเหนียว                  
และ ตะกอนที่ราบน้ำท่วมถึง ดินเหนียว หมู่ 3 ร่องธารใต้เป็นที่ราบน้ำท่วมถึง ดังนั้นส่วนใหญ่จะประกอบด้วย 
ตะกอนทางน้ำ ซึ่งเป็นตะกอนสีเทาดำมีขนาด Clay ถึง Gravel หมู่ 4 บ้านหนองผักจิก ประกอบด้วย 
หินดินดานสลับชั้นกับหินโคลน สีเทาดำ มีชั้นหินทรายและหินปูนสีเทาดำแทรกสลับตะกอนน้ำพา                      
ทรายปนดินเหนียว และตะกอนที่ราบน้ำท่วมถึง ดินเหนียว หมู่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ประกอบด้วย หินทราย 
ที่แสดงชั้นหนาปานกลาง และตะกอนเศษหินเชิงเขา หมู่ 6 ท่าฮ้อ เป็นที่ราบน้ำท่วมถึง ดั้งนั้นส่วนใหญ่                
จะประกอบด้วย ตะกอนทางน้ำ ซึ่งเป็นตะกอนสีเทาดำมีขนาด Clay ถึง Gravel หมู่ 7 หนองตุ้ม เป็นที่ราบ 
น้ำท่วมถึง ดั้งนั้นส่วนใหญ่จะประกอบด้วย ตะกอนทางน้ำ ซึ่งเป็นตะกอนสีเทาดำมีขนาด Clay ถึง Gravel            
หมู่ 8 บ้านโป่งแดง หินทรายที่มีชั้นหนาขนาดปานกลาง และตะกอนเศษหินเชิงเขา หมู่ 9 ร่องธารเหนือ              
พบตะกอนดินสีน้ำตาลแดงบริเวณข้างถนนผ่านกลางหมู่บ้าน โดยตะกอนมีขนาดตั้งแต่ silt ถึง Gravel หมู่ 10 
บ้านสันต้นม่วง หินทราย หินทรายแป้ง และหินปูน หมู่ 11 ร่องธารกลาง เป็นที่ ราบน้ำท่วมถึง ดั้งนั้นส่วนใหญ่
จะประกอบด้วยตะกอนทางน้ำซึ่งเป็นตะกอนสีเทาดำมีขนาด Clay ถึง Gravel หมู่ 12 บ้านโป่งแดงใหม่              
พบกองดินถล่มโบราณ ประกอบด้วย เศษหินทรายเป็นส่วนใหญ่  แทรกตัวตามตะกอนดิน พบเป็นตะกอน   
ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ (granule - boulder) พบตามร่องน้ำคุ และร่องเขาบริเวณทิศตะวันออกของหมู่บ้าน 
หมู่ 13 บ้านรวมไทย ประกอบด้วย หินดินดานสลับชั้นกับ หินโคลน สีเทาดำ มีชั้นหินทรายและหินปูนสีเทาดำ
แทรกสลับตะกอนน้ำพา ทรายปนดินเหนียว และ ตะกอนที่ราบน้ำท่วมถึง ดินเหนียว หมู่ 14 สมานมิตร               
เป็นที่ราบน้ำท่วมถึง ดั้งนั้นส่วนใหญ่จะประกอบด้วย  ตะกอนทางน้ำ ซึ่งเป็นตะกอนสีเทาดำมีขนาด Clay              
ถึง Gravel หมู่  15 บ้านทรายทอง พบกองดินถล่ม  โบราณ ประกอบด้วย เศษหินทรายเป็นส่วนใหญ่                  
แทรกตัวตามตะกอนดิน พบเป็นตะกอนขนาดเล็ก  (granule) พบตามร่องน้ำในตอนกลางของหมู่บ้าน                       
หมู่ 16 บ้านโป่งทวีพบกองดินถล่มโบราณ ประกอบด้วย เศษหินทรายเป็นส่วนใหญ่ แทรกตัวตามตะกอนดิน 
พบเป็นตะกอนขนาดใหญ่ (boulder)พบตามร่องเขาบริเวณทิศตะวันออกของหมู่บ้าน พื้นที่หมู่17 บ้านดงลาน 
เป็นตะกอนดินสี น้ำตาลเข้มจนถึงดำมีตะกอนหลายขนาดตั้งแต่ Silt ถึง Gravel มีความเป็นเหลี่ยมมุมสูง 
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          5) ลักษณะของแหล่งน้ำ 
 ลักษณะทางน้ำตำบลทรายขาว มีทางน้ำหลายสายไหลผ่าน ประกอบด้วย ห้วยร่องธาร              
คลองชลประทาน น้ำแม่คาว ห้วยผาแดง ห้วยไร่ ห้วยยางน้อย ห้วยป่าบอน  ห้วยร่องธาร ไหลจากทิศใต้ขึ้นสู่ 
ทิศเหนือ กำเนิดจากสองสายด้วยกัน สายแรกไหลมา จากน้ำแม่คาววัง ผ่านหมู่ 2 บ้านแม่คาววัง ไปจบที่หมู่ 4 
บ้านหนองผักจิก และอีกสายไหลจากทางทิศใต้  ของหมู่ 5 ห้วยทรายขาว ขึ้นไปผ่านหมู่ 4 หนองผักจิก                
หมู่  7 หนองตุ้ม หมู่  3 ร่องธาร หมู่  17 ดงลาน หมู่  9 ร่องธารใหม่ หมู่  6 ท่าฮ่อ และขึ้นเหนือเข้าสู่                    
ตำบลธารทอง คลองชลประทาน ไหลจากใต้ไปทางทิศเหนือ ผ่านหมู่ 2 บ้านแม่คาววัง หมู่ 13 บ้าน รวมไทย 
หมู่ 4 บ้านหนองผักจิก หมู่ 14 สมานมิตร หมู่ 7 หนองตุ้ม หมู่ 3 ร่องธาร หมู่ 17 ดงลาน หมู่ 9 ร่องธารใหม่ 
หมู่ 6 ท่าฮ่อ และขึ้นเหนือเข้าสู่ตำบลธารทอง น้ำแม่คาว ไหลจากใต้ขึ้นเหนือ อยู่ทางตะวันออกของ หมู่ 2           
บ้านแม่คาววัง ห้วยผาแดง ไหลจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทางทิศใต้ของหมู่  หมู่ 13 
บ้านรวมไทย ไหลลงสู่ คลองชลประทาน และแยกออกจากห้วยร่องธารลงสู่คลองชล ทางทิศ  ตะวันออกไป         
ทิศตะวันตก ห้วยไร่ กำเนิดจากภูเขาทางทิศตะวันตกของตำบล ไหลลงมาสู่แอ่งตะกอนทางทิศ  ตะวันตก               
ของ หมู่ 14 สมานมิตร และหายไป  ห้วยยางน้อย อยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตำบล ไหลจาก               
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะทางสั้นๆ ไม่ผ่านหมู่บ้าน ห้วยป่าบอน อยู่ในทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของตำบล ไหลจากทิศตะวันออกไปตะวันตก ไม่ผ่านหมู่บ้านใด ๆ           



14 
 

 

 

2.ด้านการเมืองการปกครอง 
          2.1 เขตการปกครอง 

ตำบลทรายขาวประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน  17  หมู่บ้าน  
          2.2 การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  จำนวนสมาชิก อบต. เหลือเพียงหมู่บ้านละ 1 คน                 
โดยให้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง หากหมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน ให้
รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน หาก อบต. ใด มีเพียง 1 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิก 6 คน หากมี 2 
หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ 3 คน หากมี 3 หมู่บ้านให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ 3 คน หากมี 4 หมู่บ้านให้มี
สมาชิกหมู่บ้านละ 1 คน และ 2 หมู่บ้านที่มีประชากรมากเพ่ิมอีกหมู่บ้านละ 1 คน และหากมี 5 หมู่บ้านให้มี
สมาชิกหมู่บ้านละ 1 คน และอีก 1 หมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุดเพ่ิมอีก 1 คน ตำบลทรายขาวมีจำนวน 17 
หมู่บ้าน จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล หมู่บ้านละ 1 คน รวมเป็น 17 คน 
3.ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

ประชากรทั้งสิ้น  จำนวน   9,541  คน แยกเป็นชาย  4,618 คน หญิง  4,923 คน  
(ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ.2565) 

หมู่ หมู่บ้าน หลังคาเรือน ชาย หญิง รวมประชากร 
1  สันทราย   333  302 311 613 
2  แม่คาววัง   179  219 222 441 
3  ร่องธาร   261  283 304 587 
4  หนองผักจิก   191  192 205 397 
5  ห้วยทรายขาว   240  260 299 559 
6  ท่าฮ่อ   529  535 620 1,155 
7  หนองตุ้ม   272  205 214 419 
8  โป่งแดง   245  263 294 557 
9  ร่องธารใหม่   188  221 244 465 

10  สันต้นม่วง   547  312 306 618 
11  ร่องธารกลาง   250  334 351 685 
12  โป่งแดงใหม่   141  162 197 359 
13  รวมไทย   296  321 309 630 
14  สมานมิตร   249  311 316 627 
15  ทรายทอง   184  212 220 432 
16  โป่งทวี   260  278 294 572 
17  ดงลาน   152  208 217 425 

  รวม   4,517  4,618   4,923   9,541  
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 3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน 35 – 55 ปี 

 ช่วงอายุ   0 – 15 ปี  มีประชากร 1,167 คน 
 ช่วงอายุ 16 – 25 ปี  มีประชากร   934 คน 
 ช่วงอายุ 25 – 59 ปี มีประชากร 4,773 คน 
 ช่วงอายุ 59 – 100 ปี มีประชากร 2,662 คน 
 
4.สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
 มหาวิทยาลัย  1 แห่ง ได้แก่ 
  1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)  3  แห่ง ได้แก่ 
  1.โรงเรียนร่องธารวิทยา  จำนวนนักเรียนประมาณ 191 คน 
  2.โรงเรียนบ้านโป่งแดง จำนวนนักเรียนประมาณ 160 คน 
  3.โรงเรียน อบต.ทรายขาว (ท่าฮ่อ)  จำนวนนักเรียนประมาณ 200 คน 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 3 แห่ง ได้แก่ 
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องธาร จำนวนนักเรียนประมาณ 54 คน 
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฮ่อ จำนวนนักเรียนประมาณ 52 คน 
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแดง จำนวนนักเรียนประมาณ     50 คน 
 4.2 สาธารณสุข 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว 1  แห่ง 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านร่องธาร 1  แห่ง 
  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 17  แห่ง 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

หมู่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

หลงัคาเรือน 333 179 261 191 240 529 272 245 188 547 250 141 296 249 184 260 152

ชาย 302 219 283 192 260 535 205 263 221 312 334 162 321 311 212 278 208

หญิง 311 222 304 205 299 620 214 294 244 306 351 197 309 316 220 294 217

รวมประชากร 613 441 587 397 559 1155 419 557 465 618 685 359 630 627 432 572 425
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ข้อมูลสถิติประชากร ปี 2565
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5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

มีถนนลาดยางแอสฟัลล์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง 

หมู่ที ่

จำนวน 
สายทางรวม 

(สาย) 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลส์
(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก

(สาย) 

ถนนลูกรัง
(สาย) 

ทางลำลอง 
(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 
ถนนเช่ือมระหว่างตำบล - 1 4 0 

ถนนในการรับผดิชอบของ
หน่วยงานอ่ืน 

1 - - - 

 
 5.2 การไฟฟ้า 

มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  ประชากรมีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ 99 
 5.3 การประปา 

มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 17 หมู่บ้าน ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 1 ตู้ 
 5.4 โทรศัพท์ 

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
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 5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- ไปรษณีย์แม่ลาว ตั้งอยู่ ตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ห่างจากตำบลทรายขาว  

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร 
- ที่ทำการไปรษณีย์เอกชน บ้านโป่งแดง 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ทำสวน เลี้ยงปลา  
ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 6.2 การประมง 

ตำบลทรายขาว มีการประมงคือ การเลี้ยงปลานิล 
 6.3 การปศุสัตว์ 

ตำบลทรายขาว มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโคเนื้อ โคนม และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้านของตำบล
ทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 6.4 การบริการ 

โรงแรม/รีสอร์ท ในพ้ืนที่   จำนวน   2  แห่ง   
 ปัม๊น้ำมัน    จำนวน   4  แห่ง  

โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน   1  แห่ง (โรงงานซ่อมรถเก่ียวข้าว) 
ตลาด    จำนวน  6 แห่ง 
ร้านค้า    จำนวน  167 แห่ง 

6.5 การท่องเที่ยว 
บ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาว วัดห้วยทรายขาว อ่างเก็บน้ำหนองผา   

6.7 แรงงาน 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ทำสวน ประมง 
ปศุสัตว์ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 

7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
 7.1 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ทำสวน                
ปศุสัตว์ ประมง 
 7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร 
 แหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ลำน้ำร่องธาร ลำน้ำแม่คาว 
 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 17 หมู่บ้าน  
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8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชน หมู่ที่ 1 - 17 นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 99 โดยมีข้อมูล  ดังนี้ 

วัด  มีจำนวน 10 วัด ได้แก่  
 1. วัดแม่คาววัง  หมู่ที่ 2  6. วัดอุดมวารี หมู่ที่ 10 
 2. วัดหนองผักจิก  หมู่ที่ 4  7. วัดร่องธาร หมู่ที่ 11 
 3. วัดห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5  8. วัดหนองตุ้ม หมู่ที่ 14 
 4. วัดท่าฮ่อ หมู่ที่ 6  9. วัดพระธาตุบ่อน้ำติ๊บ หมู่ที่ 16 
 5. วัดโป่งแดง หมู่ที่ 8   10 วัดพระธาตุดงลาน หมู่ที่ 17 
 สำนักสงฆ์   8  แห่ง ได้แก่ 

1. สำนักสงฆ์สันทรายศรีหงก  หมู่ที่ 1  
2. สำนักสงฆ์ศูนย์เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมดอยภูศิลป์ หมู่ที่ 1 
3. สำนักสงฆ์สุวรรณวัฒนาราม หมู่ที่ 3 
4. สำนักสงฆ์ไพรอุดมบุญ หมู่ที่ 3 
5. สำนักสงฆ์สวนแก้ววลีมงคล หมู่ที่ 6 
6. สำนักสงฆ์รวมไทย หมู่ที่ 13 
7. สำนักสงฆ์พุทธประทีปครองธรรม หมู่ที่ 14 
8. สำนักวิปัสนากรรมฐาน (สาขาวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร) 

8.2 ประเพณีและงานประจำปี 
- ช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม มีงานปีใหม่ลาหู่ ปีใหม่ลีซอ บ้านท่าฮ่อ หมู่ที่ 6  
- ช่วงเดือนเมษายนงานแห่พระและสรงน้ำผู้สูงอายุเวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกหมู่บ้าน  
- ช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม  งานวันสารทไทย (งานสลากภัต) เวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกวัด 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ไทลื้อ , กลุ่มอาชีพสตรีตำบลทรายขาว 

ภาษาถ่ิน คือ ภาษาไตย  ภาษายอง ภาษาลื้อ 
8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ  
- ผลิตภัณฑ์กลุ่มไทลื้อ  
- ของฝากกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลทรายขาว 

9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 ลำห้วย , ลำน้ำ  3  สาย 
 บึง , หนองน้ำ  5  แห่ง 
 ลำเหมือง         10  สาย 
 อ่างเก็บน้ำ  2  แห่ง 

9.2 แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 
 ฝาย 7 แห่ง   , ระบบประปาหมูบ้าน    17 แห่ง 
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ส่วนที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 ในการกระจายอำนาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ  พ .ศ. 2542 ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและ
กระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากำลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค
ไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า  ในอนาคต
อันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น  มีอัตรากำลังมากขึ้น 
รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนตามกันไปด้วย 
 จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
จะต้องมีการเตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ  งบประมาณและอัตรากำลังจากหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายกำหนด เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งกำหนดจุดหมายหรือทิศทางในการ
พัฒนาของตนให้ชัดเจน มีการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุก ๆ  ด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึง              
ความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบ                   
ตามท่ีราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา/ความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบล  เพ่ือนำไปสู่การกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา                  
การกำหนดภารกิจ และแนวทางการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การ
กำหนดแผนงาน/โครงการ มีทิศทางท่ีสอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะทำ
ให้ปัญหา/ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 
 หลักการสำคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ การกำหนดจุดมุ่งหมาย
การพัฒนาและการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่จะนำไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้  ทั้งนี้เพราะ
หากไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อย ๆ  
เมื่อมีปัญหาอย่างซ้ำซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจทำให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพและ
แก้ไขได้ ดังนั้น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้กำหนดจุดมุ่งหมายและ
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะเป็น
การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้ว ยังเป็นการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 
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1.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 256๑-25๘๐)  
 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก  
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 ๑.๑ ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 
 ๑.๒  บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๑.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 1.  
 ๑.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม 
ระหว่างประเทศ 

 ๑.๕ การบริหารจัดการความมั่นคง มีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
  ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
 ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ๓.๑ คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๓.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ๔.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
 ๔.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา          
เป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
 ๔.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัด การตนเอง 
เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       ๕ .๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไป                    
ได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
     ๕.๒ ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ              
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
 ๕.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
 ๕.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๒ .๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง               
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

 ๒.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
วิสัยทัศน์ 

 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การ
กำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11                  
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ างมี
ความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
 1.การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ  สิ้ น แ ผ น พั ฒ น าฯ  ฉ บั บ ที่  12 ใน ปี  2564 เ พ่ิ ม ขึ้ น เป็ น  317,051 บ าท                       
(9,325 ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ             
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณ
การส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
 2.การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 3.การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 4.การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  (5) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 
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 5.การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
     (3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 
 กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

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

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
1.พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

และเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
2.การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อ

เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
3.พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมเละ

สุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมอย่างยั่งยืน 
4. ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วน

ร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
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 1.4 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย(พ.ศ. 2561-2565) 

 วิสัยทัศน์ 
 “เชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่ ง เสริมการผลิ ตและพัฒ นานวัตกรรมสิ นค้ าเกษตรคุณ ภาพ

มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และ

ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการ 

โลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการ

เสริมสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือสร้างจิตสำนึกความรักสถาบันหลักของชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 

 1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย(พ.ศ. 2561 - 2565) 
 วิสัยทัศน์ “ยึดหลักธรรมาภิบาล  ทำงานแบบมีส่วนร่วม  ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนมีความสุข” 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด             
กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS 

 กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
 กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และ 

การเกษตร 
 กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเจริญเติบโตของ 

ท้องถิ่น เพ่ือเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
 กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
 กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
 กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และการตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ 

ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
 กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
 กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม 

อัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
 กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขต 

พัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 
 กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น  
 กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
 กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 

ประชาชน  
 กลยุทธ์ 4.2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 กลยุทธ์ 4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์   

และปัญหาแรงงานต่างด้าว 
 กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน  
 กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุมป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะน้ำเสียและมลภาวะ 
 กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
 กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
 กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา  
เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการปฏิบัติภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง                 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เน้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี            
และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมียุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล และจังหวัดเชียงรายเป็นหลัก            
ในการกำหนด เพ่ือดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
 “บริหารงานด้วยความโปร่งใส   ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า   พัฒนาทุกภาคส่วนของตำบล       
ดูแลทุกกลุ่มคนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม” 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและ
คมนาคมขนส่ง 
   แนวทางการพัฒนาที่ 1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน  สะพาน  ท่อระบายน้ำ              
รางระบายน้ำ  พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งภายในตำบลและเชื่อมโยงระหว่างตำบล 
   แนวทางการพัฒ นาที่  2  ก่อสร้ าง ปรับปรุ ง บ ำรุ งรักษา ระบบสาธารณู ป โภค                             
และสาธารณูปการ 
   แนวทางการพัฒนาที่  3  ขยายเขตระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปรับปรุง บำรุงรักษา                   
ไฟฟ้าสาธารณะ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 
   แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนา ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว    
เชิงนิเวศ ตามศักยภาพของพ้ืนที่ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล 
   แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมให้ความรู้พัฒนาอาชีพ เพ่ิมพูนทักษะ ให้แก่ประชาชน              
กลุ่มอาชีพตลอดจนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุกภาคส่วนการผลิต 
   แนวทางการพัฒนาที่  3 ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาคการเกษตร ด้านการผลิต 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การแปรรูปให้แก่ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนาที่ 1 บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ส่งเสริมกิจกรรมคัดแยกขยะ 
   แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนาที่ 3 ก่อสร้าง ปรับปรุง  บำรุงรักษา พัฒนา แหล่งเก็บน้ำตามธรรมชาติ 
และระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 
   แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ          
และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน 
   แนวทางการพัฒนาที่ 2 บริหารจัดการการศึกษา พัฒนาประชาชนสู่ประชาคมอาเซียน 

   แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงาม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
   แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม ดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น 
   แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ กีฬานันทนาการ 
   แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการมีส่วนร่วม การบริหาร และการพัฒนา
บุคลากร 
   แนวทางการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน สนับสนุนให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่น 
   แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ในระบอบประชาธิปไตย และ
กิจกรรมเทิดทูลสถาบัน 
   แนวทางการพัฒนาที่  3 และการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี
ประสิทธิภาพมีคุณธรรม มีความรู้ในการปฏิบัติงาน 
 

พันธกิจการพัฒนา 
   พันธกิจที่  1  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบ
สาธารณูปโภค   สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   พันธกิจที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถพ่ึงตนเองได้   ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    
   พันธกิจที่ 3 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
การวางแผนพัฒนาอปท.  การตรวจสอบ  ติดตาม เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง  
   พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนใน
สังกัด และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    พันธกิจที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการ ภายในองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
   พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายในตำบล เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวใน
อนาคต  
   พันธกิจที่ 7  การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการ
บริหารการเงินการคลัง การจัดเก็บรายได้ให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม  และที่ได้รับโอนจาก
การกระจายอำนาจจากรัฐบาล 
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   พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมและอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น 
   พันธกิจที่ 9  ส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน เยาวชน 
   พันธกิจที่ 10 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งน้ำ และสนับสนุนด้านเกษตรกรรม 
   พันธกิจที่ 11 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ ในชุมชนและ แก้ไขปัญหาขยะภายในตำบล 
   พันธกิจที่ 12 ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในตำบล 
   พันธกิจที่ 13 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
   พันธกิจที่  14 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ปลอดภัยจากยาเสพติด 
   พันธกิจที่ 15 พัฒนาการเมืองการบริหารและการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   พันธกิจที่ 16 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานภายในองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
   การคมนาคมขนส่งภายในตำบลสะดวก   
   • ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและท่ัวถึง 
   • การบริหารจัดการภายในองค์ให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวธรรมาภิบาล 
   • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น   
   • ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   • ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
   • อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
   • ประชาชนมีสุขภาพดี 
   • พัฒนาและจัดการด้านการท่องเที่ยวภายในตำบลให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
   • จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน 
   • ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   • ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการดูแล    
   • การบริหารจัดการขยะภายในตำบล 
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การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) 

เพ่ือจะให้ทราบถึงสภาวการณ์แวดล้อมของการพัฒนาและศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ของตำบลทรายขาว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการและประชาชน จึงได้ร่วมกันวิเคราะห์
สภาวการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาด้านต่างๆ  โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis  เพ่ือวิเคราะห์หาจุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรคท่ีจะนำไปสู่การพัฒนาดังผลการวิเคราะห์  SWOT Analysis หมายความถึงการวิเคราะห์
และประเมินว่าองค์กรมีจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakens) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 
(Threats) อย่างไรเพื่อที่จะนาไปใช้ในการวางแผนและกาหนดกลยุทธ์ขององค์กรต่อไป  

SWOT มาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ  4 ตั วจากคาว่า  Strengths Weaknesses Opportunities               
และ Threats โดยมีรายละเอียดอักษรย่อ ดังนี้  

Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นบวก ซึ่งองค์กร
สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการทางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึง  การดำเนินงานภายในที่องค์กร  
ทำได้ด ี 

Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบและด้วยความสามารถ          
ซึ่งองค์กร ไม่สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการทำงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึงการดำเนินงาน
ภายในองค์กรที่ทำได้ไม่ด ี 

Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอ้ืออำนวยให้การทำงานของ
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์หรือ หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการขององค์กร  
           Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการทางานขององค์กร           
ไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองค์กร ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength – S ) 
1. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เป็นอบต.ขนาดกลาง มีการจัดโครงสร้างที่ชัดเจน ครอบคลุมการ 

บริการสาธารณะ ตามภารกิจ 
2. มีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (ท่าฮ่อ)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถจัดการเรีย น

การสอนให้เด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 
3. มีศูนย์เรียนรู้ด้านแผ่นดินไหว ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน

แผ่นดินไหวแก่ประชาชนที่สนใจ 
4. บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ บุคลากรด้านการศึกษา               

ส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ตำบลทรายขาว หรือภายในจังหวัดเชียงราย ย่อมเข้าใจในวัฒนธรรมความเป็นอยู่ 
ปัญหาในพื้นที ่

5. บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว มีความหลากหลายทางคุณวุฒิ และส่วนใหญ่อายุอยู่ใน
ส่วนระหว่าง 25 - 35 ปี ทำให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาการทำงานได้รวดเร็วและสามารถรับความ
เปลี่ยนแปลงตามนโยบายหรืออำนาจหน้าที่ได้รวดเร็ว 

6. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว สามารถจัดทำงบประมาณ และวางแผนการพัฒนาได้อย่างอิสระ 
สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีโดยตรงได้ 

7. ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งโดยตรง จากคนในพ้ืนที่ ย่อมเข้าใจสภาพปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 



29 
 

 

 

8. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว มีสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในพ้ืนที่รับทราบ 
อาทิ เว็บไซต์ Facebook ฯ 

9. ภายในตำบลทรายขาวมีส่วนราชการต่าง  ๆ สามารถดำเนินการพัฒนา หลายด้านอาทิ เช่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์ฝึกอาชีพสตรี ฯ 

10. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้นำหลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางในการบริหารงานภายใน
องค์กร 

11. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ให้ประชาชนในพ้ืนที่  เช่น  
บ่อน้ำพุร้อนห้วยทรายขาว วัดห้วยทรายขาว 

 
จุดอ่อน (Weakness – W)  

1. การออกข้อบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมายยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 
2. ขาดการบริหารจัดการใช้น้ำอย่างเป็นระบบ 
3. ขาดการจัดทำผังเมืองรวม ในพ้ืนที่ตำบลทรายขาว ทำให้การวางแผนพัฒนาเป็นไปได้ยาก 
4. การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ในพ้ืนที่ยังมีน้อย ทำให้การขาดมีส่วนในการพัฒนาในพื้นที่  
5. แต่ละส่วนราชการในองค์กรยังไม่เห็นความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนา ขาดการประสานแผนใน

ภาพรวมของ อบต. 
6. สินค้าของกลุ่มอาชีพยังไม่มีคุณภาพและชื่อเสียงที่โดดเด่นและแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนๆ 

7. รายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวยังจัดเก็บได้น้อย เมื่อเทียบกับเงินอุดหนุน
รัฐบาล 

8. ขาดงบประมาณในการจัดบริการสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น ถนนเชื่อมระหว่างตำบล ประปาขนาดใหญ่ 
9. บุคลากรบางหน่วยงานยังไม่เพียงพอ ส่งผลการบริการสาธารณะและการบริหารงานในภาพขององค์กร 
10. งบประมาณมีจำกัด แต่ความต้องการใช้งบประมาณมีอยู่มาก และทำให้ไม่สามารถตอบสนองความ

ต้องการที่มาจากประชาคมหมู่บ้านได้ทุกโครงการ 
11. ด้านการคลัง งานจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่าย มีหลายขั้นตอนทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า 
12. สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ตั้งห่างไกลจากชุมชน ทำให้การเดินทางของประชาชน

ในพ้ืนที่ไม่สะดวก 
13. ผู้นำในชุมชน ขาดความสามัคคีกัน ทำการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ติดขัด 

 
โอกาส (Opportunity) 

1. นโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน ทำให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ดียิ่งขึ้น 

2. พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ทำ
ให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการพัฒนาเพิ่มขึ้น 

3. ในพ้ืนที่ตำบลทรายขาว มีกลุ่มอาชีพ และสินค้าOTOP สามารถส่งเสริมพัฒนา สร้างรายได้ให้
ประชาชนในพื้นท่ีได้ 
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4. มีสถานบันกาศึกษาภาครัฐทุกระดับในพ้ืนที่ ซึ่งจะสนับสนุนให้เด็กเยาวชนในพ้ืนที่ ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาทั่วถึง และพร้อมที่จะสนับสนุนด้านวิชาการแก่ เกษตร หรือประชาชนในพ้ืนที่ อาทิ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย 

5. สถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ให้ประชาชนในพ้ืนที่                    
บ่อน้ำพุร้อนห้วยทรายขาว วัดห้วยทรายขาว 

6. ในพ้ืนที่ตำบลทรายขาว อาจมีการสร้างหอพัก หรือธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน ทำโอกาสการจัดเก็บ
รายได้มากข้ึน 
 
อุปสรรค(Threat) 

1. รัฐบาลไม่จัดสรรงบประมาณ ให้เป็นตามกฎหมายการกระจายอำนาจแก่ท้องถิ่น ทำให้งบประมาณการ
พัฒนายังคงไม่เพียงพอ 

2. อำนาจหน้าที่ยังไม่ชัดเจน อาจถูกหน่วยตรวจสอบท้วงติง 
3. ระเบียบ  กฎหมาย  บางอย่างล้าสมัยและไม่ชัดเจน  การพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่สอดคล้องกับ                

ความเจริญของโลกาภิวัฒน์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
4. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยังขาดการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ทำให้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว              

ไปได้ช้า และไม่ต่อเนื่อง 
5. ขาดบุคคลลากรด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร ทำให้การดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้ยาก 
6. เกิดภัยธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว ทำให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หรือการลงทุนของภาคเอกชน           

ขาดความเชื่อมั่น 
7. ประชาชนส่วนใหญ่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง  
8. การอพยพของประชากรชาวเขา ทำให้เกิดปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและสถานการณ์ยาเสพติด 
9. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 
10. ขาดการบริหารจัดการน้ำภาคการเกษตร 
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นโยบายพัฒนาของผู้บริหาร 
คำแถลงนโยบายของนายจีรพงษ์ ใจวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 

ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 คร้ังที่ 2 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 

  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เป็นไปตามบทบัญญัติ                         
ในมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ที่บัญญัติว่า “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่                       ให้
ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และการแถลงนโยบายให้กระทำโดยเปิดเผยและต้อง
จั ดท ำน โยบ าย เป็ น ล ายลั กษ ณ์ อั กษ รแจก ให้ ส ม าชิ ก สภ าอ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ วน ต ำบ ลทุ กท่ าน                         
ที่มาประชุมด้วย 

 บัดนี้ กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว และคณะผู้บริหารได้กำหนด
แนวทางและนโยบายในการบริหารงานขององค์ การบริหารส่ วนตำบลทรายขาว เสร็จสิ้ นแล้ ว                           
จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ กระผมจะบริหารงานโดยยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                 
พ.ศ.2560 สำหรับแนวทางการจัดทำนโยบายในครั้งนี้ ได้จัดทำให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย แผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์อำเภอพาน แผนพัฒนาตำบลทรายขาว ตลอดจนคำนึงถึงวิสัยทัศน์ 
และนโยบายของกระผมที่เสนอต่อประชาชนในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา ท่านประธานสภาที่เคารพ 
และท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติ แนวนโยบายที่กระผมจะแถลง และจะดำเนินการ มีทั้งหมด 7 ด้าน คือ 

1.ด้านนโยบายเร่งด่วน 
 1.1 สร้างศรัทธาให้กับประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล
ทรายขาว โดยการทำให้เห็นถึงความจริงใจ จริงจัง ที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในตำบลทรายขาวด้วยความโปร่งใส 
 1.2 สร้างความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และการดำเนินกิจการต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลทรายขาว และฝ่ายปกครอง รวมกันให้เป็นหนึ่ง 
 1.3 สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน โดยประสานงานทุกภาคส่วนเพ่ือเปิดจุดกลับรถชั่วคราว     
และสร้างจุดกลับรถถาวร 
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2. นโยบายด้านการบริหาร 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นประชาชนมีส่วนร่วม         
การสนับสนุนประชาคม องค์กรประชาชน โดย ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมินผล เพ่ือประโยชน์            
ของประชาชนตำบลทรายขาว 
 2.2 ส่งเสริมหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ทั้งให้การสนับสนุนและร่วมมือ โรงเรียน วัด 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตตำบลทรายขาว อย่างทั่วถึง 
 2.3 ปรับปรุงการให้บริการของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลตลอดจนพนักงานจ้าง                         
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง             
ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว                         
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.4 ส่งเสริมสนับสนุนความมั่นคง รักษาความสงบเรียบร้อยของตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
อาสาสมัครตำรวจชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกัน  
และปราบปรามยาเสพติด  โดยเฉพาะบุ คคลกลุ่ ม เสี่ ยงและให้การสนับสนุนศูนย์ปฏิบั ติการต่อสู้                                
เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
 2.5 การบริหารจัดการ และส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่ว่าจะเป็น
อุทกภัย อัคคีภัยหรือ วาตภัย ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน            
ของประชาชน 

3. ด้านการศึกษา ศาสนา 
 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนทุกโรงเรียนในตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนผู้สูงอายุ          
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในเขตพ้ืนที่เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง      
เท่าเทียม และต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางการศึกษา 
 3.2 สนับสนุนการศึกษาแก่  เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป                         
โดยการมอบทุนการศึกษา และสนับสนุนทุนการซื้ออุปกรณ์ด้านการศึกษา 
 3.3 ส่งเสริมและอนุรักษ์ จารีตประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น 
 3.4 ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา และศาสนสถาน ในเขตพ้ืนที่ตำบลทรายขาวให้ได้รับการ
พัฒนาและทำกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง 

4. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง มุ่งพัฒนาศักยภาพและ
สนับสนุน กิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในกิจกรรมการป้องกันควบคุมสถานการณ์ของโรคต่าง ๆ    
ที่สามารถป้องกันได้ และดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
 4.3 ส่งเสริม สนับสนุนระบบการรักษาพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉิน โดยการจัดหารถรับส่ง                
ผู้ป่วยฉุกเฉิน และสนับสนุนอาสาสมัครกู้ชีพตำบลทรายขาว 
 4.4 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ดีแก่ผู้สูงอายุ สนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ              
และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทรายขาว 
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 4.5 สนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับตำบลให้มีความเข้มแข็ง สามารถให้บริการ
ประชาชนไดอ้ย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 4.6 ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   
อย่างยั่งยืน 
  
  4.7 ส่งเสริม สนับสนุนการกำจัดขยะที่ยั่งยืนโดยชุมชน ตามหลักวิชาการเพ่ือสุขภาพวะที่ดี         
ของชุมชน 

5. ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานให้มีการจัดตั้ง กลุ่ม ชมรม สมาคมหรือสหกรณ์                        
โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่และความเข้มแข็งของชุมชน 
 5.2 ส่งเสริม พัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ทั้งด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรมครัวเรือน                     
ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP และสินค้าพ้ืนเมืองให้ได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าและเพ่ิมรายได้                       
ให้กับประชาชน 
 5.3 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน                          
ในการจัดตั้งตลาด เพ่ือจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้า OTOP 
 5.4 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน                 
ฟ้ืนฟู พัฒนาศักยภาพ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของตำบลทรายขาว 

6.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 6.1 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรักษาถนนให้ได้มาตรฐาน สามารถอำนวยความสะดวกในการ
สัญจร สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและท่ัวถึง 
 6 .2  การสร้ า งและบำรุ งรั กษ าแหล่ งน้ ำ ให้ สะอาดมี คุณ ภ าพ เพ่ื อ ใช้ ใน การ อุป โภ ค                        
บริโภค                          หรือเพ่ือใช้ในการเกษตร 
 6.3 แก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน ให้น้ำสะอาด เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
 6.4 ขยายเขตการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทรายขาวให้ทั่วถึง 
 6.5 จัดให้มีการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ ด้วยการขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน ให้สามารถใช้ระบาย
น้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพ้ืนที่ตำบลทรายขาว และใช้ในการเกษตรกรรม 

7. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 
 7.1 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานโครงการ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ เช่น กลุ่มพัฒนาสตรี           
กลุ่ม อสม อปพร. ตำรวจบ้าน กนช. อช. ลูกเสือชาวบ้าน ทูบีนัมเบอร์วัน เพ่ือพัฒนาศักยภาพความรู้ 
ความสามารถ ความสามัคคี และมีจิตอาสาอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข 
 7.2 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานโครงการเพ่ือเด็ก เยาวชนคนหนุ่มสาว สตรี ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ ได้รับทุนการศึกษา เบี้ยยังชีพ สวัสดิการ ตามหลักเกณฑ์และนโยบายของรัฐบาล 
 7.3 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานจัดฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกัน          
และบรรเทาสาธารณภัย และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง            
และอุบัติเหตุ 
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 7.4 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานนโยบายการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด                         
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 7.5 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานให้มี ลานกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ เพ่ือต่อต้านยาเสพติด ทั้ งกีฬาสากลและกีฬาพ้ืนบ้าน                 
ในระดับนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ 
 ท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมขอเรียนว่า กระผมและฝ่ายบริหาร        
จะปฏิบัติหน้าที่  และบริหารงานให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนตำบลทรายขาว                     
ให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว กระผมมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะเข้ ามาพัฒนา
องค์การบริหารส่ วนตำบลทรายขาว สิ่ งเหล่านี้   คงได้ รับการบันทึกไว้ ในหน้าประวัติศาสตร์ใหม่                                  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อย่างแน่นอน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ     
นโยบายที่กระผม ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้  กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย                  
ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ พวกเราต่างมีเจตนารมณ์ตรงกันนั้น                 
คือ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา เพ่ือความอยู่เย็นเป็นสุขของพ่ีน้องประชาชนตำบลทรายขาว เป็นสำคัญ 

 ทั้งนี้ นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้นั้น อยู่ภายใต้เงื่อนไขอำนาจหน้าที่           
และกรอบงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวทุกประการ ขอขอบคุณครับ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของ อปท.  

ในจังหวัดเชยีงราย 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การ
สร้างมูลค่าเพิม่ด้าน
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเชิงนิเวศ
และเชิงสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
ส่งเสริมการผลติและ
พัฒนานวัตกรรมสินค้า
เกษตรคุณภาพ
มาตรฐานสากลและ
เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
ดำรงความสมบูรณ์
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้า
การลงทุนและบริการ 
โลจิสติกส์เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน +6 และ 
GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
รักษาความมั่นคงและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
และการเสรมิสร้าง
ความเป็นพลเมือง
เพื่อสร้างจิตสำนึก
ความรักสถาบันหลัก
ของชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่6 การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
และทรัพยากรมนุษย์
เพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของอบต.ทรายขาว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัดกลุ่มอาเซยีน +6 
และ GMS 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาคุณภาพชีวติและ
การป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การ
พัฒนาการศึกษาและ
การสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
และยั่งยืน 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 6  ก า ร
พัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่1 การ
พัฒนา ด้านโครงสรา้ง
พื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 
และคมนาคมขนส่ง  
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง 
การมีส่วนร่วม การ
บริหาร และการพัฒนา 
บุคลากร 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของอบต.ทรายขาว 

ยุ ท ธศ าสต ร์ที่ 1  ก ารพั ฒ น า  ด้ าน
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและคมนาคมขนส่ง  

 

โครงการก่อสร้าง 
บำรุง รักษาถนน
ภายในตำบลและ
เช่ือมระหว่าง
ตำบล  

โครงการก่อสร้าง 
บำรุง รักษาราง
ระบายน้ำ ท่อ
ระบายน้ำ 

โครงการก่อสร้าง 
บำรุง รักษา 
สะพาน ภายใน
ตำบล 

โครงการ ก่อ สร้ าง 
ปรับปรุงบำรุงรักษา 
สาธารณูปโภค อาทิ 
ป ร ะ ป า  ศ า ล า
เอนกประสงค์ฯลฯ 

โครงการ ก่อ สร้ าง 
ปรับปรุงบำรุงรักษา 
สาธารณูปการ อาทิ 
เมรุฌาปนสถาน   
 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าภายในตำบล 

โครงการติดตั้ง 
ไฟฟ้าสาธารณะ 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บำรุงรักษา ถนน  สะพาน  ท่อระบายน้ำ ราง
ระบายน้ำ  พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ภายในตำบลและเช่ือมโยงระหว่างตำบล  

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ก่อสร้าง 
ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปรับปรุง บำรุงรักษา 
ไฟฟ้าสาธารณะ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของอบต.ทรายขาว 

ยุทธศาสตร์ที่  2   การพั ฒ นาด้ าน
เศรษฐกิจการท่องเที่ยว  

 

โค ร ง ก า ร พั ฒ น า
แ ห ล่ ง ท่ อ ง เที่ ย ว
ภายในตำบล 

โครงการจัดการ
แหล่งเท่ียวเท่ียว
เชิงนิเวศ 

โครงการ ก่อ สร้ าง 
ปรับปรุง บำรุงรักษา 
ฝายเก็บน้ำ อ่างเก็บ
น้ำ  

โครงการขุดลอก
ลำเหมือง ลำน้ำ 
แหล่งน้ำตาม
ธรรมชาติ 

โค ร ง ก า ร ส่ ง เส ริ ม
สนับสนุนการทำงาน
ศู น ย์ ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีระดับ หรือ
องค์กรภาคเกษตร 

โครงการส่งเสริม
การทำเกษตรตาม
พระราชดำริ 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง  
บำรุงรักษา พัฒนา แหล่งเก็บน้ำตาม
ธรรมชาติ และระบบการบริหารจัดการน้ำ
เพื่อการเกษตร 
 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนา ส่งเสริม
สถานที่ท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ตามศักยภาพของ
พื้นท่ี ตลอดจนส่งเสริมการท่องเท่ียว
ภายในตำบล 

 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมให้
ความรู้พัฒนาอาชีพ เพิ่มพูนทักษะ 
ให้แก่ประชาชน กลุ่มอาชีพตลอดจน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุกภาคส่วนการผลิต 

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน
การเรียนรู้ภาคการเกษตร ด้านการผลิต 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การแปรรูปให้แก่ ตาม
แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 

โค ร งการส่ ง เส ริ ม 
ส นั บ ส นุ น พั ฒ น า
กลุ่มอาชีพ  

โครงการส่งเสริม
อาชีพให้ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และ
ประชาชนท่ัวไป 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของอบต.ทรายขาว 

ยุ ท ธศ าสต ร์ที่  3  ก ารพั ฒ น าด้ าน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

โค ร งการส่ ง เส ริ ม
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
อนุรักษ์ ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
  

โครงการอนุรักษ์
และฟื้นฟูพันธุ์ไม้ 

โค ร ง ก า รบ ริ ห า ร
จัดการขยะภายใน
ตำบลทรายขาว 

โครงการคัดแยก
ขยะภายใน
ครัวเรือน 
  

แนวทางการพัฒนาที ่1 บริหาร
จัดการขยะและสิง่ปฏิกูล ส่งเสริม
กิจกรรมคัดแยกขยะ  
 

แนวทางการพัฒนาที ่2 ส่งเสรมิ
กิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของอบต.ทรายขาว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 

 

โครงการ ส่งเสริม
สนับสนุน ศาสนา
แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
วัฒนธรรม 
  

โครงการอนุรักษ์
ภูมิปญัญาท้องถิ่น 

โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
สนับสนุน กิจกรรมการ
เรียนการสอน โรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้น
การศึ กษ า การศึกษ า
นอกโรงเรียน 

โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
สนับสนุน กิจกรรมการ
เรียนการสอน การศึกษา
นอกโรงเรียน 
 
  

แนวทางการพัฒนาที ่1 ส่งเสรมิ
สนับสนุนการบริหารจดัการศึกษาทัง้ใน
และนอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน  

แนวทางการพัฒนาที ่2 บริหารจัดการ
การศึกษา พัฒนาประชาชนสู่
ประชาคมอาเซียน 

แนวทางการพัฒนาที ่3 ส่งเสรมิกิจกรรม
ทางศาสนา ประเพณ ี และวัฒนธรรมอันดี
งาม และภมูิปญัญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนการสอนของ
โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทรายขาว และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
ทรายขาว 

โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ
บุคคลากรทางการ
ศึกษา  
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว   พ.ศ.2566-2570(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของอบต.ทรายขาว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาดา้นคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

 

โ ค ร ง ก า ร
ส นั บ ส นุ น
กิจกรรมป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 
  

โครงการ
สนับสนุน
กิจกรรมรักษา
ความสงบภายใน
หมู่บ้าน หรือ
ชุมชน 

ส นั บ ส นุ น  ส่ ง เ ส ริ ม 
กิจกรรม โครงการอา
ส มั ค ร มู ล ฐ า น ต ำบ ล
ทรายขาว โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ สปสช 

โ ค ร ง ก า ร  ป้ อ ง กั น 
โรคติดต่อภายในตำบล
  
 
  

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม 
สนับสนุน กจิกรรม ดูแลสขุภาพ
ของประชาชนในท้องถิน่ 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการ กีฬานนัทนาการ  

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน  งานด้านการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

โครงการจัดกิจกรรมกีฬา
นั น ท น า ก า ร  ต ำ บ ล
ทรายขาว 

โครงการ จัดกิจกรรม
เสริมสร้าง สนับสนุน
เยาวชนตำบล
ทรายขาว  
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว   พ.ศ.2566-2570(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของอบต.ทรายขาว 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยทุธศาสตร์การพัฒนา
ประสิทธภิาพการเมือง 
การมีส่วนร่วม การบรหิาร และการพัฒนา 
บุคลากร 
 

 

โครงการจัดซื้ อ
ค รุ ภั ณ ฑ์  วั ส ดุ
อุ ป ก ร ณ์ ภ า ย
สำนักงาน   

โครงการอบรม
เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพเพื่อ
พั ฒ น า อ งค์ ก ร 
โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 

แนวทางการพัฒนาที ่1 การเสรมิสร้าง
ความเข้มแขง็ของภาคประชาชน 
สนับสนุนให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการบริหารงานท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาที ่2 การส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรม ในระบอบ
ประชาธิปไตย และกิจกรรมเทิดทูล
สถาบัน 

แนวทางการพัฒนาที ่3 และการพัฒนา
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี
ประสิทธภิาพมีคุณธรรม มีความรู้ในการ
ปฏิบตัิงาน 
 

โครงการส่งเสริม
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
กิจกรรม ในระบอบ
ประชาธิปไตย 

กิจกรรมเทิดทูลสถาบัน 
การปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย 

โครงการ สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมภาคประชาชน 
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 แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Strategy  Map 

วิสัยทัศน์ 
“บริหารงานด้วยความโปร่งใส   ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า   พัฒนาทุกภาคส่วนของ

ตำบล  ดูแลทุกกลุ่มคนอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม” 
 

1 . ปรับปรุงและพัฒ นาโครงสร้า ง
พื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบ
สาธารณูปโภค   สาธารณูปการให้ ได้
มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

2 . ก า รส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า

ศักยภาพของคน ครอบครัว  
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และชุมชนให้
เข้มแข็ง  สามารถพึ่งตนเองได้   
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    

4. พัฒนาระบบการศึกษาและ
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการ
สอน ของโรงเรียนในสังกัด และ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
 

พันธกิจ 

5 . ก า รพั ฒ น า เท ค โน โล ยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การบริการ ภายในองค์กรให้มี
ป ระ สิ ท ธิ ภ า พ ยิ่ ง ขึ้ น   เพื่ อ
สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
 

7.การสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการคลัง  โดย
การปรับปรุงกระบวนการ
บริหารการเงินการคลัง การ
จัดเก็บรายได้ให้สอดรับกับ
อำนาจหน้าที่และภารกิจที่มี
อยู่เดิม  และที่ได้รับโอนจาก
การกระจายอำนาจจาก
รัฐบาล 
 

3.  การสร้างระบบบริหารจัดการ

ที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ใน ก า รตั ด สิ น ใจ   ก า ร ว า ง
แผนพัฒนาอปท.  การตรวจสอบ  
ติดตาม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการบริหารและการปกครอง 

6. ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวภายในตำบล 
เพื่อรองรับการทอ่งเที่ยว

ในอนาคต 
 

8.ส่งเสริมและอนุ รักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

9. ส่งเสริมการออกกำลัง
กายของประชาชน เยาวชน 
 

10.ส่งเสริมพัฒนาแหล่งน้ำ 
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ด้ า น
เกษตรกรรม 

1 1 .ส่ ง เส ริ ม ก ารบ ริ ห า ร
จัดการขยะ ในชุมชนและ 
แก้ ไขปั ญ ห าขยะภ าย ใน
ตำบล 

1 2 .ส่ ง เส ริ ม พั ฒ น า แ ล ะ
สนับสนุน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
ภายในตำบล 

13.ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

14.เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ปลอดภัยจากยา
เสพติด 
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ส่วนที่  3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบตัิ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและแผนงาน 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนา ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและคมนาคม
ขนส่ง 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง - สำนักปลัด  
 
- กองการศึกษาฯ 
 
- กองคลัง 
 

2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว 

บริการชุมชน
และสังคม 

- สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 
- ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

- สำนักปลัด  
 
- กองการศึกษาฯ  

- กองช่าง 
 
- กองคลัง 

3 การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ -อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 
-การเกษตร 
 

- กองช่าง 
 
- สำนักปลัด 

- กองการศึกษาฯ  
 
- กองคลัง 

4 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 

บริการชุมชน
และสังคม 

- การศึกษา 
 
-ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
 

กองการศึกษาฯ  
 

- สำนักปลัด 
 
- กองคลัง 
 
- กองช่าง 
 

5 - บริหารทั่วไป 
- การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

- การรักษา
ความสงบ
ภายใน 
 
- บริการชุมชน
และสังคม 

- การศึกษา 
 
-สาธารณสุข 
 

- สำนักปลัด 
  
- กองการศึกษาฯ  
 

- กองคลัง 
 
- กองช่าง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

6 การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการมีส่วนร่วม การ
บริหาร และการพัฒนาบุคลากร 

- บริหารทั่วไป 
 
- การเศรษฐกิจ 
 
 

- บริหารทั่วไป 
 
- อุตสาหกรรม
และการโยธา 

- สำนักปลัด 
 
- กองคลัง 
 
-กองช่าง  

กองการศึกษาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (แบบ ผ.01)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ (บาท)
 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ (บาท)
 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ (บาท)

1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการ
และคมนาคมขนส่ง

     44      12,676,000      37        8,772,000       22      5,340,000      19      5,240,000      19      5,725,000     141       37,753,000

     แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา       44       12,676,000       37         8,672,000       22       5,340,000       19      5,240,000       18       5,225,000     140       37,153,000
     แผนงานเคหะและชุมชน                      -              100,000                    -                     -           1          500,000         1            600,000

รวม      44      12,676,000      37        8,772,000       22      5,340,000      19      5,240,000      19      5,725,000     141       37,753,000
2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการ
ท่องเทีย่ว

       6        1,420,000        6        1,420,000        6      1,420,000        6      1,420,000        6      1,420,000       30         7,100,000

     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

        4         1,300,000         4         1,300,000         4       1,300,000         4      1,300,000         4       1,300,000       20         6,500,000

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

        2            120,000         2            120,000         2          120,000         2         120,000         2          120,000       10            600,000

รวม        6        1,420,000        6        1,420,000        6      1,420,000        6      1,420,000        6      1,420,000       30         7,100,000
3 การพัฒนาด้านทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     15        1,780,000      15        2,580,000       20      3,280,000      14      2,030,000       12      1,380,000       76       11,050,000

     แผนงานเคหะและชุมชน         3            100,000         3            100,000         3          100,000         3         100,000         3          100,000       15            500,000
     แผนงานการเกษตร       12         1,680,000       12         2,580,000       16       3,180,000       22      1,930,000         9       1,280,000       71       10,650,000

รวม      15        1,780,000      15        2,680,000      19      3,280,000       25      2,030,000       12      1,380,000       86       11,150,000

4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ประเพณวีัฒนธรรม

     37        5,491,975      37        5,491,975      37      5,491,975      37     5,491,975      37      5,491,975     185       27,459,875

     แผนงานการศึกษา       10         4,120,000       10         4,120,000       10       4,120,000       10      4,120,000       10       4,120,000       50       20,600,000
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

      16         1,301,300       16         1,301,300       16       1,301,300       16      1,301,300       16       1,301,300       80         6,506,500

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ขององค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว

ยทุธศาสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

                                                                                                 บัญชีสรปุโครงการพัฒนา                                                                     
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 (แบบ ผ.01)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ (บาท)
 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ (บาท)
 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

 จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ขององค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว

ยทุธศาสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

                                                                                                 บัญชีสรปุโครงการพัฒนา                                                                     

     แผนงานบริหารงานทั่วไป       11              70,675       11              70,675       11            70,675       11           70,675       11            70,675       55            353,375
รวม      37        5,491,975      37        5,491,975      37      5,491,975      37     5,491,975      37      5,491,975     185       27,459,875

5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต      17      19,676,000      17      19,670,600      17    19,670,600      17   19,670,600      17    19,670,600       85       98,358,400
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน         6            440,000         6            440,000         6          440,000         6         440,000         6          440,000       30         2,200,000
     แผนงานสาธารณสุข         7         1,190,000         7         1,190,000         7       1,190,000         7      1,190,000         7       1,190,000       35         5,950,000
     แผนงานสังคมสงเคราะห์         4       18,046,000         4       18,040,600         4     18,040,600         4    18,040,600         4     18,040,600       20       90,208,400

รวม      17      19,676,000      17      19,670,600      17    19,670,600      17   19,670,600      17    19,670,600       85       98,358,400

6 การพัฒนาประสิทธภิาพการเมือง
การมีส่วนรว่ม การบรหิาร และการ
พัฒนาบุคลากร

     18           863,000      18           863,000      18         863,000      18        863,000      18         833,000       90         4,285,000

     แผนงานบริหารงานทั่วไป       17            813,000       17            813,000       17          813,000       17         813,000       17          783,000       85         4,035,000
     แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา         1              50,000         1              50,000         1            50,000         1           50,000         1            50,000         5            250,000

รวม      18           863,000      18             50,000      18         863,000      18        863,000      18         833,000       90         3,472,000
รวมทัง้สิ้น    137      41,906,975    130      38,084,575    119    36,065,575     122   34,715,575    109    34,520,575     617     185,293,275
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 จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ (บำท)
 จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ (บำท)
 จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

 จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

 จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

 จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.
ทรายขาว ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนา
 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการและ
คมนาคมขนส่ง

      34        73,676,000       30        75,792,000       24      76,760,000       17     69,015,000       16     39,725,000      121   334,968,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.
ทรายขาว ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจการท่องเท่ียว

      11        40,200,000       11        40,200,000         7        6,420,000         6       1,420,000         6       1,420,000        41     89,660,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.
ทรายขาว ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

        5          1,200,000         5          2,000,000         9        2,700,000         5       1,450,000         1          800,000        25       8,150,000

รวมท้ังส้ิน       50     115,076,000       46     117,992,000       40     85,880,000       28    71,885,000       23    41,945,000     187  432,778,000

                                                                                         บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน                                                                      (แบบ ผ.01/1)
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

โครงกำรพัฒนำท่ีน ำมำจำก
แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 วางท่อพร้อมบ่อพัก บ้านสัน
ทราย หมูที่ 1

เพือ่แกไ้ขปัญหาน้้า
ท่วมขัง และระบาย
น้้าออกจากพืน้ที่

วางท่อระบายน้้าพร้อม
บ่อพัก ซอย 1/3 ความ
ยาว 345 เมตร

500,000 0 0 0 0 ประชากร 26
 ครัวเรือน
ได้รับ
ผลประโยชน์

สามารถแกไ้ข
ปัญหาน้้าท่วม
ขัง

กองช่าง

2 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู 
(แบบปิด) บ้านสันทราย หมู่
ที่ 1

เพือ่แกไ้ขปัญหาการ
น้้าขังและลด
อบุัติเหตุทางถนน

กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป
ตัวยู(แบบปิด) ซอย 4 
ความยาว 346 เมตร

300,000 0 0 0 0 ประชากร 20
 ครัวเรือน
ได้รับ
ผลประโยชน์

สามารถแกไ้ข
ปัญหาการน้้า
ขังและการ
ไหลของน้้า

กองช่าง

3 กอ่สร้างห้องน้้าสนามกฬีา
พร้อมเสาธงชาติ บ้านสัน
ทราย หมู่ที่ 1

เพือ่ให้มีห้องน้้าไว้ใช้
ในกจิกรรมต่าง ๆ

กอ่สร้างห้องน้้าขนาด 
กว้าง 2.5 เมตร ยาว 8 
เมตร จ้านวน 4 ห้อง 
พร้อมเสาธงชาติ

200,000 0 0 0 0 ประชากร 17
 หมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์

มีห้องน้้าไว้ใช้
ประโยชน์ใน
กจิกรรมต่าง ๆ

กองช่าง

4 กอ่สร้างอาคารแยกขยะ 
พร้อมห้องน้้า บ้านสันทราย
 หมู่ที่ 1

เพือ่ให้มีการสถานที่
คัดแยกขยะ

กอ่สร้างอาคารแยกขยะ 
ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว
 10 เมตร พร้อม
กอ่สร้างห้องน้้าขนาด 
กว้าง 2.5 เมตร ยาว 8 
เมตร จ้านวน 4 ห้อง

0 500,000 0 0 0 ประชากร 
180 
ครัวเรือน
ได้รับ
ประโยชน์

มีสถานที่คัด
แยกขยะ

กองช่าง

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

5 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบโซล่าเซลล์ บ้านสัน
ทราย หมู่ที่ 1

เพือ่ความปลอดภัย
ในเวลากลางคืน

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์ 
ถนนสายหลัก  จ้านวน 5
 จดุ

0 0 150,000 0 0 ประชาชน 
100 หลังคา
เรือนได้รับ
ผลประโยชน์

สามารถสร้าง
ความปลอดภัย
ให้กบัชุมชน

กองช่าง

6 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสันทราย หมู่ที่ 1

เพือ่ความสะดวกใน
การสรรจรเดินทาง

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 1 ขนาด
 กว้าง 3 เมตร ยาว 100
 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 300 ตาราง
เมตร

0 0 200,000 0 0 ประชาชน 
20 หลังคา
เรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ใช้เส้นทาง

กองช่าง

7 กอ่สร้างอฒัจรรย์และห้อง
เกบ็ของ สนามกฬีา บ้านสัน
ทราย หมู่ที่ 1

เพือ่เป็นสถานที่จดั
กจิกรรมในหมู่บ้าน 
และต้าบลทรายขาว

กอ่สร้างอฒัจรรย์และห้อง
เกบ็ของ ขนาด กว้าง 5 
เมตร ยาว 10 เมตร 
พร้อมห้องเกบ็ของ

0 0 0 0 400,000 ประชาชน 
180 
ครัวเรือน
ได้รับ
ประโยชน์

มีสถานที่จดั
กจิกรรมใน
ชุมชน ต้าบล

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

8 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแม่คาววัง หมู่ที่ 2

เพือ่เป็นเส้นทาง
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเส้นทางเข้า
พืน้ที่การเกษตขนาด 
กว้าง 3 เมตร ยาว 100
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
300 ตารางเมตร

300,000 0 0 0 0 จ้านวน
ประชากร 
139 
ครัวเรือน

มีเส้นทาง
ขนส่งผลผลิต
ทาง
การเกษตรที่ดี
ขึ้น

กองช่าง

9 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแม่
คาววัง หมู่ที่ 2

เพือ่ให้สามารถ
เดินทางขนส่งสินค้า
ได้สะดวกและลด
อบุัติเหตุ

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
เส้นทางเข้าพืน้ที่
การเกษตร กว้าง 5 เมตร
 ยาว 1,000 เมตร

300,000 0 0 0 0 จ้านวน
ประชากร 
139 
ครัวเรือน

สามารถเป็น
เส้นทางหลัก
ในการขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง

10 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบโซล่าเซลล์ บ้านแม่คาว
วัง หมู่ที่ 2

เพือ่ความปลอดภัย
ในการเดินทาง และ
ลดอบุัติเหตุ

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์ 
ถนนสายหลักจ้านวน 10
 จดุ ตามมุมลับตา ทาง
แยกภายในหมู่บ้านแม่
คาววัง

300,000 0 0 0 0 จ้านวน
ประชากร 
139 
ครัวเรือน

สามารถเพิม่
แสงสว่างและ
ลดอบุัติเหตุ

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

11 กอ่สร้างราวกนัตกและติดต้ัง
กระจกโค้ง  บ้านแม่คาววัง 
หมู่ที่ 2

เพือ่ความปลอดภัย
และลดปัญหา
อบุัติเหตุ

กอ่สร้างราวกนัตก ซอย 
3 , 5 , 9 จ้านวน 3 จดุ
 พร้อมติดต้ังกระจกมุม
โค้ง จดุเส่ียง จ้านวน 3 จดุ

0 300,000 0 0 0 จ้านวน
ประชากร 
139 
ครัวเรือน

ความ
ปลอดภัยของ
ผู้ใช้รถใช้ถนน

กองช่าง

12 กอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้้า
 บ้านแม่คาววัง หมู่ที่ 2

เพือ่ไม่ให้ส่ิงปฏิกลู
ตกลงไป

กอ่สร้างฝาปิดรางระบาย
น้้า เส้นทางข้างวัดแม่
คาววัง ระยะทางยาว 
300 เมตร

0 450,000 0 0 0 จ้านวน 50 
ครัวเรือน

แกไ้ขปัญหา
การไหลของน้้า

กองช่าง

13 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู 
(แบบปิด) บ้านร่องธาร หมู่ที่
 3

เพือ่แกไ้ขปัญหาการ
น้้าขังและลด
อบุัติเหตุทางถนน

กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป
ตัวยู (แบบปิด) ซอย 2 
ความยาว 126 เมตร

250,000 0 0 0 0 ประชากร 60
 ครัวเรือน
ได้รับ
ผลประโยชน์

สามารถแกไ้ข
ปัญหาการอดุ
ตันของท่อ
ระบายน้้า

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

14 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านร่องธาร หมู่ที่ 3

เพือ่ความสะดวกใน
การเดินทาง และ
แกไ้ขปัญหาอบุัติเหตุ

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนาย
อนิทร์จนัทร์ ขนาด กว้าง
 4 เมตร ยาว 23 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
92 ตารางเมตร

55,000 0 0 0 0 ประชากร 40
 ครัวเรือน
ได้รับ
ผลประโยชน์

สามารถแกไ้ข
ปัญหาการ
เดินทางสรรจร

กองช่าง

15 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านร่องธาร หมู่ที่ 3

เพือ่ความสะดวกใน
การเดินทาง และ
แกไ้ขปัญหาอบุัติเหตุ

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย นายทรง
เดช ขนาด กว้าง 3 เมตร
 ยาว 60 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 180 
ตารางเมตร

100,000 0 0 0 0 ประชากร 40
 ครัวเรือน
ได้รับ
ผลประโยชน์

สามารถแกไ้ข
ปัญหาเดินทาง
สรรจร

กองช่าง

16 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบโซล่าเซลล์ บ้านร่องธาร
 หมู่ที่ 3

เพือ่ความปลอดภัย
ในเวลากลางคืน

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์ 
ถนนสายหลัก จ้านวน 
20 แห่ง

600,000 0 0 0 0 ประชากร 
150 หลังคา 
ได้รับ
ผลประโยชน์

สามารถแกไ้ข
ปัญหาความ
มืดในเวลา
กลางคืน

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

17 กอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ร่องธาร หมู่ที่ 3

เพือ่แกไ้ขปัญหาเศษ
ขยะอดุตันในท่อ
ระบายน้้า

 กอ่สร้างฝาปิดราง
ระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นทาง ซอย 8 
ระยะทางยาว 152 เมตร

0 228,000 0 0 0 ประชากร 80
 หลังคาได้รับ
ผลประโยชน์

สามารถแกไ้ข
ปัญหาเศษ
ขยะอดุตันใน
ท่อระบายน้้า

กองช่าง

18 ติดต้ังระบบเสียงตามสาย 
บ้านร่องธาร หมู่ที่ 3

เพือ่การ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการให้ทั่วถึง

ปรับปรุง ระบบเสียงตาม
สาย เช่น แอมป์ขยาย
เสียง ระบบส่งสัญญาณ 
ระบบขยายสัญญาณ 
และอปุกรณ์อืน่ ๆ ที่
เกีย่วข้อง ฯลฯ

0 100,000 0 0 0 ประชากร 
180 หลังคา
ได้รับ
ผลประโยชน์

การส่ือสาร
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์

กองช่าง

19 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านร่องธาร หมู่ที่ 3

เพือ่ให้ประชาชนได้
ใช้น้้าอย่างทั่วถึง 
สะอาด ปลอดภัย

เพือ่ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน เช่น 
ระบบกรองน้้า ระบบสูบ
จา่ยน้้า และท่อส่งน้้า 
ระบบไฟฟ้า ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

0 100,000 0 0 0 ประชากร 
180 หลังคา
ได้รับ
ผลประโยชน์

ประชาชนได้
ใช้น้้าอย่าง
ทั่วถึง สะอาด 
ปลอดภัย

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

20 กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านร่องธาร หมู่ที่ 3

เพือ่ใช้เป็นสถานที่
จดักจิกรรมใน
หมู่บ้าน

กอ่สร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กของหมูบ้าน 
ขนาด กว้าง 20เมตร 
ยาว 50 เมตร หรือมี
พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
1,000 ตารางเมตร

0 0 400,000 0 0 ประชากร 
150 หลังคา
ได้รับ
ผลประโยชน์

ประชาชนได้มี
ลานจดั
กจิกรรมใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

21 กอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ร่องธาร หมู่ที่ 3

เพือ่แกไ้ขปัญหาเศษ
ขยะอดุตันในท่อ
ระบายน้้า

กอ่สร้างฝาปิดรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทาง ซอย 9 
ระยะทางยาว 150 เมตร

0 0 0        225,000 0 ประชากร 70
 หลังคาได้รับ
ผลประโยชน์

สามารถแกไ้ข
ปัญหาการอดุ
ตันของท่อ
ระบายน้้า

กองช่าง

22 กอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ร่องธาร หมู่ที่ 3

เพือ่แกไ้ขปัญหาเศษ
ขยะอดุตันในท่อ
ระบายน้้า

กอ่สร้างฝาปิดรางระบาย
น้้า ซอย 6 ระยะทางยาว
 100 เมตร

0 0 150,000 0 0 ประชากร 50
 หลังคาได้รับ
ผลประโยชน์

สามารถแกไ้ข
ปัญหาการอดุ
ตันของท่อ
ระบายน้้า

กองช่าง

23 กอ่สร้างถังกรองน้้าประปา
หมู่บ้าน บ้านร่องธาร หมู่ที่ 3

เพือ่ให้ประชาชนมี
น้้าสะอาดเพียงพอ
ส้าหรับการอปุโภค 
บริโภค

เพือ่กอ่สร้างถังกรอง
น้้าประปาหมู่บ้าน 
จ้านวน 1 แห่ง ตามแบบ
แปลน อบต.ทรายขาว

0 0 0 200,000 0 ประชากร 
180 หลังคา 
ได้รับ
ผลประโยชน์

ประชาชนได้
ใช้น้้าอย่าง
ทั่วถึง สะอาด 
ปลอดภัย

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

24 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองผักจกิ หมู่ที่
 4

ได้ถนนมารฐาน 
ประชาชนสัญจร
สะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทางเข้า
หนองปลิง ขนาด กว้าง 3
 เมตร ยาว  160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
480 ตารางเมตร

300,000 0 0 0 0 ประชากร 
397 
ครัวเรือน

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้
เส้นทาง

กองช่าง

25 กอ่สร้างราวกนัตก บ้าน
หนองผักจกิหมู่ที่ 4

เพือ่ความปลอดภัย
ของประชาชนที่
สัญจร

เพือ่กอ่สร้างราวกนัตก 
พืน้ที่จดุเส่ียง ภายใน
หมู่บ้าน จ้านวน 1 จดุ

0 0             300,000 0 0 ประชากร  
397 
ครัวเรือน

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

กองช่าง

26 ติดต้ังระบบเสียงตามสาย 
บ้านหนองผักจกิ หมู่ที่ 4

เพือ่การ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการให้ทั่วถึง

ติดต้ังระบบเสียงตามสาย 
เช่น แอมป์ขยายเสียง 
ระบบส่งสัญญาณ ระบบ
ขยายสัญญาณ และ
อปุกรณ์อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง
 ฯลฯ

100,000 0 0 0 ประชากร  
397 
ครัวเรือน

การส่ือสาร
ถูกต้อง ชัดเจน
 ตรงตาม
วัตถุประสงค์

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

27 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านหนองผักจกิ 
หมู่ที่ 4

เพือ่ให้ประชาชนได้
ใช้น้้าอย่างทั่วถึง 
สะอาด ปลอดภัย

เพือ่ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน เช่น 
ระบบกรองน้้า ระบบสูบ
จา่ยน้้า และท่อส่งน้้า 
ระบบไฟฟ้า ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

0 0 0 300,000 0 ประชากร  
397 
ครัวเรือน

คุณภาพชีวิต
คนในชุมชนดี
ขึ้น

กองช่าง

28 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบโซล่าเซลล์ บ้านหนอง
ผักจกิ หมู่ที่ 4

เพือ่ความปลอดภัย
ของประชาชนที่
สัญจร

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์ จดุ
แยกจดุเส่ียง จ้านวน 10
 จดุ

0 300,000 0 0 0 ประชากร 
397 
ครัวเรือน

คุณภาพชีวิต
คนในชุมชนดี
ขึ้น

กองช่าง

29 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
(แบบปิด) บ้านห้วยทรายขาว
 หมู่ที่ 5

เพือ่ความสะดวกใน
การเดินทาง และ
แกไ้ขปัญหาอบุัติเหตุ

เพือ่กอ่สร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยู(แบบปิด) ซอย
บ้านนางบุญท้า ขัดตา 
ระยะทางยาว 52 เมตร

150,000 0 0 0 0 ประชากร 15
 ครัวเรือน

สามารถแกไ้ข
ปัญหาน้้าท่วม
ขัง

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

30 ติดต้ังระบบเสียงตามสาย 
บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5

เพือ่การ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการให้ทั่วถึง

ติดต้ังระบบเสียงตามสาย 
เช่น แอมป์ขยายเสียง 
ระบบส่งสัญญาณ ระบบ
ขยายสัญญาณ และ
อปุกรณ์อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง
 ฯลฯ

100,000 0 0 0 0 ประชากร 
171 
ครัวเรือน

การส่ือสาร
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์

กองช่าง

31 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยทรายขาว 
หมู่ที่ 5

เพือ่อ้านวยความ
สะดวกประชาชนใน
การสัญจร

กอ่สร้งาถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง ซอย
7/1 ขนาดกว้าง 5 เมตร
 ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 250 
ตารางเมตร

0 138,000 0 0 0 ประชากร 15
 ครัวเรือน

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการใช้
เส้นทาง

กองช่าง

32 วางท่อระบายน้้า บ้านห้วย
ทรายขาว หมู่ที่ 5

เพือ่ระบายน้้าที่ท่วม
ขัง

วางท่อระบายน้้า ซอย 
7/1 ระยะทางยาว 50 
เมตร

0 150,000 0 0 0 ประชากร 15
 ครัวเรือน

สามารถแกไ้ข
ปัญหาน้้าท่วม
ขัง

กองช่าง

33 กอ่สร้างหูช้าง บ้านห้วย
ทรายขาว หมู่ที่ 5

เพือ่ป้องกนัน้้าท่วมขัง กอ่สร้างหูช้าง พืน้ที่ ซอย
 7/1 จ้านวน 1 แห่ง 
ตามแบบประมาณการ 
อบต.ทรายขาว

0 100,000 0 0 0 ประชากร 25
 ครัวเรือน

สามารถแกไ้ข
ปัญหาน้้าท่วม
ขัง

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

34 กอ่สร้างระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์ บ้าน
ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5

เพือ่ป้องกนั
อาชญากรรมที่อาจ
เกดิขึ้นในชุมชน

กอ่สร้างระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์ 
ตามจดุเส่ียงทางแยก ใน
หมู่บ้าน จ้านวน  8 จดุ

0 0 240,000 0 0 ประชากร 
171 
ครัวเรือน

สามารถ
ป้องกนั
อาชญากรรม
ที่อาจเกดิขึ้น
ได้ในชุมชน

กองช่าง

35 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบปิด)
 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5

เพือ่แกไ้ขปัญหาน้้า
ท่วมขังและการไหล
ของน้้า

กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(แบบปิด) เส้นทาง ซอย 
บ้านนางบัวหลวย อิน่ค้า 
ระยะทาง 148 เมตร

0 0 0 0 325,000 ประชากร 20
 ครัวเรือน

สามารถแกไ้ข
ปัญหาน้้าท่วม
ขัง

กองช่าง

36 กอ่สร้างขยายสะพาน บ้าน
ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5

เพือ่ความสะดวกใน
การเดินทางสัญจร

กอ่สร้างขยายสะพาน 
ซอยบ้านนายเกษม เสนา
วัต จ้านวน 1 แห่ง

0 0 0 0 200,000 ประชากร 
171 
ครัวเรือน

มีความสะดวก
ในการเดินทาง

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

37 ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วย
ทรายขาว หมู่ที่ 5

เพือ่ความสะดวกใน
การเดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทาง พืน้ที่การเกษตร
(ดอยสันกลาง) ขนาด 
กว้างข้างละ  1 เมตร  
ยาว 300 เมตร หรือมี
พืน้ที่ใช้สอยรวมทั้งสอง
ข้างทาง ไม่น้อยกว่า 
600 ตารางเมตร

0 0 0 0 330,000 ประชากร 
171 
ครัวเรือน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

38 ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านท่าฮ่อ หมู่ที่
 6

เพือ่สัญจรสะดวก
และลดอบุัติเหตุ

ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทาง ซอย 9 (ทางเข้า
วัดท่าฮ่อ) ขนาด กว้าง
ข้างละ  1 เมตร ยาว 
170 เมตร หรือมีพืน้ที่
ใช้สอยรวมทั้งสองข้าง
ทางไม่น้อยกว่า 340 
ตารางเมตร

190,000 0 0 0 0 ประชาชน 
330 
ครัวเรือน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การใช้เส้นทาง

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

39 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านท่าฮ่อ หมู่ที่ 6

เพือ่การขนส่งสินค้า
การเกษตรและลด
อบุัติเหตุ

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง ซอย
 3 ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 83 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 332 
ตารางเมตร

183,000 0 0 0 0 ประชาชน 
ประชาชน 
จ้านวน 150
 ครัวเรือน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การใช้เส้นทาง

กองช่าง

40 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม
บล็อกคอนเวิร์ด บ้านท่าฮ่อ 
หมู่ที่ 6

เพือ่แกป้ัญหาน้้า
ท่วมและความ
ปลอดภัยของราษฎร

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม
บล็อกคอนเวิร์ด  จ้านวน
 2 เส้นทาง ได้แก ่1.ซอย
 2 ขนาด กว้าง 3 เมตร 
 สูง 1.8 เมตร ยาว 5 
เมตร 2. ซอย 11 ขนาด
 กว้าง 3 เมตร  สูง 1.8 
เมตร  ยาว 5 เมตร

250,000 0 0 0 0 ประชาชน 
50 ครัวเรือน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การใช้เส้นทาง

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

41 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบโซล่าเซลล์ บ้านท่าฮ่อ 
หมู่ที่ 6

เพือ่แสงสว่างยาม
ค้่าคืนและลด
อบุัติเหตุ

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์ 
เส้นทาง ถนนสายหลัก 
เชื่อมบ้านชนเผ่า - 
ทางเข้าอา่งเกบ็น้้าหนอง
หลวง และ ซอยใน
หมู่บ้าน ที่เป็นจดุเส่ียง 
ทางแยก จ้านวน 17 จดุ

0 510,000 0 0 0 ประชาชน 
330 
ครัวเรือน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การใช้เส้นทาง

กองช่าง

42 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
(แบบปิด) พร้อมขยายไหล่
ทาง (ถนนสายหลัก) บ้านท่า
ฮ่อ หมู่ที่ 6

เพือ่ป้องกนัน้้าท่วม
และการสัญจร
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู(แบบปิด) พร้อมขยาย
ไหล่ทาง (ถนนสายหลัก) 
ระยะทางยาว 137 เมตร

0 300,000 0 0 0 ประชาชน 
330 
ครัวเรือน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การใช้เส้นทาง

กองช่าง

43 กอ่สร้างผนังกัน้ตล่ิงพัง บ้าน
ท่าฮ่อ หมู่ที่ 6

เพือ่ป้องกนัตล่ิงริม
แม่น้้าพัง

กอ่สร้างผนังกัน้ตล่ิงพัง
เส้นทาง ต้ังแต่ หน้าบ้าน
นายส้าราญ เชื่อมถึงหน้า
วัดท่าฮ่อ

0 150,000 0 0 0 ประชาชน 
330 
ครัวเรือน

สามารถ
ป้องกนัตล่ิงพัง

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

44 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านท่าฮ่อ หมู่ที่ 6

เพือ่การสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง 
เชื่อมหน้าวัดท่าฮ่อ ไป
โรงเรียน อบต.ทรายขาว 
ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว
 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 600 ตาราง
เมตร

0 330,000 0 0 0 ประชาชน 
330 
ครัวเรือน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การใช้เส้นทาง

กองช่าง

45 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านท่าฮ่อ หมู่ที่ 6

เพือ่มีน้้าเพียงพอต่อ
การอปุโภค บริโภค

เพือ่ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน เช่น 
ระบบกรองน้้า ระบบสูบ
จา่ยน้้า และท่อส่งน้้า 
ระบบไฟฟ้า ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

0 300,000 0 0 0 ประชาชน 
330 
ครัวเรือน

ประชาชนมีน้้า
อปุโภค บริโภค
 สะอาด 
เพียงพอ

กองช่าง

46 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่า
เซลล์ ถนนสาย บ้านท่าฮ่อ 
หมู่ที่ 6

เพือ่ความปลอดภัย
ในการคมนาคม
ตอนกลางคืน

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่า
เซลล์ ถนนสาย บ้านท่า
ฮ่อหมู่ที่ 6 เชื่อม บ้านดง
ขนุน หมู่ที่ 7  ต้าบลธาร
ทอง จ้านวน 10 จดุ

0 0 0 300,000 0 ประชาชน 2
 ต้าบล ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การใช้เส้นทาง

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

47 กอ่สร้างระบบประปาเพือ่
การอปุโภค บริโภค บ้านท่า
ฮ่อ หมู่ที่ 6

เพือ่ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการ
อปุโภค บริโภค

เพือ่กอ่สร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน โดยขุด
เจาะบ่อบาดาล  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 6 นิ้ว ความลึกไม่
น้อยกว่า 100 เมตร 
พร้อมถังเกบ็น้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระบบกกัเกบ็
น้้า ระบบสูบจา่ยน้้า 
ระบบไฟฟ้า ระบบกรอง
น้้า ฯลฯ จ้านวน 1 แห่ง

0 0 0 0 800,000 ประชาชน 
330 
ครัวเรือน

มีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

48 กอ่สร้างคลองส่งน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านท่าฮ่อ หมู่ที่
 6

เพือ่การส่งน้้าที่ดีใน
การเกษตรของ
ประชาชน

กอ่สร้างคลองส่งน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ห้วยหลวงสายเกา่และ
สายใหม่(ฝ่ังซ้าย) สายทาง
เชื่อม บ้านท่าฮ่อ หมู่ที่ 6 
เชื่อม บ้านร่องธารใหม่ 
หมู่ที่ 9

0 0 0 0 300,000 ประชาชน 2
 หมู่บ้าน

ประชาชน 2 
หมู่บ้านมีน้้าใช้
เพือ่การเกษตร

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

49 กอ่สร้างระบบประปาเพือ่
การอปุโภค บริโภค บ้าน
หนองตุ้ม หมู่ที่ 7

เพือ่ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการ
อปุโภค บริโภค

เพือ่กอ่สร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน โดยขุด
เจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 6 นิ้ว ความลึกไม่
น้อยกว่า 100 เมตร 
พร้อมถังเกบ็น้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระบบกกัเกบ็
น้้า ระบบสูบจา่ยน้้า 
ระบบไฟฟ้า ระบบกรอง
น้้า ฯลฯ จ้านวน 1 แห่ง

800,000 0 0 0 0 ประชากร 
268 
ครัวเรือน

ประชาชนมีน้้า
ใช้เพียงพอต่อ
การบริโภค

กองช่าง

50 กอ่สร้างราวกนัตก บ้าน
หนองตุ้ม หมู่ที่ 7

เพือ่ป้องกนัอบุัติเหตุ กอ่สร้างราวกนัตก รอบ
อา่งเกบ็น้้าหนองใคร้ 
ความยาวรอบ ระยะทาง
 300 เมตร

300,000 0 0 0 0 ประชากร 
100 
ครัวเรือน

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

กองช่าง

51 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบโซล่าเซลล์ บ้านหนอง
ตุ้ม หมู่ที่ 7

เพือ่ป้องกนัอบุัติเหตุ
 และอาชญากรรม

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์ 
เส้นทาง รอบหนองใคร้ 
จ้านวน 20 แห่ง

600,000 0 0 0 0 ประชากร 
268 
ครัวเรือน

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

52 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองตุ้ม หมู่ที่ 7

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง เข้า
ดงกลาง ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
600 ตารางเมตร

0 330,000 0 0 0 ประชากร 30
 ครัวเรือน

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก

กองช่าง

53 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองตุ้ม หมู่ที่ 7

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง  ซอย
 4/3 ขนาด กว้าง 4 
เมตร ยาว 80 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 320 
ตารางเมตร

0 176,000 0 0 0 ประกากร 30
 ครัวเรือน

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก

กองช่าง

54 กอ่สร้างหูช้าง บ้านหนองตุ้ม
 หมู่ที่ 7

เพือ่สร้างระบบการ
จดัการน้้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กอ่สร้างหูช้าง บริเวณ
ปากท่อ ท้ายท่อ จ้านวน 
2 แห่ง ตามแบบแปลน
ของ อบต.ทรายขาว

0 200,000 0 0 0 ประชากร 50
 ครัวเรือน

มีระบบการ
จดัการน้้าที่ดี

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

55 กอ่สร้างถนนคอนนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองตุ้ม หมู่ที่ 7

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง ซอย
 6 ข้างสวนลุงหลวย มี
ทางดี ขนาด กว้าง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
400 ตารางเมตร

0 0 220,000 0 0 ประชากร 20
 ครัวเรือน

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก

กองช่าง

56 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
หนองตุ้ม หมู่ที่ 7

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
เส้นทาง  ซอย 3 และ
การเกษตร หนองปลิง 
ระยะทางยาว 3000 
เมตร

0 0 0 300,000 0 ประชากร 
100 
ครัวเรือน

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก

กองช่าง

57 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม บ้าน
หนองตุ้ม หมู่ที่ 7

เพือ่ป้องกนัน้้าท่วม
การเกษตร

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม 
เส้นทาง ตัดจาก ซอย 3 
(ซอยชลประทาน) ขนาด
 กว้าง 2 เมตร สูง 1.8 
เมตร ยาว 8 เมตร

0 0 0 0 300,000 ประชากร 
120 
ครัวเรือน

สามารถ
ป้องกนัน้้าท่วม

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

58 ติดต้ังระบบกระจายเสียง
ตามสาย บ้านหนองตุ้ม หมู่ที่
 7

เพือ่การ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการให้ทั่วถึง

ติดต้ังระบบเสียงตามสาย 
เช่น แอมป์ขยายเสียง 
ระบบส่งสัญญาณ ระบบ
ขยายสัญญาณ และ
อปุกรณ์อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง
 ฯลฯ

0 0 0 0 100,000 ประชากร 
268 
ครัวเรือน

ประชาชน
ได้รับข่าวสาร
ที่ถูกต้อง ทั่วถึง

กองช่าง

59 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
(แบบปิด)  บ้านโป่งแดง หมู่
ที่ 8

เพือ่ป้องกนัน้้าท่วม
และการสัญจร
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู(แบบปิด) ซอย 7 (ทิศ
ใต้)ระยะทางยาว 500 
เมตร

        300,000          300,000             300,000        200,000 0 ประชากร 20
 หลังคาเรือน

ปัญหาได้รับ
การแกไ้ข

กองช่าง

60 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
(แบบปิด)  บ้านโป่งแดง หมู่
ที่ 8

เพือ่ป้องกนัน้้าท่วม
และการสัญจร
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู(แบบปิด) ซอย 7 (ทิศ
เหนือ) ระยะทางยาว 
120 เมตร

264,000 0 0 0 0 ประชากร 20
 หลังคาเรือน

ปัญหาได้รับ
การแกไ้ข

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

61 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
(แบบปิด)  บ้านโป่งแดง หมู่
ที่ 8

เพือ่ป้องกนัน้้าท่วม
และการสัญจร
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู(แบบปิด) ซอย 6 (ทิศ
ใต้) ระยะทางยาว 80 
เมตร

176,000 0 0 0 0 ประชากร 27
 หลังคาเรือน

ปัญหาได้รับ
การแกไ้ข

กองช่าง

62 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบโซล่าเซลล์ บ้านโป่งแดง
 หมู่ที่ 8

เพือ่ความปลอดภัย
ของประชาชน

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์ 
พืน้ที่จดุเส่ียงในหมู่บ้าน 
จ้านวน 5 จดุ

0 150,000 0 0 0 ประชากร 
167 หลังคา
เรือน

แกไ้ขปัญหา
ความปลอดภัย

กองช่าง

63 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 8

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง ซอย
 บวกขอน ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
600 ตารางเมตร

0 330,000 0 0 0 ประชากร ม.
8 และ ม.12

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

64 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 8

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยข้างวัด
โป่งแดง ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 200 
ตารางเมตร

0 110,000 0 0 0 ประชากร 4 
หมู่บ้าน ม.8 
ม.10 ม.12 
ม.16

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก

กองช่าง

65 กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 8

เพือ่ความสะดวกใน
การท้าพิธีกรรมทาง
ศาสนา

กอ่สร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวน 
ฌาปณสถาน บ้านโป่ง
แดง พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร

0 0 300,000 0 0 ประชากร 4 
หมู่บ้าน ม.8 
ม.10 ม.12 
ม.16

มีสถานที่
จดัท้ากจิกรรม
ต่าง ๆของ
หมู่บ้าน

กองช่าง

66 กอ่สร้างศูนย์จ้าหน่ายสินค้า
 หมู่บ้าน บ้านโป่งแดง หมู่ที่
 8

แหล่งจ้าหน่าย
สินค้าชุมชน

กอ่สร้างอาคารจ้าหน่าย
สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ของดี บ้านโป่งแดง 
จ้านวน 1 แห่ง ตามแบบ
แปลน อบต.ทรายขาว

0 0 0 0 300,000 ประชาชน
ต้าบล
ทรายขาว
ได้รับ
ประโยชน์

มีแหล่ง
จ้าหน่ายสินค้า

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

67 ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านร่องธารใหม่
 หมู่ที่ 9

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นทาง ซอย 5  ขนาด
ความกว้างข้างละ 1 
เมตร ยาว 267 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
534 ตารางเมตร

300,000 0 0 0 0 154 
ครัวเรือน

ท้าให้ถนน
กว้างขึ้น

กองช่าง

68 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
(แบบปิด) บ้านร่องธารใหม่ 
หมู่ที่ 9

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู(แบบปิด) บ้านร่องธาร
ใหม่ เส้นทาง ซอย 4 
ระยะทาง 137 เมตร

300,000 0 0 0 0 154 
ครัวเรือน

มีการระบาย
น้้าที่สะดวกไม่
มีเศษวัชพืชอดุ
ตัน

กองช่าง

69 วางท่อถมดินข้างอาคาร 
SML บ้านร่องธารใหม่ หมู่ที่
 9

เพือ่ให้มีพืน้ที่ท้า
กจิกรรมต่าง ๆ ของ
หมู่บ้าน

วางท่อระบายน้้า และถม
ดิน ข้างอาคาร SML 
บ้านร่องธารใหม่ หมู่ที่ 9 
 ตามแบบแปลน อบต.
ทรายขาว

0 300,000 0 0 0 154 
ครัวเรือน

มีสถานที่เกบ็
ของเพิม่ขึ้น

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

70 ปรับปรุงอาคารห้องเกบ็ของ
ประจ้าหมู่บ้าน บ้านร่องธาร
ใหม่ หมู่ที่ 9

เพือ่ให้มีพืน้ที่ส้าหรับ
เกบ็ของต่าง ๆ เพิม่
มากขึ้น

ปรับปรุงอาคารเกบ็ของ
ประจ้าหมู่บ้าน ท้า
เพดานขยายออกด้านข้าง
 ตามแบบแปลน อบต.
ทรายขาว

0 0 300,000 0 0 154 
ครัวเรือน

ประชาชนมี
สถานที่ส้าหรับ
เกบ็ของ

กองช่าง

71 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านร่องธาร
ใหม่ หมู่ที่ 9

เพือ่ประปาหมู่บ้าน
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

เพือ่ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน เช่น 
ระบบกรองน้้า ระบบสูบ
จา่ยน้้า และท่อส่งน้้า 
ระบบไฟฟ้า ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

0 0 0 0 300,000 154 
ครัวเรือน

ระบบประปา
หมู่บ้าน
สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

กองช่าง

72 กอ่สร้างระบบกรอง
น้้าประปาหมู่บ้าน บ้านสัน
ต้นม่วง หมู่ที่ 10

เพือ่ให้มีน้้า สะอาด 
ส้าหรับการอปุโภค 
บริโภค

กอ่สร้างระบบประปา
พร้อมอปุกรณ์ต่าง ๆ ที่
เกีย่วข้อง ตามแบบแปลน
 อบต.ทรายขาว

300,000 0 0 0 0 137 
ครัวเรือน

มีน้้าที่สะอาด 
เหมาะแกก่าร
อปุโภค บริโภค

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

73 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 
10

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง ซอย
 1/7 เร่ิมต้นบ้านนาย
อว้น อนิค้า ขนาด กว้าง 
3 เมตร  ยาว 125 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
375 ตารางเมตร

210,000 0 0 0 0 137 
ครัวเรือน

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองช่าง

74 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
(แบบปิด) บ้านสันต้นม่วง 
หมู่ที่ 10

เพือ่แกไ้ขปัญหาน้้า
ท่วมขังและเศษ
วัชพืชอดุตัน

กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู(แบบปิด) ซอย 1/4  
ระยะทางยาว 137 เมตร

0 300,000 0 0 0 ประชาชน 
จ้านวน 150
 ครัวเรือน

สามารถแกไ้ข
ปัญหาน้้าท่วม
ขังและเศษ
วัชพืชอดุตัน

กองช่าง

75 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบโซล่าเซลล์จดุแยก จดุ
เส่ียง บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 
10

เพือ่ป้องกนัอบุัติเหตุ
และลดอาชญากรรม
ในพืน้ที่

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์จดุ
แยก จดุเส่ียง จ้านวน 12
 จดุ

0 0 360,000 0 0 137 
ครัวเรือน

สามารถ
ป้องกนั
อาขญากรรม
ในพืน้ที่

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

76 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
(แบบปิด) เส้นทาง ทางเข้า
โรงเรียน ซอย 7 ตลาดเช้า
(ทิศใต้) บ้านร่องธารกลาง 
หมู่ที่ 11

เพือ่ป้องกนัน้้าท่วม
ในหมู่บ้าน

กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู(แบบปิด) เส้นทางเข้า
โรงเรียน ซอย 7 ตลาด
เช้า(ทิศใต้) ระยะทางยาว
 95 เมตร

200,000 0 0 0 0 ประชาชน 
ประชาชน 
จ้านวน 150
 ครัวเรือน

สามารถ
แกไ้ขปํยหาน้้า
ท่วมและ
ระบายน้้าได้

กองช่าง

77 กอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ร่องธารกลาง หมู่ที่ 11

เพือ่ป้องกนัอบุัติเหตุ
ทางถนน

กอ่สร้างฝาปิดรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทาง ถนนระหว่าง 
บ้านดงลาน หมู่ที่ 17 ถึง
 บ้านร่องธารกลาง หมู่ที่
 11  ขึ้นโรงเรียน(ทิศ
ตะวันออก) ระยะทางยาว
 200 เมตร

300,000 0 0 0 0 ประชาชน 
ประชาชน 
จ้านวน 150
 ครัวเรือน

สามารถ
แกไ้ขปํญหา
และลด
อบุัติเหตุได้

กองช่าง

78 กอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ร่องธารกลาง หมู่ที่ 11

เพือ่ป้องกนัอบุัติเหตุ
ทางถนน

กอ่สร้างฝาปิดรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทาง ซอย 3  
ระยะทางยาว 35 เมตร

53,000 0 0 0 0 ประชาชน
จ้านวน 50 
ครัวเรือน

สามารถแกไ้ข
ปัญหาด้าน
คมนาคมได้

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

79 วางท่อระบายน้้าคอนกรีต 
บ้านร่องธารกลาง หมู่ที่ 11

เพือ่ป้องกนัน้้าท่วม
ถนนในหมู่บ้าน

วางท่อระบายน้้าคอนกรีต
 เส้นทาง หน้าตลาดเย็น 
(ทิศใต้) ยาว 100 เมตร

0 120,000 0 0 0 ประชาชน 
จ้านวน 50 
ครัวเรือน

สามารถแกไ้ข
ปัญหาน้้าท่วม
และการ
คมนาคมที่
สะดวก

กองช่าง

80 วางท่อพร้อมขยายไหล่ทาง 
บ้านร่องธารกลาง หมู่ที่ 11

เพือ่ให้การคมนาคม
ที่สะดวก และลด
อบุัติเหตุ

วางท่อพร้อมขยายไหล่
ทางหน้า เส้นทาง 
โรงเรียนร่องธารวิทยา 
หน้าบ้านนายสมบูรณ์ มูล
ใจ ระยะทางยาว 60 
เมตร

0 150,000 0 0 0 ลดปัญหา
อบุัติเหตุได้
ร้อยละ 90

สามารถแกไ้ข
และลด
อบุัติเหตุการ
คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

81 ปรับปรุง รางส่งน้้า บ้านร่อง
ธารกลาง หมู่ที่ 11

เพือ่ใช้เป็นคลองส่ง
น้้าลงพืน้ที่เกษตร

ปรับปรุงรางส่งน้้าข้าง
สะพาน หลัง รพ.สต.บ้าน
ร่องธาร ให้ต้่าลง 
ระยะทาง 20 เมตร

0 0 50,000 0 0 ประชาชน 
100 
ครัวเรือน

สามารถแกไ้ข
ปัญหาน้้าด้าน
การเกษตร

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

82 กอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ร่องธารกลาง หมู่ที่ 11

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

กอ่สร้างฝาปิดรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทาง ซอย 8 หน้าบ้าน
 นางรัตน์ หน้าบ้านลุง
หนานทร ระยะทางยาว 
100 เมตร

0 0 0 150,000 0 ประชาชน
จ้านวน 40 
ครัวเรือน

ลดอบุัติเหตุ
ทางถนนและ
การคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น

กองช่าง

83 ติดต้ังระบบเสียงตามสาย 
บ้านร่องธารกลาง หมูที่ 11

เพือ่การ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการให้ทั่วถึง

ติดต้ังระบบเสียงตามสาย 
เช่น แอมป์ขยายเสียง 
ระบบส่งสัญญาณ ระบบ
ขยายสัญญาณ และ
อปุกรณ์อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง
 ฯลฯ

0 0 0 100,000 0 ประชาชน
จ้านวน 249
 ครัวเรือน

ประชาชน
ได้รับข่าวสาร
อย่างชัดเจน 
ถั่วถึง

กองช่าง

84 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซ
ล่าเซลล์ บ้านโป่งแดงใหม่ 
หมู่ที่ 12

เพือ่เพิม่แสงสว่าง
บนถนน ส้าหรับผู้
เดินทางและลด
อบุัติเหตุ

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างแบบ
โซล่าเซลล์ทางแยกจดุ
เส่ียง ในพืน้ที่หมู่บ้าน 
จ้านวน 4 จดุ

120,000 0 0 0 0 ประชาชน 
จ้านวน 109
 ครัวเรือน

มีแสงสว่าง
เพียงพอ มี
ความปลอดภัย
ในการเดินทง

กองช่าง

85 กอ่สร้างศูนย์จ้าหน่ายสินค้า
 บ้านโป่งแดงใหม่ หมู่ที่ 12

เพือ่วางจ้าหน่าย
สินค้าในชุมชน

กอ่สร้างศูนย์จ้าหน่าย
สินค้า ของหมู่บ้าน ตาม
แบบแปลน อบต.
ทรายขาว จ้านวน 1 แห่ง

200,000 0 0 0 0 ประชาชน 
จ้านวน 109
 ครัวเรือน

มีสถานที่
จ้าหน่ายสินค้า
ชุมชน

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

86 ปรับปรุงศาลาประชาคม
และห้องน้้า บ้านโป่งแดงใหม่
 หมู่ที่ 12

เพือ่ใช้เป็นสถานที่
จดักจิกรรมประจ้า
หมู่บ้าน

ปรับปรุงศาลาประชาคม
และห้องน้้า ตามแบบ
แปลน อบต.ทรายขาว

0 200,000 0 0 0 ประชาชน
จ้านวน 109
 ครัวเรือน

มีสถานที่ท้า
กจิกรรมกว้าง
มากขึ้น

กองช่าง

87 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านรวมไทย หมู่ที่ 13

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง 
เรียบคลองชลประทาน 
ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว
 130 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือมีพืน้ที่ใช้สอย
ไม่น้ทอยกว่า 520 เมตร

300,000 0 0 0 0 ประชาชน 
จ้านวน 
ประชาชน 
จ้านวน 150
 ครัวเรือน

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
ปลอดภัย

กองช่าง

88 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
(แบบปิด) บ้านรวมไทย หมู่ที่
 13

เพือ่เป็นรางระบาย
น้้า ป้องกนัน้้าท่วมขัง

กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู(แบบปิด) เส้นทาง สาย
 A ระยะทางยาว 136 
เมตร

        300,000 0 0 0 0 ประชาชน 
จ้านวน 
ประชาชน 
จ้านวน 150
 ครัวเรือน

ป้องกนัน้้า
ท่วมขังและ
วัชพืชอดุตัน

กองช่าง

89 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบโซล่าเซลล์ บ้านรวมไทย
 หมู่ที่ 13

เพือ่ป้องกนั
อาชญากรรม

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์ 
บริเวณจดุเส่ียง ภายใน
หมู่บ้าน จ้านวน 10 จดุ

        300,000 0 0 0 0 ประชาชน
จ้านวน 
ประชาชน 
จ้านวน 150
 ครัวเรือน

ป้องกนั
อาชญากรรม
บนท้องถนน

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

90 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
(แบบปิด) บ้านรวมไทย หมู่ที่
 13

เพือ่เป็นรางระบาย
น้้า ป้องกนัน้้าท่วมขัง

 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู (แบบปิด) เส้นทาง สาย
 B ระยะทาง ยาว 93 
เมตร

0 0 200,000 0 0 ประชาชน 
จ้านวน 
ประชาชน 
จ้านวน 150
 ครัวเรือน

ป้องกนัน้้า
ท่วมขังและ
วัชพืชอดุตัน

กองช่าง

91 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านรวมไทย หมู่ที่ 13

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง ขึ้น
วัดใหม่  ขนาด กว้าง 4 
เมตร  ยาว 130 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
520 ตารางเมตร

0 0 0 300,000 0 ประชาชน
จ้านวน 
ประชาชน 
จ้านวน 150
 ครัวเรือน

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก

กองช่าง

92 กอ่สร้างระบบประปาพร้อม
ถังกรองน้้า  บ้านรวมไทย 
หมู่ที่ 13

เพือ่ให้มีน้้าใช้ 
สะอาด ปลอดภัย

กอ่สร้างระบบประปา
พร้อมถังกรองน้้า 
ประปาหมู่บ้าน จ้านวน 1
 แห่ง ตามแบบแปลน 
อบต.ทรายขาว

0 0 0 400,000 0 ประชาชน
จ้านวน 
ประชาชน 
จ้านวน 150
 ครัวเรือน

มีน้้าสะอาด 
ปลอดภัย

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

93 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านรวมไทย หมู่ที1่3

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง ซอย
ญี่ปุ่น ขนาด กว้าง 6 
เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
1,500 ตารางเมตร

       275,000 275,000 ประชาชน 
จ้านวน 
ประชาชน 
จ้านวน 150
 ครัวเรือน

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก

กองช่าง

94 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านรวมไทย หมู่ที่ 13

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง ซอย
บ้านายสนม ขนาด กว้าง
 4 เมตร ยาว 100 เมตร
  หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
 400 ตารางเมตร

0 0 0 0 220,000 ประชาชน 
จ้านวน 150
 ครัวเรือน

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

95 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 
14

เพือ่ให้ประชาชนมี
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเส้นทาง ซอย
บ้านนายแดง หล้าเที่ยง 
ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว
 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 400 ตาราง
เมตร

220,000 0 0 0 0 ประชากร 
100 คน

ประชาชนมี
คมนาคมที่
สะดวก 
ปลอดภัย

กองช่าง

96 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 
14

เพือ่ให้ประชาชนมี
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง บ้าน
นายยุทธนา ปิดปก  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 30 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 120 ตาราง
เมตร

66,000 0 0 0 0 ประชากร 
120 คน

มีการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

97 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 
14

เพือ่ให้ประชาชนมี
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง บ้าน
 ลุงปั๋น กรุณา ขนาด 
กว้าง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร

0 220,000 0 0 0 ประชากร 30
 คน

มีการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

98 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 
14

เพือ่ให้ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง บ้าน
นางตา มัชชะ ขนาดกว้าง
 4 เมตร ยาว 100 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่ใช้สอยสไม่น้อยกว
ว่า 400 ตารางเมตร

0 220,000 0 0 0 ประชากร 30
 คน

มีการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

99 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 
14

เพือ่ให้ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวก ปลอดภัย

 กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง ซอย
บ้านนางบัวแกว้ ศรีกรุณา
 ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 200 
ตารางเมตร

0 0 110,000 0 0 ประชากร 50
 คน

มีการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

100 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบโซล่าเซลล์ บ้านสมาน
มิตร หมู่ที่ 14

เพือ่ลด
อาชญากรรมบน
ท้องถนน

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์ 
เส้นทางสายหลัก ทาง
แยก จดุเส่ียง ภายใน
หมู่บ้าน จ้านวน 30 จดุ

0 0 300,000 300,000 300,000 ประชากร 
390 คน

ลด
อาชญากรรม
บนท้องถนน

กองช่าง

101 กอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สมานมิตร หมู่ที่ 14

เพือ่ลดอบุัติเหตุของ
ชุมชน

กอ่สร้างฝาปิดรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทาง สายหลัก 
ระยะทางยาว 600 เมตร

0 0 300,000 300,000 300,000 ประชากร 
390 คน

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

102 วางท่อน้้าทิ้งแบบคอนกรีต 
บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 14

ประชาชนใช้ถนนได้
สะดวก น้้าไหลผ่าน
สะดวก

วางท่อน้้าทิ้งแบบ
คอนกรีต เส้นทาง ซอย 7
 (ทิศเหนือ) ขนาดท่อ
คอนกรีต กว้าง 60 
เซนติเมตร  ยาว 100 
เมตร

0 0 0 100,000 0 ประชากร 30
 คน

ประชาชนใช้
เส้นทางอย่าง
ปลอดภัย 
เส้นทางน้้า
ไหลผ่านสะดวก

กองช่าง

103 กอ่สร้างถนนลูกรัง บ้าน
สมานมิตร หมู่ที่ 14

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก

กอ่สร้างถนนลูกรัง 
พร้อมบดอดั เส้นทาง
จากบ่อขยะประจ้า
หมู่บ้าน ถึง คูเคียน 
ระยะทางยาว 1,000 
เมตร

0 0 0 300,000 0 ประชากร 30
 ครัวเรือน

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก

กองช่าง

104 วางท่อน้้าทิ้งแบบคอนกรีต 
บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 14

ประชาชนใช้ถนนได้
สะดวก น้้าไหลผ่าน
สะดวก

วางท่อน้้าทิ้งแบบ
คอนกรีต เส้นทาง ซอย 7
 (ทิศใต้) ขนาดท่อ
คอนกรีต กว้าง 60 
เซนติเมตร  ยาว 100 
เมตร

0 0 0 0        100,000 ประชากร 30
 ครัวเรือน

ประชาชนใช้
เส้นทางอย่าง
ปลอดภัย 
เส้นทางน้้า
ไหลผ่านสะดวก

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

105 ขุดเจาะบ่อบาดาล เพือ่การ
อปุโภค บริโภค บ้านทราย
ทอง หมู่ที่ 15

เพือ่ให้ชาวบ้านมีน้้า
ใช้ในการอปุโภค 
บริโภค

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 6 นิ้ว ความลึกไม่
น้อยกว่า 100 เมตร 
พร้อมแท็งกน์้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระบบกกัเกบ็
น้้า ระบบสูบจา่ยน้้า 
ระบบไฟฟ้า ระบบกรอง
น้้า ฯลฯ จ้านวน 1 แห่ง

800,000 0 0 0 0 106 
ครัวเรือน

ประชาชนมีน้้า
ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

106 วางท่อระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านทรายทอง 
หมู่ที่ 15

เพือ่แกไ้ขปัญหาน้้า
ไหลเออ่ท่วมถนน

วางท่อระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง ซอย
 10 (ทิศใต้) บ้านทราย
ทอง หมู่ที่ 15 ระยะทาง
ยาว 150 เมตร

0 200,000 0 0 0 9 ครัวเรือน น้้าไหลสะดวก
 ลดอบุัติเหตุ

กองช่าง

107 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบโซล่าเซลล์ บ้านทราย
ทอง หมู่ที่ 15

เพือ่ลดการเกดิ
อบุัติเหตุในพืน้ที่

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างโซล่าเซลล์ พืน้ที่จดุ
เส่ียง ทางแยก ในพืน้ที่ 
จ้านวน  4 จดุ

0 0 120,000 0 0 106 
ครัวเรือน

ลดอบุัติเหตุ
ทางท้องถนน

กองช่าง

 83



     
     

2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

108 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
(แบบปิด) บ้านทรายทอง 
หมู่ที่ 15

เพือ่ระบายน้้าออก
จากถนน แกไ้ข
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู(แบบปิด) เส้นทาง ซอย
 1 ระยะทางยาว 500 
เมตร

0          275,000             275,000        275,000        275,000 10 ครัวเรือน แกไ้ขปัญหา
น้้าท่วมขัง มี
คมนาคมที
สะดวก

กองช่าง

109 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
 บ้านทรายทอง หมู่ที่ 15

เพือ่เป็นการ
ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์
หมู่บ้าน ให้ดูสะอาด
น่าใช้

ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์หมู่บ้าน 
โดยการปูกระเบื้องขนาด
พืน้ที่ กว้าง 6 เมตร  ยาว
 8 เมตร หรือมีพืน้ที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 48 
ตารางเมตร

0 0 0 40,000 0 106 
ครัวเรือน

มีสถานที่ท้า
กจิกรรมที่
สะดวก สะอาด

กองช่าง

110 ติดต้ังระบบเสียงตามสาย 
บ้านทรายทอง หมู่ที่ 15

เพือ่การ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการให้ทั่วถึง

ปรับปรุง ระบบเสียงตาม
สาย เช่น แอมป์ขยาย
เสียง ระบบส่งสัญญาณ 
ระบบขยายสัญญาณ 
และอปุกรณ์อืน่ ๆ ที่
เกีย่วข้อง ฯลฯ

0 0 0 100,000 0 106 
ครัวเรือน

ประชาสัมพันธ์
ได้อย่าง
ถูกต้องและ
ทั่วถึง

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

111 ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโป่งทวี หมู่ที่ 16

เพือ่การสัญจรอย่าง
สะดวก ปลอดภัย

ขยายไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก  เส้นทางซอย
 3/6 กว้างข้างละ 1 
เมตร ยาว 275 เมตร 
หรือมีพืน้ที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 550 ตารางเมตร

300,000 0 0 0 0 260 
ครัวเรือน

มีการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

112 กอ่สร้างผนังกัน้ตล่ิงพัง  บ้าน
โป่งทวี หมู่ที่ 16

เพือ่ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การสัญจร

กอ่สร้างผนังกัน้ตล่ิงพัง 
เส้นทาง ซอย 1 ห้วยป่า
ยาง ห้วยแกว้ ขนาด สูง 
5 เมตร  ยาว 15 เมตร 
ตามแบบแปลน อบต.
ทรายขาว

300,000 0 0 0 0 260 
ครัวเรือน

มีการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

113 ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโป่งทวี หมู่ที่ 16

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก ปลอดภัย

ขยายไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก  เส้นทาง ซอย
 3 ขนาด กว้างข้างละ 1 
เมตร ยาว 275 เมตร 
หรือมีพืน้ที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 550 ตารางเมตร

300,000 0 0 0 0 260 
ครัวเรือน

มีการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

114 ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโป่งทวี หมู่ที่ 16

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก ปลอดภัย

ขยายไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก  เส้นทาง ซอย
 1 ขนาด กว้างข้างละ 1 
เมตร ยาว 100 เมตร 
หรือมีพืน้ที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 200 ตารางเมตร

0 110,000 0 0 0 260 
ครัวเรือน

มีการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

115 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านโป่งทวี หมู่ที่ 16

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเส้นทาง ซอย 
1/3 ขนาด กว้าง 3 เมตร
 ยาว 500 เมตร หรือมี
พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
1,500 ตารางเมตร

0 275,000             275,000        275,000 0 260 
ครัวเรือน

มีการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

116 ติดต้ังระบบเสียงตามสาย 
บ้านโป่งทวี หมู่ที่ 16

เพือ่การ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการให้ทั่วถึง

ติดต้ังระบบเสียงตามสาย 
เช่น แอมป์ขยายเสียง 
ระบบส่งสัญญาณ ระบบ
ขยายสัญญาณ และ
อปุกรณ์อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง
 ฯลฯ

0 100,000 0 0 0 260 
ครัวเรือน

การ
ประชาสัมพันธ์
ชัดเจน ถูกต้อง
 ครบถ้วน

กองช่าง

117 กอ่สร้างรางส่งน้้าคอนกรีต 
รูปตัววี(แบบเปิด) บ้านโป่ง
ทวี หมู่ที่ 16

เพือ่ส่งน้้าส้าหรับใช้
การเกษตร

กอ่สร้างรางส่งน้้า
คอนกรีตรูปตัววี(แบบ
เปิด) ขนาด ลึก 1 เมตร 
ระยะทางยาว 160 เมตร

0 0 300,000 0 0 260 
ครัวเรือน

ภาค
การเกษตร
ได้รับ
ผลประโยชน์

กองช่าง

118 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
(แบบปิด) บ้านโป่งทวี หมู่ที่
 16

เพือ่ระบายน้้า
ป้องกนัน้้าป่าไหล
หลาก

กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู(แบบปิด) เส้นทาง ล้า
ห้วยแกว้ ระยะทางยาว 
136 เมตร

0 0 300,000 0 0 260 
ครัวเรือน

การเดินทาง
ปลอดภัย ไม่มี
เศษวัชพืชอดุ
ตัน

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

119 ปรับปรุงระบบกรอง
น้้าประปาหมู่บ้าน บ้านดง
ลาน หมู่ที่ 17

เพือ่ให้มีน้้าสะอาด
เพียงพอต่อการ
อปุโภค บริโภค

ปรับปรุงระบบกรองน้้า 
เปล่ียนสารกรองน้้า 
เปล่ียนวัสดุ อปุกรณ์
ต่าง ๆ ที่หมดอายุการใช้
งาน ตามแบบแปลน 
อบต.ทรายขาว

300,000 0 0 0 0 ประชากร 70
 ครัวเรือน

มีน้้าเพียงพอ 
สะอาด 
ปลอดภัย

กองช่าง

120 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์
ประจ้าหมู่บ้าน บ้านดงลาน 
หมู่ที่ 17

เพือ่ใช้เป็นสถานที่
จดักจิกรรมต่าง ๆ 
ของหมู่บ้าน

ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ประจ้า
หมู่บ้าน  ขนาด กว้าง 8 
เมตร ยาว 18 เมตร  สูง
 3 เมตร ตามแบแปลน 
อบต.ทรายขาว

400,000 0 0 0 0 ประชากร 
123 
ครัวเรือน

ประชาชนมี
สถานที่ใช้
ส้าหรับท้า
กจิกรรมต่าง ๆ
 ของหมู่บ้าน

กองช่าง

121 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบโซล่าเซลล์ บ้านดงลาน
 หมู่ที่ 17

เพือ่ลดปัญหา
อบุัติเหตุตอนกลาง
คืน

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์ 
เส้นทาง ซอย 7 
ชลประทาน จ้านวน 13 
จดุ

390,000 0 0 0 0 ประชากร 
120 
ครัวเรือน

มีแสงสว่าง
เพียงพอและ
ลดอบุัติเหตุ

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

122 ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดงลาน หมู่ที่ 17

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

ซ่อมแซมถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง ซอย
ข้างวัดพระธาตุดงลาน 
ขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว
 90 เมตร หรือมีพืน้ที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 180 
ตารางเมตร

99,000 0 0 0 0 ประชากร 
125 
ครัวเรือน

เพือ่การ
คมนาคมที่
สะดวก 
ปลอดภัย

กองช่าง

123 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์
 ตรงข้ามศาลาประชาคม 
บ้านดงลาน หมู่ที่ 17

เพือ่ใช้เป็นสถานที่
จดัท้ากจิกรรมต่าง ๆ
 ของหมู่บ้าน

กอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ตรงข้าม
ศาลาประชาคม บ้านดง
ลาน ขนาด กว้าง 6 เมตร
 ยาว 18 เมตร สูง 3 
เมตร ตามแบบแปลน 
อบต.ทรายขาว

0 350,000 0 0 0 ประชากร 
125 
ครัวเรือน

มีสถานที่ใช้
ประกบ
กจิกรรมของ
หมู่บ้าน

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

124 ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านดงลาน 
หมู่ที่ 17

เพือ่ใช้เป็นสถานที่
จดัท้ากจิกรรมต่าง ๆ
 ของหมู่บ้าน

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ประจ้า
หมู่บ้าน (หน้าทางเข้าวัด
พระธาตุดงลาน) เช่น ฝ้า
เพดาน ปูกระเบื้อง ปรับ
ภูมิทัศน์ ฯลฯ

0 300,000 0 0 0 ประชากร 
123 
ครัวเรือน

มีสถานที่ใช้
ประกบ
กจิกรรมของ
หมู่บ้าน

กองช่าง

125 กอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง
ลาน หมู่ที่ 17

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวกป้องกนัเศษ
วัชพืชอดุตัน

กอ่สร้างฝาปิดรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หน้าบ้านนางจนัทรา 
ศรีต๊ะวรรณ ระยะทาง 
ยาว 125 เมตร

0 0 190,000 0 0 ประชากร 
123 
ครัวเรือน

เพือ่การ
คมนาคมที่
สะดวก 
ปลอดภัย

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

126 กอ่สร้างระบบประปาเพือ่
การอปุโภค บริโภค บ้านดง
ลาน หมู่ที่ 17

เพือ่ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการ
อปุโภค บริโภค

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพือ่
กอ่สร้างระบบประปา
หมู่บ้าน ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 6 นิ้ว ความลึกไม่
น้อยกว่า 100 เมตร 
พร้อมถังเกบ็น้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระบบกกัเกบ็
น้้า ระบบสูบจา่ยน้้า 
ระบบไฟฟ้า ระบบกรอง
น้้า ฯลฯ จ้านวน 1 แห่ง

0 0 0 800,000 0 ประชากร 70
 ครัวเรือน

มีน้้าเพียงพอ 
สะอาด 
ปลอดภัย

กองช่าง

127 กอ่สร้างแนวกัน้ตล่ิงพัง บ้าน
ดงลาน หมู่ที่ 17

เพือ่ป้องกนัการ
พังทลายของตล่ิง

กอ่สร้างแนวกัน้ตล่ิงพัง 
บริวเวณหลังบ้านนางศรี
นวล ท้าวเทพ ตามแบบ
แปลน อบต.ทรายขาว

0 0 0 0 300,000  ประชากร 
70 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
ป้องกนัตล่ิงพัง

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

(แบบ ผ.02)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

128 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดงลาน หมู่ที่ 17

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง 
คลองชลประทาน หน้า
บ้านนางจนัแกว้

0 0 0 0 100,000  ประชากร 
70 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวก

กองช่าง

รวม 128 โครงการ      12,676,000        8,672,000            5,340,000       5,240,000      5,225,000
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 ปรับปรุงบ่อขยะบ้านแม่คาว
วัง หมู่ที่ 2

เพือ่ลดปัญหาขบยะ
ล้นบ่อ และลดกล่ิน
เหม็น

ปรับปรุงบ่อขยะ ขนาด 
กว้าง 3 เมตร ยาว 4 
เมตร ลึก 5 เมตร

0 0 0 0 500,000 จ านวน
ประชากร 
139 
ครัวเรือน

มีการบริหาร
จดัการขยะที่ดี
ขึ้น

กองช่าง

2 ขุดลอกบ่อขยะ บ้านหนอง
ผักจกิ หมู่ที่ 4

เพือ่เพิม่ปริมาณ
พืน้ที่บ่อขยะ 
ส าหรับรองรับขยะ
ในหมู่บ้าน

ขุดลอกบ่อขยะของ
หมู่บ้าน ตามแบบแปลน 
อบต.ทรายขาว

0 100,000 0 0 0 ประชากร  
397 
ครัวเรือน

แกไ้ขปัญหา
ขยะในชุมชน

กองช่าง

รวม 2 โครงการ                    -             100,000                       -                     -           500,000

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

     รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง
แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนากจิกรรม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ต าบลทรายขาว

เพือ่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชน

อบรมให้ความรู้เพือ่ให้มีมัคคุ
เทศท้องถิ่น ที่สามารถพา
นักท่องเที่ยว เย่ียมชม
ธรรมชาติ และแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆในพืน้ที่ ได้
อย่างถูกต้อง

       100,000           100,000        100,000        100,000      100,000 ประชาชน 
17 หมูบ้าน

ประชาชนมีรายได้
จากการท่ทองเที่ยว
เพิม่มากขึ้น

ส านักปลัด/
กอง
การศึกษาฯ

2 กอ่สร้างเส้นทางท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ต าบลทรายขาว

เพือ่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชน

จดัท าเส้นทางวการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ สายทางธรรมชาติ 
เช่น อา่งเกบ็น้ าหนองผา อา่ง
เกบ็น้ าห้วยหลวง โบราณสถาน
เตาเผาโป่งแดง ฯลฯ

       500,000           500,000        500,000        500,000      500,000    500,000 ประชาชนมีรายได้
จากการท่ทองเที่ยว
เพิม่มากขึ้น

กองช่าง

3 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ า
พระถ้ าลม ต าบลทรายขาว

เพือ่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชน

พัฒนาปรับปรุงถ้ าพระ ถ้ าลม 
โดยการปรับเกล่ียพืน้ที่ 
กอ่สร้างศาลาพักร้อน 
กอ่สร้างทางเดินเท้า กอ่สร้าง
ห้องน้ า ฯลฯ ตามแบบแปลน 
อบต.ทรายขาว

       500,000           500,000        500,000        500,000      500,000 ประชากร 70
 ครัวเรือน

ประชาชนมีรายได้
จากการท่ทองเที่ยว
เพิม่มากขึ้น

กองช่าง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

(แบบ ผ.02)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 การสรา้งมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเทีย่ว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

(แบบ ผ.02)

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 การสรา้งมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเทีย่ว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

4 โครงการพฒันา
โบราณสถานเตาเผา โปง่
แดง ต าบลทรายขาว

เพือ่อนรัุกษ์และ
ฟืน้ฟสูถานที่
โบราณสถาน
เตาเผาโปง่แดงที่
อยู่ในพืน้ทีต่ าบล
ทรายขาวใหเ้ปน็
แหล่งทอ่งเทีย่ว
ของต าบล
ทรายขาว

ปรับปรุง ฟืน้ฟสูถานทีใ่หม้ี
ความเหมาะสม สวยงาม 
พร้อมเตรียมรองรับการ
ทอ่งเทีย่ว

     200,000         200,000      200,000       200,000     200,000 เพิม่รายได้
ใหป้ระชาชน
ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 5

ประชาชนมีอาชีพ
เพิม่ขึน้จากการ
ทอ่งเทีย่ว สถานที่
โบราณสถานของ
ต าบลทรายขาว
เปน็ทีรู้่จักทัว่ไป

กอง
การศึกษาฯ
สภา
วัฒนธรรม
กองช่างฯ

รวม 4 โครงการ 1,300,000   1,300,000      1,300,000   1,300,000    1,300,000 
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต าบล
ทรายขาว

เพือ่รองรับการ
ท่องเที่ยวในพืน้ที่
ต าบลทรายขาว 
ใสห้ประชาชนมี
สินค้าจ าหน่ายเพือ่
เพิม่รายได้

อบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ ในต าบลทรายขาว เช่น
 กลุ่มท าอาหาร ขนม กลุ่ม
จกัรสาน กลุ่มเล้ียงสัตว์ กลุ่ม
ทอผ้า กลุ่มเล้ียงผ้ึงโกน๋ ฯลฯ

       100,000           100,000        100,000        100,000      100,000 ประชาชน 
17 หมูบ้าน

ประชาชนมีรายได้
เพิม่มากขึ้น มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ส านักปลัด/
กอง

การศึกษาฯ

2 โครงการพัฒนาอาชีพและ
นวัตกรรมชุมชน

เพือ่ให้ประชาชนมี
รายได้เพิม่มากขึ้น
 สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนมาก
ขึ้นในการ
ประกอบอาชีพ
หลักและอาชีพ
เสริม

อบรมให้ความรู้ด้านอาชีพให้
ประชาชนในพืน้ที่ต าบล
ทรายขาวทั้ง 17 หมู่บ้าน

         20,000             20,000          20,000           20,000        20,000 ประชาชนมี
รายได้เพิม่
มากขึ้นไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 10

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น มี
รายได้เพิม่มากขึ้น

ส านักปลัด

รวม 2 โครงการ 120,000      120,000         120,000      120,000       120,000    

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ.02)
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 การสรา้งมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเทีย่ว
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการคัดแยกขยะเพือ่
การพฒันาทีย่ั่งยืนองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว

เพือ่ใหป้ระชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้รับความรู้ใน
การคัดแยกขยะ

อบรมเชิงปฏิบติัการ ให้
ความรู้การบริหารการ
จัดการขยะในพืน้ที่
ต าบลทรายขาว

      50,000       50,000        50,000       50,000       50,000 ประชาชน 17
 หมู่บา้น

ปริมาณขยะใน
พืน้ทีต่ าบล
ทรายขาว ลดลง

ส านกัปลัด

2 โครงการจัดท าปุย๋หมักจาก
เศษวัชพชื และขยะอินทรีย์
 พืน้ทีต่ าบลทรายขาว

เพือ่ลดปริมาณขยะ
อินทรีย์ ในพืน้ที่
ต าบลทรายขาว

อบรมใหค้วามรู้ผู้น า
ชุมชน ประชาชน ใน
พืน้ทีเ่กี่ยวกับการ
จัดการขยะอินทรีย์ใน
พืน้ทีต่ าบลทรายขาว

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
จ านวน 170 
คน

ปลูกจิตส านกึใน
การรักษา
ส่ิงแวดล้อม 
สามารถน าของ
เหลือใช้มา
บริหารจัดการให้
เกิดประโยชน์

ส านกัปลัด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา       (แบบ ผ.02)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา       (แบบ ผ.02)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

3 โครงการคัดแยกขยะรี
ไซเคิลจากโรงเรียน สู่บา้น 
สู่ชุมชน

นกัเรียนได้เรียนรู้การ
คัดแยกขยะและน าไป
ต่อยอดทีบ่า้นและ
ชุมชน

อุดหนนุงบประมาณให้
โรงเรียนบา้นโปง่แดง 
และโรงเรียนบา้นร่อง
ธาร(แหง่ละ10,000
บาท)

      20,000       20,000        20,000       20,000       20,000 โรงเรียนใน
เขตพืน้ที่
ต าบล
ทรายขาว 2 
แหง่

นกัเรียนมีมี
ความรู้ด้านการ
คัดแยกขยะมาก
ย่ิงขึน้

กอง
การศึกษาฯ

รวม 3 โครงการ 100,000    100,000     100,000      100,000    100,000    
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบล
ทรายขาว

พฒันาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

จัดกิจกรรมพฒันา
ศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลทรายขาว

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ จ านวน
 17 หมูบ่า้น

เพิ่มเติม
ศักยภาพด้าน
การถ่ายทอด
เทคโนโลยี   
การเกษตร

ส านกัปลัด

2 โครงการอนรัุกษ์พนัธุกรรม
พชือันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ

เพื่อการอนรัุกษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนือ่งมาจาก
พระราชด าริ

อบรมใหค้วามรู้เกษตร
ในพืน้ที ่เกี่ยวกับพนัธ์ุ
พชืทอ้งถิน่ทีค่วรแก่การ
อนรัุกษ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เกษตรกร
พื้นที่ต าบล
ทรายขาว 
จ านวน 170
 คน

ได้อนรัุกษ์
พันธุกรรมพืช
ทอ้งถิน่ให้
เยาวชนได้ศึกษา
เรียนรู้

ส านกัปลัด

3 โครงการเศรษฐกิจพอเพยีง
ต าบลทรายขาว

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
รายได้เพิม่มากขึน้

อบรมใหค้วามรู้ด้าน
การบริหารจัดการ
เศรษฐกิจพอเพยีงให้
ประชาชนในพืน้ที่

      50,000       50,000        50,000       50,000       50,000 เกษตรในพืน้ที่
เข้าร่วม อบรม
 170 คน

เกษตรกร
สามารถด ารงชีพ
ได้ด้วยความ
พอเพยีง

ส านกัปลัด

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

       (แบบ ผ.02)

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

       (แบบ ผ.02)

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรต าบลทรายขาว

เพือ่ส่งเสริมกจิการ
กรรมเพือ่การพัฒนา
ด้านการเกษตร

อบรมให้ความรู้เกษตรใน
พืน้ที่ เกีย่วกบัการปลูกพืช
 การดูแลพืช การก าจดั
วัชพืช และศัตรูพืชที่
ถูกต้อง

       40,000         40,000          40,000        40,000        40,000 เกษตรกรมี
ความรู้ด้าน
การเกษตร
เพิม่ขึ้น ร้อยละ
 80

เกษตรกรมีความรู้
ด้านการเกษตร

ส านักปลัด

รวม 4 โครงการ 210,000     210,000     210,000      210,000     210,000     
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรักน้า้ รักปา่ รักษา
แผ่นดิน

เพือ่อนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 
ปล่อยปลาลงแหล่งน้า้
สาธารณะ เขตต้าบล
ทรายขาว

      50,000       50,000        50,000       50,000       50,000 ประชาชน 17
 หมู่บา้น

ปลูกจิตส้านกึ
ด้านการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรชาติ

ส้านกัปลัด

2 โครงการปลูกปา่เฉลิมพระ
เกียรติ

เพือ่อนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ด้าน
ปา่ไม่

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
พืน้ทีส่าธารณประโยชน์
ในเขตต้าบลทรายขาว

      20,000       20,000        20,000       20,000       20,000 ประชาชน จิต
อาสา อถล. 
ร่วมกิจกรรม 
170 คน

ปริมาณพืน้ทีป่า่
สาธารณะเพิม่
มากขึน้

ส้านกังาน
ปลัด

3 โครงการคลองสวยน้้าใส เพือ่สร้างจติส้านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมใน
พืน้ที่ต้าบลทรายขาว

พัฒนาพืน้ที่ล้าน้้าร่องธาร
 ก้าจดัวัชพืช ขุดลอก ล้า
น้้าร่องธาร ตามแบบ
แปลน และประมาณการ 
อบต.ทรายขาว

     200,000       200,000        200,000      200,000      200,000 ประชาชน 17 
หมู่บ้าน

ประชาชนมี
จติส้านึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ส้านักปลัด

4 ก้าจดัวัชพืช ล้าห้วยโป่งถึงอา่ง
เกบ็น้้าหนองผา บ้านสันต้น
ม่วง หมู่ที่ 10

เพือ่เป็นการเปิดทางน้้า
ให้ไหลดีขึ้น

ก้าจดัวัชพืชล้าห้วยโป่ง 
ถึงอา่งเกบ็น้้าหนองผา 
ระยะทางยาว 2,500 
เมตร

0 300,000 0 0 0 547 ครัวเรือน น้้าไหลสะดวมากขึ้น

กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา           (แบบ ผ.02)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา           (แบบ ผ.02)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

5 ขุดลอกล้าเหมือง สนามกอร์ฟ
 บ้านสันทราย หมู่ที่ 1

เพือ่ไม่ให้ล้าห้วยต้ืนเขิน
และ สามารถกกัเกบ็น้้า
ใช้เพือ่การเกษตร

ขุดลอกล้าเหมืองสนาม
กอล์ฟ ขนาด กว้าง 6 
เมตร ตามแบบแปลน 
อบต.ทรายขาว

0       300,000 0 0 0 ประชากร 80 
หลังคาได้รับ
ผลประโยชน์

แกไ้ขปัญหาการต้ืน
เขิน เกษตรมีน้้า
เพือ่การเกษตรเพิม่
มากขึ้น

กองช่าง

6 กอ่สร้างธนาคารน้้าใต้ดิน เพือ่เป็นแหล่งกกัเกบ็
น้้าและสร้างความชุ่ม
ชื่นในพืน้ที่

จดัท้าธนาคารน้้าใต้ดิน
ระบบเปิด หรือ ระบบปิด
 ตามแบบแปลน อบต.
ทรายขาว

     500,000       500,000        500,000      500,000      500,000 ประชาชน 17 
หมู่บ้าน ได้รับ
ผลประโยชน์

มีแหล่งกกัเกบ็น้้า
ไว้ใต้ดิน สร้าง
ความชุ่มชื้นในพืน้ที่

กองช่าง

7 ขุดลอกล้าเหมืองห้วยข้าแกง 
บ้านหนองผักจกิ หมู่ที่ 4

เพือ่ไม่ให้ล้าห้วยต้ืนเขิน
และ สามารถกกัเกบ็น้้า
ใช้เพือ่การเกษตร

ขุดลอกล้าเหมืองห้วยข้า
แกง ตามแบบแปลน 
อบต.ทรายขาว

0       300,000 0 0 0 397 ครัวเรือน แกไ้ขปัญหาการต้ืน
เขิน เกษตรมีน้้า
เพือ่การเกษตรเพิม่
มากขึ้น

กองช่าง

8 กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้้า บ้าน
ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5

เพือ่ใช้ในการเกษตร
กรรมในพืน้ที่

กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้้า 
ตามแบบแปลน อบต.
ทรายขาว

     300,000 0        300,000 0 0 ประชากร 20 
ครัวเรือน

มีแหล่งกกัเกบ็น้้า
ทางธรรมชาติ 
สร้างความชุ่มชื้น
ในพืน้ที่

กองช่าง

9 ซ่อมแซมฝายร่องป่าแขม 
บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5

เพือ่ให้สามารถกกัเกบ็
น้้าได้ตามปกติ

ซ่อมแซมฝายร่องป่าแขม 
ตามแบบแปลน อบต.
ทรายขาว

0 0        100,000 0 0 ประชากร 100
 คน

ประชาชนมีน้้าใช้
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา           (แบบ ผ.02)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

10 ขุดลอกล้าเหมืองสันป่ายะและ
ล้าเหมืองนายจวน บ้านท่าฮ่อ
 หมู่ 6

เพือ่ไม่ให้ล้าห้วยต้ืนเขิน
และ สามารถกกัเกบ็น้้า
ใช้เพือ่การเกษตร

ขุดลอกล้าเหมืองสันป่า
ยะและล้าเหมืองนายจวน
 ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว
 2,800 เมตร

0 0        300,000 0 0 ประชากร 100
 ครัวเรือน

แกไ้ขปัญหาการต้ืน
เขิน เกษตรมีน้้า
เพือ่การเกษตรเพิม่
มากขึ้น

กองช่าง

11 ขุดลอกคลองส่งน้้า หนองบอน
 - หนองปลิง บ้านหนองตุ้ม 
หมู่ 7

เพือ่ไม่ให้ล้าห้วยต้ืนเขิน
และ สามารถกกัเกบ็น้้า
ใช้เพือ่การเกษตร

ขุดลอกคลองส่งน้้า หนอง
บอน - หนองปลิง  
ระยะทางยาว 2,000 
เมตร

0 0        300,000 0 0 ประชากร 3 
หมู่บ้าน ได้รับ
ประโยชน์

แกไ้ขปัญหาการต้ืน
เขิน เกษตรมีน้้า
เพือ่การเกษตรเพิม่
มากขึ้น

กองช่าง

12 ขุดลอกล้าเหมืองร่องธาร 
บ้านหนองตุ้ม หมู่ 7

เพือ่ไม่ให้ล้าห้วยต้ืนเขิน
และ สามารถกกัเกบ็น้้า
ใช้เพือ่การเกษตร

ขุดลอกล้าเหมืองร่องธาร 
ระยะทางยาว 2,000 
เมตร

0 0        300,000 0 0 ประชากร 3 
หมู่บ้าน ได้รับ
ประโยชน์

แกไ้ขปัญหาการต้ืน
เขิน เกษตรมีน้้า
เพือ่การเกษตรเพิม่
มากขึ้น

กองช่าง

13 ขุดลอกคลองส่งน้้า หนองใคร้
 - หนองปลิง บ้านหนองตุ้ม 
หมู่ที่ 7

เพือ่ไม่ให้ล้าห้วยต้ืนเขิน
และ สามารถกกัเกบ็น้้า
ใช้ส้าหรับประปาหมู่บ้าน

ขุดลอกคลองส่งน้้า หนอง
ใคร้ - หนองปลิง ความ
ยาว 2,000 เมตร

0 0 0      300,000 0 ประชาชน 249
 หลังคา

แกไ้ขปัญหาการต้ืน
เขิน เกษตรมีน้้า
เพือ่การเกษตรเพิม่
มากขึ้น

กองช่าง
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา           (แบบ ผ.02)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

14 กอ่สร้างฝายห้วยฮ้อม บ้านสัน
ต้นม่วง หมู่ที่ 10

เพือ่ให้มีพืน้ที่กกัเกบ็น้้า
ทางธรรมชาติ สร้าง
ความชุ่มชื้นในพืน้ที่

กอ่สร้างฝายห้วยฮ้อม 
ขนาดกว้าง 6 เมตร 
จ้านวน 2 จดุ ตามแบบ
แปลน อบต.ทรายขาว

0       600,000 0 0 0 ประชาชน
จ้านวน 50 
หลังคา

มีแหล่งกกัเกบ็น้้า
ทางธรรมชาติ 
สร้างความชุ่มชื้น
ในพืน้ที่

กองช่าง

15 ขุดลอกหนองหลงเพือ่การ
ผลิตน้้าประปาบ้านร่องธาร  
หมู่ 11

เพือ่ให้มีปริมาณน้้าเพิม่
มากขึ้นส้าหรับผลิต
น้้าประปาหมู่บ้าน

ขุดลอกหนองหลงเพือ่
การผลิตน้้าประปา ตาม
แบบแปลน อบต.ทรายขาว

       50,000 0 0 0 0 แกไ้ขปัญหาการต้ืน
เขิน เกษตรมีน้้า
เพือ่การเกษตรเพิม่
มากขึ้น

กองช่าง

16 ขุดลอกล้าเหมืองข้าง บ้านร่อง
ธาร หมู่ที่ 11

เพือ่ไม่ให้ล้าห้วยต้ืนเขิน
และ สามารถกกัเกบ็น้้า
ใช้เพือ่การเกษตร

ขุดลอกล้าเหมือง ข้าง รพ
สต. บ้านร่องธาร  
ระยะทางยาว 350 เมตร

0 0 0        50,000 0 เกษตรกรและ
ชาวนา

แกไ้ขปัญหาการต้ืน
เขิน เกษตรมีน้้า
เพือ่การเกษตรเพิม่
มากขึ้น

กองช่าง

17 กอ่สร้างฝายห้วยโป่ง หมู่ 10 
บ้านสันต้นม่วง

เพือ่ให้มีพืน้ที่กกัเกบ็น้้า
ทางธรรมชาติ สร้าง
ความชุ่มชื้นในพืน้ที่

กอ่สร้างฝายห้วยโป่ง 
จ้านวน 1 แห่ง ตามแบบ
แปลน อบต.ทรายขาว

     300,000 0 0 0 0 ปราชน จ้านวน
 547 ครัวเรือน

มีแหล่งกกัเกบ็น้้า
ทางธรรมชาติ 
สร้างความชุ่มชื้น
ในพืน้ที่

กองช่าง
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา           (แบบ ผ.02)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

18 ขุดลอกล้าเหมืองน้อย หมู่ 12
 บ้านโป่งแดงใหม่

เพือ่ไม่ให้ล้าห้วยต้ืนเขิน
และ สามารถกกัเกบ็น้้า
ใช้เพือ่การเกษตร

 ขุดลอกล้าเหมืองน้อย  
ระยะทางยาว 350 เมตร

50,000       0 0 0 0 ประชาชนใน
ชุมชน 30 
ครัวเรือน

แกไ้ขปัญหาการต้ืน
เขิน เกษตรมีน้้า
เพือ่การเกษตรเพิม่
มากขึ้น

ส้านักปลัด

19 ปรับปรุงฝายชะลอน้้าห้วยร่อง
คู้ บ้านทรายทอง หมู่ที่ 15

เพือ่ให้มีพืน้ที่กกัเกบ็น้้า
ทางธรรมชาติ สร้าง
ความชุ่มชื้นในพืน้ที่

ปรับปรุงฝายชะลอน้้า ล้า
ห้วยร่องคู้ ตามแบบแปลน
 อบต.ทรายขาว จ้านวน 
1  แห่ง

0 0 300,000       0 0 ประชาชน 
จ้านวน 260 
ครัวเรือน

มีแหล่งกกัเกบ็น้้า
ทางธรรมชาติ 
สร้างความชุ่มชื้น
ในพืน้ที่

ส้านักปลัด 
กองช่าง

20 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายกกัเกบ็
น้้าเพือ่การเกษตร บ้านทราย
ทอง หมู่ 15

เพือ่ระบายน้้าป้องกนั
น้้าท่วม

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายกกั
เกบ็น้้าเพือ่การเกษตร 
ตามแบบแปลน อบต.
ทรายขาว

0 0        300,000 0 0 ประชาชน 
จ้านวน 260 
ครัวเรือน

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการ
อปุโภค บริโภค

กองช่าง

21 กอ่สร้างฝายทุ่งหลวง หมู่ 15
 บ้านทรายทอง

เพือ่ให้มีพืน้ที่กกัเกบ็น้้า
ทางธรรมชาติ สร้าง
ความชุ่มชื้นในพืน้ที่

กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้้า 
จ้านวน 1 แห่ง  ตาม
แบบแปลน อบต.ทรายขาว

0 0 0      300,000 0 ประชาชน 
จ้านวน 260 
ครัวเรือน

มีแหล่งกกัเกบ็น้้า
ทางธรรมชาติ 
สร้างความชุ่มชื้น
ในพืน้ที่

กองช่าง
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา           (แบบ ผ.02)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

22 ขุดลอกล้าเหมืองหนองสละ 
บ้านโป่งทวี หมู่ที่ 16

เพือ่ไม่ให้ล้าห้วยต้ืนเขิน
และ สามารถกกัเกบ็น้้า
ใช้เพือ่การเกษตร

ขุดลอกล้าเหมืองหนอง
สละ ระยะทางยาว 
1,500 เมตร

0 0        300,000 0 0 ประชาชน 
จ้านวน 106 
ครัวเรือน

แกไ้ขปัญหาการต้ืน
เขิน เกษตรมีน้้า
เพือ่การเกษตรเพิม่
มากขึ้น

กองช่าง

23 ขุดลอกล้าเหมืองห้วยป่ายาง 
บ้านโป่งทวี หมู่ที่ 16

เพือ่ไม่ให้ล้าห้วยต้ืนเขิน
และ สามารถกกัเกบ็น้้า
ใช้เพือ่การเกษตร

ขุดลอกล้าเหมืองห้วยป่า
ยาง ระยะทาง ยาว 
2,000 เมตร

0 0 0 0      300,000 ประชาชน
จ้านวน 260 
ครัวเรือน

แกไ้ขปัญหาการต้ืน
เขิน เกษตรมีน้้า
เพือ่การเกษตรเพิม่
มากขึ้น

กองช่าง

24 ขุดลอกล้าน้า้ร่องธาร บา้น
ดงลาน หมู่ที ่17

เพือ่ไม่ให้ล้าห้วยต้ืนเขิน
และ สามารถกกัเกบ็น้้า
ใช้เพือ่การเกษตร

ขุดลอกล้าน้า้ร่องธาร  
ระยะทาง ยาว 2,000 
เมตร

0 0 0 300,000    0 ประชาชน 
จ้านวน 70 
ครัวเรือน

แกไ้ขปัญหาการต้ืน
เขิน เกษตรมีน้้า
เพือ่การเกษตรเพิม่
มากขึ้น

กองช่าง

รวม 24 โครงการ 1,470,000  2,270,000  2,970,000   1,720,000  1,070,000  
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                                                                                                                          (แบบ ผ.02)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมอาชีพตาม
วิถีเศรษฐกจิพอเพียง

เพือ่ส่งเสริมอาชีพเด็ก
นักเรียนตามวิถีชีวิต
เศรษฐกจิพอเพียง

อดุหนุนงบประมาณ โรงเรียน
บ้านโป่งแดง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนในเขต
พืน้ที่ 2 แห่ง

นักเรียนมีความรู้
ตามวิถีชิวิต
เศรษฐกจิพอเพียง

กอง
การศึกษาฯ

2 โครงการสร้างรายได้ระหว่าง
เรียน

เพือ่ให้เด็กนักเรียนมี
รายได้ระหว่างเรียน

อดุหนุนงบประมาณโรงเรียน
ร่องธาร

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียนบ้านร่อง
ธาร 30 คน

นักเรียนมีความรู้
เร่ืองการสร้าง
รายได้ระหว่าง
เรียน

กอง
การศึกษาฯ

3 โครงการเศรษฐกจิพอเพียง เพือ่ให้เด็กนักเรียน
เรียนรู้แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง

อดุหนุนงบประมาณโรงเรียน
ร่องธาร

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนร่องธาร 
30 คน

นักเรียนมีความรู้
ตามหลัก
เศรษฐกจิพอเพียง

กอง
การศึกษาฯ

4 โครงการสร้างรายได้ระหว่าง
เรียนด้วยธุรกจิแบเกอร่ี

เพือ่ให้เด็กนักเรียนมี
รายได้ระหว่างเรียน

อดุหนุนงบประมาณโรงเรียน
ร่องธาร

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 นักเรียนร่องธาร 
30 คน

นักเรียนมีความรู้
เร่ืองการสร้าง
รายได้ระหว่าง
เรียน

กอง
การศึกษาฯ

5 โครงการคนเกง่ในโรงเรียน
ท้องถิ่น

เพือ่ส่งเสริมและ
สนับสนุนนักเรียนด้าน
วิชาการ

ส่งเสริมวิชาการให้เด็กนักเรียน
ในเขตต าบลทรายขาว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียน อบต.
ทรายขาว 50 คน

เด็กนักเรียน มี
ทักษะด้าน
วิชาการ

กอง
การศึกษาฯ

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา

            รายละเอียดโครงการพัฒนา          

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

งบประมาณ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณวีัฒนธรรม
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
  องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 การสรา้งมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

แผนงานการศึกษา

 107



                                                                                                                          (แบบ ผ.02)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา

            รายละเอียดโครงการพัฒนา          

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

งบประมาณ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณวีัฒนธรรม
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
  องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 การสรา้งมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

แผนงานการศึกษา

6 สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ใน
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในพืน้ที่

เพือ่ตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลเพือ่ลด
ค่าใช้จา่ยของผู้ปกครอง 
ส่งเสริมโภชนาการที่ดีแก่
เด็กนักเรียน

โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในพืน้ที่ต าบลทรายขาว

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ100ของ
นักเรียน
เป้าหมายที่ได้รับ
อาหารเสริม(นม)
ที่มีคุณภาพไม่เน่า
เสีย

นักเรียนได้รับ
โภชนาการที่ดี

กอง
การศึกษาฯ/

โรงเรียน/ศพด.

7 สนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนในโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพืน้ที่

เพือ่ตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลเพือ่ลด
ค่าใช้จา่ยของผู้ปกครอง 
ส่งเสริมโภชนาการที่ดีแก่
เด็กนักเรียน

โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในพืน้ที่ต าบลทรายขาว

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ร้อยละ100ของ
นักเรียน
เป้าหมายที่ได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวันที่มี
คุณภาพ

นักเรียนได้รับ
โภชนาการที่ดี

กอง
การศึกษาฯ/

โรงเรียน/ศพด.

8 โครงการ พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา

เพือ่เป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร สามารถ
นาความรู้ที่ได้จากการ
อบรม สัมมนา และ
ศึกษา ดูงาน มาใช้

อบรมให้ความรู้ และศึกษาดู
งานนอกเขตพืน้ที่ต าบล
ทรายขาว

     100,000      100,000      100,000      100,000        100,000 ร้อยละ100ของ
บุคลากรเข้าร่วม
โครงการ

บุคลากรได้รับ
การพัฒนาใน
วิชาชีพ เพือ่ให้
เกดิ
ความกา้วหน้าใน
วิชาชีพ

กอง
การศึกษาฯ/

โรงเรียน/ศพด.

9 โครงการสร้างรายได้ระหว่าง
เรียน

เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนมี
รายได้ระหว่างเรียน

อดุหนุนงบประมาณให้
โรงเรียนบ้านโป่งแดง

       20,000        20,000        20,000        20,000          20,000 จ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 30 คน

นักเรียนมีรายได้
ระหว่างเรียน

กอง
การศึกษาฯ
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                                                                                                                          (แบบ ผ.02)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา

            รายละเอียดโครงการพัฒนา          

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

งบประมาณ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณวีัฒนธรรม
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
  องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 การสรา้งมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)

แผนงานการศึกษา

10 โครงการเข้าค่ายอบรมเด็ก
และเยาวชนต้านภัยยาเสพติด

เพือ่ให้นักเรียนมีความรู้
เกีย่วกบัยาเสพติดและ
วิธีป้องกนัตัวเองให้
ห่างไกลยาเสพติด

อดุหนุนงบประมาณให้
โรงเรียนบ้านโป่งแดง และ
โรงเรียนบ้านร่องธาร

       15,000        15,000        15,000        15,000          15,000 นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ จ านวน
 100 คน

นักเรียนมีความรู้
เกีย่วกบัยาเสพ
ติดและวิธี
ป้องกนัตัวเองให้
ห่างไกลยาเสพติด

กอง
การศึกษาฯ

รวม 10 โครงการ 4,120,000  4,120,000  4,120,000  4,120,000  4,120,000    
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                                                                                                                           (แบบ ผ.02)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแข่งขันกฬีากลุ่ม
เครือข่าย ธารทอง - 
ทรายขาว ระดับประถมศึกษา

เพือ่ให้เด็กนักเรียน รู้จกั
การเล่นกฬีา รู้แพ้ รู้ชนะ
 รู้อภัย

จดักจิกรรมการแข่งขันกฬีา
สากล กฬีาพืน้บ้านให้เด็ก
นักเรียน เยาวชนกลุ่มเครือข่าย
 ธารทอง - ทรายขาว ระดับ
ประถมศึกษา

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 นักเรียนในต าบล
ทรายขาว และ
พืน้ที่ข้างเคียง  
200 คน

เด็กนักเรียน มี
สุขภาพที่ดี มี
ความสามัคคีใน
หมู่คณะ

กอง
การศึกษาฯ

2 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับภาคเหนือ/
ระดับประเทศ

เพือ่ส่งเสริมและ
สนับสนุนนักเรียนด้าน
วิชาการ

ส่งเสริมวิชาการให้เด็กนักเรียน
ในเขตต าบลทรายขาว

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 นักเรียน อบต.
ทรายขาว 50 คน

เด็กนักเรียน มี
ทักษะด้าน
วิชาการ

กอง
การศึกษาฯ

3 โครงการแข่งขันกฬีา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับภาคเหนือ/
ประเทศ

เพือ่ส่งเสริมด้านสุขภาพ
และการกฬีาเด็กนักเรียน
โรงเรียน อบต.ทรายขาว

จดักจิกรรมแข่งขันกฬีาและ
ส่งนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขัน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียน อบต.
ทรายขาว 100 
คน

เด็กนักเรียน มี
สุขภาพที่ดี มี
ความสามัคคีใน
หมู่คณะ

กอง
การศึกษาฯ

4 โครงการลูกเสือเทิดไท้องค์
ราชันย์

ระลึกมหาจกัรีบรม
ราชวงศ์

จดักจิกรรมเข้าค่าลูกเสือ ยุว
กาชาด เนตรนารี เสริมสร้าง
ระเบียบวินัย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียน อบต.
ทรายขาว 100 
คน

นักเรียนมี
ระเบียบวินัยต่อ
ตนเองและสังคม

กอง
การศึกษาฯ

5 โครงการเข้าค่ายอบรมเด็ก
และเยาวชน ต้านภัยยาเสพ
ติด

เยาวชนได้เรียนรู้การ
ป้องกนัภัยยาเสพติด

อดุหนุนโรงเรียนบ้านโป่งแดง 
และโรงเรียนบ้านร่องธาร(แห่ง
ละ15,000บาท)

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนในเขต
พืน้ที่ 2 แห่ง

นักเรียนรู้ถึงพิษ
ภัยของยาเสพติด

กอง
การศึกษาฯ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณวีัฒนธรรม

            รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

  องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 การสรา้งมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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                                                                                                                           (แบบ ผ.02)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณวีัฒนธรรม

            รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

  องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 การสรา้งมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
6 โครงการเข้าค่ายฝึกทักษะ

ด้านกฬีา
เพือ่ส่งเสริมและ
สนับสนุนนักเรียนด้าน
สุขภาพและกฬีา

อดุหนุนโรงเรียนบ้านโป่งแดง 
และโรงเรียนบ้านร่องธาร(แห่ง
ละ15,000บาท)

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนในเขต
พืน้ที่ 2 แห่ง

นักเรียนรู้ถึงพิษ
ภัยของยาเสพติด

กอง
การศึกษาฯ

7 โครงการศึกษาดูงาน
มหกรรมการจดัการศึกษา
ท้องถิ่น

เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรียก เด็ก 
เยาวชน ในพืน้ที่ต าบล
ทรายขาว

ส่งนักเรียน อบต.ทรายขาว 
เข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ ระดับ
ภาค/ประเทศ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียน เด็ก 
เยาวชน เข้าร่วม
กจิกรรม 50 คน

เด็กนักเรียน มี
ทักษะด้าน
วิชาการ

กอง
การศึกษาฯ

8 โครงการแข่งขันกฬีา
โรงเรียนขยายโอกาส

เพือ่จดัการแข่งขันกฬีา
กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส
 อ าเภอพาน

อดุหนุนงบประมาณให้
โรงเรียนบ้านโป่งแดง โรงเรียน
ร่องธาร

       70,000        70,000        70,000        70,000          70,000 นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 200 คน

นักเรียนได้
ร่วมกนัแข่งขัน
กฬีา

กอง
การศึกษาฯ

9 โครงการแข่งขันกฬีา
โรงเรียนขยายโอกาส 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

เพือ่จดัการแข่งขันกฬีา
กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส
 อ าเภอพาน

จดัการแข่งขันกฬีาโรงเรียน
ขยายโอกาส กลุ่มโรงเรียน
ขยายโอกาส อ าเภอพาน

       70,000        70,000        70,000        70,000          70,000 นักเรียนเข้าร่วม
โครงการ 250 คน

นักเรียนได้
ร่วมกนัแข่งขัน
กฬีา

กอง
การศึกษาฯ
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                                                                                                                           (แบบ ผ.02)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณวีัฒนธรรม

            รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

  องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 การสรา้งมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
10 โครงการจดัการแข่งขันกฬีา

ต้านยาเสพติด
เพือ่ส่งเสริมการใช้เวลา
ว่างให้เกดิประโยชน์

จดักจิกรรมการแข่งขันกฬีาให้
ประชาชนในพืน้ที่ต าบล
ทรายขาว

     150,000      150,000      150,000      150,000        150,000 ประชาชน 17 
หมู่บ้านของ
ต าบลทรายขาว
เข้าร่วมกจิกรรม

ประชาชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์

กอง
การศึกษาฯ

11 โครงการแข่งขันกฬีาท้องถิ่น
สัมพันธ์ระดับอ าเภอ

เพือ่เชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างต าบลให้เกดิ
ความสามัคคี

อดุหนุนงบประมาณให้
หน่วยงานที่เกีย่วข้องในการ
จดัการแข่งขันกฬีา หรือ 
ด าเนินการจดัการแข่งขันกฬีา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ระดับอ าเภอ

     100,000      100,000      100,000      100,000        100,000 ผู้เข้าร่วมกจิกรรม
 อปท.ในเขต
อ าเภอพาน 16 
แห่ง

สร้างความ
สามัคคีระหว่าง
ท้องถิ่นในเขต อ.
บ้านเหล่ือม

กอง
การศึกษาฯ

12 โครงการแข่งขันกฬีา
ผู้สูงอายุต าบลทรายขาว

มีกจิกรรมนันทนาการให้
ผู้สูงอายุมีภาวะอารมณ์
ที่ดี

จดักจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ
มหกรรมกฬีาส าหรับผู้สูงอายุ

       50,000        50,000        50,000        50,000          50,000 ผู้สูงอายุในต าบล
ทรายขาว  17 
หมู่บ้าน

มีกจิกรรมเพิม่
รอยย้ิมให้กบั
ผู้สูงอายุ

กอง
การศึกษาฯ

รวม 12 โครงการ 890,000     890,000     890,000     890,000     890,000       
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                                                                                                                          (แบบ ผ.02)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประเพณีนมัสการ
และสรงน ้าพระธาตุดอยตุง 
(หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระ
ธาตุดอยตุง)

1. เพือ่ส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีให้คง
อยู่สืบไป
2. สร้างความสามัคคีให้
เกดิขึ นกบัประชาชน

อดุหนุน
งบประมาณให้ส้านักงาน
วัฒนธรรมจงัหวัดเชียงราย

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ประชาชน 17 
หมู่บ้านของ
ต้าบลทรายขาว
เข้าร่วมกจิกรรม

ประชาชน และ
บุคลากรของ 
อบต. มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม

กอง
การศึกษาฯ

2 โครงการประเพณีถวาย
เทียนพรรษา

เพือ่ส่งเสริมท้านุบ้ารุง
กจิกรรมทางพุทธ 
ศาสนาและเพือ่สร้าง
ความสามัคคี

เพือ่จดักจิกรรมแห่เทียน
พรรษาถวายวัดในเขตพื นที่
ต้าบลทรายขาว

       50,000        50,000        50,000        50,000          50,000 ประชาชน 17 
หมู่บ้านของ
ต้าบลทรายขาว
เข้าร่วมกจิกรรม

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรมพุทธ
ศาสนาสร้าง
ความสามัคคี

กองการศึกษา

3 อดุหนุนสภาวัฒนธรรม 
ต้าบลทรายขาว

เพือ่อนุรักษ์ประเพณีไทย
ให้คงอยู่สืบไป

อดุหนุนงบประมาณให้สภา
วัฒนธรรมต้าบลทรายขาวจดั
กจิกรรมต่าง ๆ ที่เกีย่วกบั
ประเพณีวัฒนธรรมในพื นที่
ต้าบลทรายขาว

     350,000      350,000      350,000      350,000        350,000 กจิกรรมที่
ด้าเนินการ

ประเพณีไทย
ยังคงอยู่สืบไป

กองการศึกษา

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณวีัฒนธรรม

            รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

  องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 การสรา้งมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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                                                                                                                          (แบบ ผ.02)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณวีัฒนธรรม

            รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

  องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 การสรา้งมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
4 โครงการสืบสานวัฒนธรรม

และประเพณีสงกรานต์(ปี๋
ใหม่เมือง)

เพือ่ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีสงกรานต์ให้คง
อยู่สืบไปและสร้างความ
สามัคคี และก้าลังใจให้
เกดิขึ นกบัผู้สูงอายุ 
ประชาชน และบุคลากร
ของ อบต.ทรายขาว

อดุหนุนงบประมาณให้ที่ท้า
การปกครองอ้าเภอพาน

         3,300          3,300          3,300          3,300            3,300 ประชาชนร้อยละ
 ๘๐ ได้ส้านึกใน
พระกรุณาธิคุณ

พนักงานส่วน
ต้าบลมีส่วนร่วม
ในกจิกรรม

กองการศึกษา

รวม 4 โครงการ 411,300     411,300     411,300     411,300     411,300       
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                                                                                                                          (แบบ ผ.02)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดักจิกรรมเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เพือ่ถวายความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ราชวง
จกักรี

อดุหนุนงบประมาณให้ที่ท า
การปกครองอ าเภอพาน

         2,250          2,250          2,250          2,250            2,250 ประชาชนพืน้ที่
ต าบลทรายขาว 
17 หมู่บ้าน

พนักงานส่วน
ต าบลมีส่วนร่วม
ในกจิกรรม

ส านักปลัด

2 โครงการจดักจิกรรม
เทิดพระเกยีรติและสดุดี 
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราช
ชนน ี(งานพิธีไหว้สาแม่ฟ้า
หลวง

เพือ่ถวายความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ราชวง
จกักรี

อดุหนุนงบประมาณให้ที่ท า
การปกครองอ าเภอพาน

         1,500          1,500          1,500          1,500            1,500 ประชาชนพืน้ที่
ต าบลทรายขาว 
17 หมู่บ้าน

พนักงานส่วน
ต าบลมีส่วนร่วม
ในกจิกรรม

ส านักปลัด

3 โครงการกจิกรรมวันปิยะ
มหาราช

เพือ่ให้ประชาชนได้ร าลึก
ในพระกรุณาธิคุณที่ทรง
ได้ด าเนินการได้
นานับประการ

อดุหนุนงบประมาณให้ที่ท า
การปกครองอ าเภอพาน

2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 ประชาชน 17 
หมู่บ้านของ
ต าบลทรายขาว
เข้าร่วมกจิกรรม

พนักงานส่วน
ต าบลมีส่วนร่วม
ในกจิกรรม

กองการศึกษา

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณวีัฒนธรรม

            รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

  องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 การสรา้งมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานบรหิารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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                                                                                                                          (แบบ ผ.02)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณวีัฒนธรรม

            รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

  องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 การสรา้งมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานบรหิารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
4 โครงการจดักจิกรรม

เทิดพระเกยีรติและถวายสดุดี
 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เพือ่อนุลักษณ์ประเพณี
ไทยให้คงอยู่สืบไป

อดุหนุนงบประมาณให้ที่ท า
การปกครองอ าเภอพาน

3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 ประชาชน 17 
หมู่บ้านของ
ต าบลทรายขาว
เข้าร่วมกจิกรรม

พนักงานส่วน
ต าบลมีส่วนร่วม
ในกจิกรรม

กองการศึกษา

5 โครงการจดังานข้าวใหม่
ปลามันและมหกรรมของดี
อ าเภอพาน

เพือ่สร้างกจิกรรม
ส่งเสริมอาชีพ กระตุ้น
เศรษฐกจิในอ าเภอพาน

อดุหนุนงบประมาณให้ที่ท า
การปกครองอ าเภอพาน

       18,500        18,500        18,500        18,500          18,500 ประชาชน 17 
หมู่บ้าน

พนักงานส่วน
ต าบลมีส่วนร่วม
ในกจิกรรม

กองการศึกษา

6 โครงการจดักจิกรรมงานพ่อ
ขุนเม็งรายมหาราช และงาน
กาชาดจงัหวัดเชียงราย

เพือ่สร้างความสามัคคี อดุหนุนงบประมาณให้ที่ท า
การปกครองอ าเภอพาน

       25,000        25,000        25,000        25,000          25,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ

พนักงานส่วน
ต าบลมีส่วนร่วม
ในกจิกรรม

กองการศึกษา
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                                                                                                                          (แบบ ผ.02)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณวีัฒนธรรม

            รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

  องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 การสรา้งมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานบรหิารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
7 โครงการจดักจิกรรมวัน

พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชและ
วันที่ระลึกมหาจกัรีบรม
ราชวงศ์

เพือ่ส่งเสริมวิถีชีวิตและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อดุหนุนงบประมาณให้ที่ท า
การปกครองอ าเภอพาน

         2,000          2,000          2,000          2,000            2,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

พนักงานส่วน
ต าบลมีส่วนร่วม
ในกจิกรรม

กองการศึกษา

8 โครงการจดักจิกรรมเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพรระนาง
เจา้ฯพระบรมราชินี

ประชาชนได้ร าลึกใน
พระกรุณาธิคุณ

อดุหนุนงบประมาณให้ที่ท า
การปกครองอ าเภอพาน

         3,300          3,300          3,300          3,300            3,300 ประชาชนร้อยละ
 ๘๐ ได้ส านึกใน
พระกรุณาธิคุณ

พนักงานส่วน
ต าบลมีส่วนร่วม
ในกจิกรรม

กองการศึกษา

9 โครงการจดักจิกรรม
เทิดพระเกยีรติและสดุดีเนื่อง
ในวโรกาสวันคล้ายวัน
สวรรคตของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี 
(งานพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง)

ประชาชนได้ร าลึกใน
พระกรุณาธิคุณ

อดุหนุนงบประมาณให้ที่ท า
การปกครองอ าเภอพาน

         1,500          1,500          1,500          1,500            1,500 ประชาชนร้อยละ
 ๘๐ ได้ส านึกใน
พระกรุณาธิคุณ

พนักงานส่วน
ต าบลมีส่วนร่วม
ในกจิกรรม

กองการศึกษา
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                                                                                                                          (แบบ ผ.02)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณวีัฒนธรรม

            รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

  องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 การสรา้งมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานบรหิารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
10 โครงการจดักจิกรรม

เทิดพระเกยีรติและสดุดี 
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว

ประชาชนได้ร าลึกใน
พระกรุณาธิคุณ

อดุหนุนงบประมาณให้ที่ท า
การปกครองอ าเภอพาน

         6,250          6,250          6,250          6,250            6,250 ประชาชนร้อยละ
 ๘๐ ได้ส านึกใน
พระกรุณาธิคุณ

พนักงานส่วน
ต าบลมีส่วนร่วม
ในกจิกรรม

กองการศึกษา

11 โครงการจดักจิกรรม
เทิดพระเกยีรติและสดุดี 
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจา้สิริกต์ิิ พระบรมราชินีนาถ
 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 และกจิกรรมวันแม่แห่งชาติ

ประชาชนได้ร าลึกใน
พระกรุณาธิคุณ

อดุหนุนงบประมาณให้ที่ท า
การปกครองอ าเภอพาน

         5,000          5,000          5,000          5,000            5,000 ประชาชนร้อยละ
 ๘๐ ได้ส านึกใน
พระกรุณาธิคุณ

พนักงานส่วน
ต าบลมีส่วนร่วม
ในกจิกรรม

กองการศึกษา

รวม 11 โครงการ 70,675      70,675      70,675      70,675      70,675        

 118



                                                                                                                                                       (แบบ ผ.02)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมรณรงค์ป้องกนั 
ปราบปราม ยาเสพติด

เพือ่ให้เยาวชน/ประชาชนมี
ความรู้และร่วมป้องกนัการ
แพร่ระบาดยาเสพติด

อบรมให้ความรู้แกเ่ด็ก 
เยาวชน นักเรียน ใน
พืน้ที่ต าบลทรายขาว 
ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ครู D.A.R.E.

     30,000      30,000      30,000      30,000          30,000 นักเรียนเข้า
ร่วมกจิกรรม 
50 คน

ปัญหาอาชญากรรม
น้อยลงและการ
ระบาดของยาเสพ
ติดลดลง

ส านักปลัด

2 โครงการอบรมฝึกซ้อมแผน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

เพือ่ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมี
ทักษะในการช่วยผู้ประสบภัย
อย่างถูกวิธี

อบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัยให้กบั
ประชาชนในพืน้ที่ต าบล
ทรายขาว

     30,000      30,000      30,000      30,000          30,000 อปพร.ที่เข้า
ร่วมกจิกรรม 
50 คน

ผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมีทักษะใน
การช่วยผู้ ประสบ
ภัยอย่างถูกวิธี

ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมทบทวน/จดัต้ัง
อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)

เพือ่ส่งเสริมกจิกรรม อปพร.
ให้มีศักยภาพพัฒนาความรู้
สามารถมากขึ้น

จดัอบรมหรือ จดัส่ง 
อพปร. อบต.ทรายขาว 
เข้ารับการฝึกอบรม 
เพือ่ให้ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

   100,000    100,000    100,000    100,000        100,000 อปพร.ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐
 ได้รับความรู้

สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยให้
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินอย่าง
ถูกวิธี

ส านักปลัด

งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
 องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่5  การรกัษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์ิน และการเสรมิสรา้งความเป็นพลเมืองเพ่ือสรา้งจติส านึกความรกัสถาบันหลักของชาติ

    รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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                                                                                                                                                       (แบบ ผ.02)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
 องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่5  การรกัษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์ิน และการเสรมิสรา้งความเป็นพลเมืองเพ่ือสรา้งจติส านึกความรกัสถาบันหลักของชาติ

    รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4 โครงการป้องกนัไฟป่าและหมอก
ควัน

เพือ่ปลูกจติรส านึกและ
ป้องกนัแกไ้ขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน

จดัฝึกอบรมให้ความรู้
ประชาชน ออก
ปฏิบัติการดับไฟป่า ต้ัง
เวรยาม ป้องกนัการเกดิ
ไฟป่า พืน้ที่ต าบล
ทรายขาว

     50,000      50,000      50,000      50,000          50,000 ในพืน้ที่มีการ
เผาป่าน้อยลง
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ประชาชนมีจติร
ส านึกในการะ
ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

ส านักปลัด

5 โครงการช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบภัยพิบัติ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว

เพือ่ช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยพิบัติสในพืน้ที่
ต าบลทรายขาว ให้สามารถ
ด ารงชีพต่อไปได้

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ เช่น ที่อยู่อาศัย 
อาหาร เคร่ืองด่ืม ยา
รักษาโรค เคร่ืองนุ่งห่ม 
เคร่ืองมือส าหรับ
ประกอบอาชีพ ฯลฯ

   200,000    200,000    200,000    200,000        200,000 ประชาชน 17
 หมู่บ้าน ใน
พืน้ที่ต าบล
ทรายขาว

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที

ส านักปลัด

รวม 5 โครงการ   410,000   410,000   410,000   410,000       410,000
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                                                                                                                                                      (แบบ ผ.02)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการลดอบุัติ เหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์
 และนอกเทศกาล

เพือ่บริการประชาชน และลด
อบุัติเหตุทางถนนในพืน้ที่

จดัต้ังจดุบริการ
ประชาชน ที่พักรถ  
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 
เช่น วันปีใหม่ วัน
สงกรานต์ ฯลฯ

     30,000      30,000      30,000      30,000          30,000 จ านวน
อบุัติเหตุลดลง
ร้อยละ 90

ลดอบุัติเหตุในช่วง
เทศกาลส าคัญ ลด
การสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส านักปลัด

รวม 1 โครงการ     30,000     30,000     30,000     30,000         30,000

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

    รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

 องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่5  การรกัษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์ิน และการเสรมิสรา้งความเป็นพลเมืองเพ่ือสรา้งจติส านึกความรกัสถาบันหลักของชาติ
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานเทศกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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                                                                                                                                                        (แบบ ผ.02)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ - 17

เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี

อดุหนุนงบประมาณให้
กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
๑ - 17 เพือ่จดัท า
โครงการด้าน
สาธารณสุขฯ (หมู่บ้าน
ละ 2,000บาท)

   340,000    340,000    340,000    340,000    340,000 ประชาชน 
จ านวน 17 
หมู่บ้าน

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ส านักปลัด

2 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
โรคติดต่อในต าบลทรายขาว

เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี

จดัฝึกอบรมให้ความรู้
ประชาชน จดักจิกรรม
รณรงค์ป้องกนัโรคติดต่อ
 จดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ให้ป้องกนัโรคติดต่อ 
ต่าง ๆ

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

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ส านักปลัด

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ

เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี

อบรมให้ความรู้
ประชาชนในพืน้ที่ 
จดัซ้ือวัคซีนป้องกนัโรค
พิษสุนัขบ้า ฯลฯ

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

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ส านักปลัด

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

    รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

 องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่5  การรกัษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์ิน และการเสรมิสรา้งความเป็นพลเมืองเพ่ือสรา้งจติส านึกความรกัสถาบันหลักของชาติ
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

แผนงานสาธารณสุข งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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                                                                                                                                                        (แบบ ผ.02)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

    รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

 องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่5  การรกัษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์ิน และการเสรมิสรา้งความเป็นพลเมืองเพ่ือสรา้งจติส านึกความรกัสถาบันหลักของชาติ
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

แผนงานสาธารณสุข งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
4 สมทบกองทุนหลักประกนั

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที่
 อบต.ทรายขาว

เพือ่สมทบกองทุน
หลักประกนัสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพืน้ที่ต าบล
ทรายขาว เพือ่ด าเนินงานต่างๆ

สมทบงบประมาณให้
กองทุนหลักประกนั
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพืน้ที่ อบต.ทรายขาว

   300,000    300,000    300,000    300,000    300,000 ร้อยละของ
กองทุนหลัก 
ประกนัสุขภาพ
ได้รับเงินสมทบ

ประชาชนมีสุขภาพ
ดีทั่วหน้า

ส านักปลัด

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกนัโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา(COVID-19)

เพือ่อบรมให้ความรู้ประชาชน
ในพืน้ที่ต าบลทรายขาวให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบั
การป้องกนัไวรัสโคโรนา
(COVID-19)

อบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกนัตนเอง ให้กบั
ผู้น าชุมชน สมาชิกสภา 
 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.
 กลุ่มสตรี จติอาสา 
และประชาชนผู้สนใจ

     50,000      50,000      50,000      50,000      50,000 มีประชาชนที่
มีความรู้ด้าน
การป้องกนั
ไวรัสโคโรนา
(COVID-19) 
จ านวน 100 
คน ในพืน้ที่
ต าบลทรายขาว

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจการ
ป้องกนัไวรัสโคโรนา
(COVID-19) และ
สามารถดูแลตัวเอง
และบุคคลใกล้ชิดได้

ส านักปลัด

6 โครงการควบคุมการเพิม่จ านวน
สัตว์ พืน้ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว

เพือ่ควบคุมจ านวนสัตว์จรจดั 
เช่น สุนัข แมว ฯลฯ ในพืน้ที่
ต าบลทรายขาว ไม่ให้เพิม่
จ านวนจนไม่สามารถควบคุม
ได้

ท าหมันสัตว์จรจดัใน
พืน้ที่ต าบลทรายขาว 
เพือ่ลดการเพิม่จ านวน

     50,000      50,000      50,000      50,000      50,000 ลดอตัราการ
เกดิของสัตว์
เร่ร่อน ได้ร้อย
ละ 70

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ส านักปลัด
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                                                                                                                                                        (แบบ ผ.02)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

    รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

 องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่5  การรกัษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์ิน และการเสรมิสรา้งความเป็นพลเมืองเพ่ือสรา้งจติส านึกความรกัสถาบันหลักของชาติ
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

แผนงานสาธารณสุข งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
7 โครงการอบรมผู้ประกอบการ

อาหาร หรือผู้สัมผัสอาหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว

เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรค
ที่ติดต่อทางอาหาร

อบรมให้ความรู้
ผู้ประกอบการอาหาร 
หรือผู้ที่สัมผัสอาหาร ใน
พืน้ที่ต าบลทรายขาว

     50,000      50,000      50,000      50,000      50,000 ผู้เข้าร่วม
กจิกรรม
จ านวน 170 
คน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยด้านอาหาร

ส านักปลัด

รวม 7 โครงการ  1,190,000  1,190,000  1,190,000  1,190,000  1,190,000
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                                                                                                                                                     (แบบ ผ.02)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เบี้ยยังชีพให้กบัผู้ติดเชื้อ -ผู้ป่วย
เอดส์

เพือ่ช่วยเหลือผู้ป่วยให้
สามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วย
ตนเอง

จา่ยเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยและผู้
ติดเชื้อเอดส์ในเขตพืน้ที่ ต.
ทรายขาว

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 ผู้มีสิทธิได้รับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ ๑๐๐

ผู้ป่วยได้รับการ
ดูแลและท าการ
รักษา/อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข

ส านักปลัด

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุให้มีการ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข

จา่ยเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุใน
เขตพืน้ที่ต าบลทรายขาว

   17,000,000    17,000,000    17,000,000    17,000,000    17,000,000 ผู้มีสิทธิได้รับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ ๑๐๐

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นหลังจาก
ได้รับเบี้ยยังชีพ

ส านักปลัด

3 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้พิการให้มีการ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข

จา่ยเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการใน
เขตพืน้ที่ต าบลทรายขาว

     956,000      950,600      950,600      950,600      950,600 ผู้มีสิทธิได้รับ
เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ ๑๐๐

ผู้พิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นหลังจาก
ได้รับเบี้ยยังชีพ

ส านักปลัด

4 อดุหนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลทรายขาว

เพือ่สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
ทรายขาว

สมทบงบประมาณให้กองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
ทรายขาว

       70,000        70,000        70,000        70,000        70,000 ประชาชนมี
รายได้เพิม่ขึ้น
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒

กองทุนสวัสดิการ
ชุม ชนต าบล
ทรายขาวเป็น
กองทุนที่เข้มแข็ง
มากขึ้น

ส านักปลัด

รวม 4 โครงการ  18,046,000  18,040,600  18,040,600  18,040,600  18,040,600

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

    รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

 องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่5  การรกัษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์ิน และการเสรมิสรา้งความเป็นพลเมืองเพ่ือสรา้งจติส านึกความรกัสถาบันหลักของชาติ
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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                                                                                                                         (แบบ ผ.02)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษา
ดูงาน องค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว

เพือ่ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงาน ส่วนต าบล พนักงานจา้ง
 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ  น าความรู้มาพัฒนา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อบรมให้ความรู้ และทัศน
ศึกษาดูงานนอกพืน้ที่ต าบล
ทรายขาว ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พนักงาน ส่วน
ต าบล พนักงานจา้ง ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ ภายในต าบล
ทรายขาว ฯลฯ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้เข้าร่วม
กจิกรรม 
200 คน

พืน้ที่ต าบล
ทรายขาวรับรับ
การพัฒนาให้ดีขึ้น

ส านักปลัด

2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว

เพือ่ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง
ในเขตพืน้ที่ ได้เรียนรู้คุณธรรม
จริยธรรม

อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ให้กบั คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจา้ง อบต.ทรายขาว

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 
น ามาเป็น
แนวทางใน
การ
ปฏิบัติงาน
และด าเนิน
ชีวิต

มีความรู้เกีย่วกบั
คุณธรรม
จริยธรรมน ามา
ปฏิบัติในการ
ท างาน

ส านักปลัด

3 โครงการ อบต.เคล่ือนที่ เพือ่น าข้อมูลมาพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

จดักจิกรรม อบต.เคล่ือนที่ 
เพือ่บริการประชาชนจ านวน 
17 หมู่บ้าน

    20,000     20,000     20,000     20,000        20,000 จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ 90

น าความรู้มา
พัฒนาองค์กรมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

งานบรหิารทัว่ไป

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา          

งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาประสิทธภิาพการเมืองการมีส่วนรว่ม การบรหิาร และการพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่6  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือให้ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป
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                                                                                                                         (แบบ ผ.02)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งานบรหิารทัว่ไป

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา          

งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาประสิทธภิาพการเมืองการมีส่วนรว่ม การบรหิาร และการพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่6  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือให้ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

4 อดุหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอพาน เพือ่ใช้
จา่ยในการบริหารงานของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการ
บริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่

อดุหนุนงบประมาณให้ที่ท า
การปกครองอ าเภอพาน

    15,000     15,000     15,000     15,000        15,000 ประชาชน 
จ านวน 17 
หมู่บ้าน

สามารถ
ช่วยเหลือ
ประชาชน ตาม
อ านาจหน้าที่ ของ
 อปท. ได้อย่าง
ทั่วถึง

ส านักปลัด

5 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกนัการทุจริตภาครัฐ

เพือ่ป้องกนัการทุจริตในองค์กร  
และประชาสัมพันธ์การป้องกนั
การทุจรติภาครัฐให้ประชาชนทราบ

อบรมให้ความรู้ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน 
เจา้หน้าที่ ผู้น าชุมชน และ
ประชานทั่วไป

    30,000     30,000     30,000     30,000        30,000 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
จ านวน 170
 คน

ท าให้ประชาชน
ตระหนักถึง
ผลกระทบที่
ตามมาจากการ
ทุจริตของ
หน่วยงานรัฐ

ส านักปลัด

6 โครงการ สร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคม
 “โตไปไม่โกง เยาวชนต าบล
ทรายขาว โปร่งใส ”

เพือ่ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนต าบลทรายขาว เป็นคนดี
มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจริต

อบรมให้ความรู้ เด็กและ
เยาวชนในพืน้ที่ ต าบล
ทรายขาว เพือ่สร้างภูมิคุ้มกนั
ด้านการทุจริต และความ
โปร่งใส

    30,000     30,000     30,000     30,000        30,000 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
จ านวน 100
 คน

เด็กและเยาวชน
ตระหนักถึง
ผลกระทบที่
ตามมาจากการ
ทุจริตของ
หน่วยงานรัฐ

กอง
การศึกษาฯ
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                                                                                                                         (แบบ ผ.02)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งานบรหิารทัว่ไป

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา          

งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาประสิทธภิาพการเมืองการมีส่วนรว่ม การบรหิาร และการพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่6  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือให้ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

7 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายที่
เกีย่วข้องขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เพือ่ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  
พนักงาน ลูกจา้ง พนักงานจา้ง 
ผู้น าชุมชน ประชาชน มีความ
เข้าใจการท างานของ อปท.

อบรมให้ความรู้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ  พนักงาน 
ลูกจา้ง พนักงานจา้ง ผู้น า
ชุมชน ประชาชน มีความ
เข้าใจการท างานของ อปท.

    30,000     30,000     30,000     30,000   30,000 ประชาชนเข้า
ร่วม 170 คน

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจกฎหมาย
ของ อปท.

ส านักปลัด

8 โครงการบริหารกจิการบ้านเมืองที่
ดี หลักธรรมาภิบาล

เพือ่ให้ผู้น าชุมชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน 
เข้าใจบทบาทอ านาจหน้าที่ตาม
หลักธรรมาภิบาล

อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน     40,000     40,000     40,000     40,000        40,000 ประชาชนเข้า
ร่วม 100 คน

ผู้น าชุมชนได้
เรียนรู้การบริหาร
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล

ส านักปลัด
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                                                                                                                         (แบบ ผ.02)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งานบรหิารทัว่ไป

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา          

งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาประสิทธภิาพการเมืองการมีส่วนรว่ม การบรหิาร และการพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่6  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือให้ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

9 โครงการจดัต้ังศูนย์ที่แยกกกัตัวใน
ชุมชน(Community Isolation) 
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ
(ศปก.อ.)อ าเภอพาน จงัหวัด
เชียงราย

เพือ่ควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19)
ในพืน้ที่ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน

อดุหนุนงบประมาณในการ
บริหารจดัการตามจดัต้ังศูนย์
ที่แยกกกัตัวในชุมชน
(Community Isolation) 
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
อ าเภอ(ศปก.อ.) อ าเภอพาน 
จงัหวัดเชียงราย

    60,000     60,000     60,000     60,000        60,000  ประชาชนใน
เขตพืน้ที่
ต าบล
ทรายขาว 
จ านวน 17 
หมู่บ้าน

สามารถป้องกนั
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า(โควิด-19)ใน
พื้นที่ต าบล
ทรายขาวและของ
อ าเภอพาน 
ประชาชนผู้ติดเชื้อ
มีสถานที่ส าหรับ
เฝ้าระวังอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย

รวม 9 โครงการ 545,000 545,000 545,000 545,000 515,000    
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                                                                                                                         (แบบ ผ.02)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดัเกบ็ข้อมูลเพือ่พัฒนา
ท้องถิ่น

เพือ่น าข้อมูลที่จดัเกบ็มาพัฒนา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จดัเกบ็ข้อมูลเพือ่พัฒนา
จ านวน 17 หมู่บ้าน

    40,000     40,000     40,000     40,000        40,000 ข้อมูลหมู่บ้าน
 17 ชุด

น าความรู้มา
พัฒนาองค์กรมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

2 โครงการจดัท า/ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน ฯลฯ

เพือ่ใช้เป็นกรอบในการพัฒนา
พืน้ที่ต าบลทรายขาว ใช้เป็น
แนวทางในการจดัท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี

อบรมให้ความรู้ พร้อมออก
ประชาคมท้องถิ่นระดับ
หมู่บ้าน/ต าบล เพือ่หาแนว
ทางการพัฒนาร่วมกนั

    50,000     50,000     50,000     50,000        50,000 ประชาชน 
จ านวน 17 
หมู่บ้าน

การจดัท าแผนฯที่
มีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

3 โครงการสนับสนุนกระบวนการ
จดัท าแผนหมู่บ้าน/ชุมชน

เพือ่ให้ประชาชนสามารถจดัท า
แผนพัฒนาหมู่บ้านได้อย่างเป็น
รูปธรรม

อบรมให้ความรู้ประชาชนใน
พืน้ที่ต าบลทรายขาว ในการ
จดัท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
และสามารถเขียนโครงการ
เพือ่ขอรับงบประมาณได้

    50,000     50,000     50,000     50,000        50,000 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
จ านวน 170
 คน

ประชาชน 17 
หมู่บ้านมีทิศทาง
ในการพัฒนา

ส านักปลัด

รวม 3 โครงการ 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000    

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาประสิทธภิาพการเมืองการมีส่วนรว่ม การบรหิาร และการพัฒนาบุคลากร

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่6  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือให้ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร 
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                                                                                                                        (แบบ ผ.02)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการ “การเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดั
จา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560”

เพือ่ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกบั
พระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

อบรมให้ความรู้กบั ผู้บริหาร 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
เจา้หน้าที่ บุคลากรที่เกีย่วข้องใน
สังกดัองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกสภา อบต.ทรายขาว และ
ประชาชผู้สนใจ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
ได้รับความรู้
ความเข้าใจ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
สามารถปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุได้อย่าง
ถูกต้อง เป็นไปตาม
กฏหมายที่ก าหนด

กองคลัง

2 โครงการจดัเกบ็ภาษีนอกสถานที่ เพือ่ออกบริการจดัเกบ็ภาษีนอก
สถานที่ได้แกภ่าษีบ ารุงท้องที่ ,
ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน

ออกบริการจดัเกบ็ภาษีนอก
สถานที่ ให้ครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน จ านวน 17 หมู่บ้าน

6,000      6,000      6,000      6,000      6,000         การช าระ
ภาษีของแต่
ละหมู่บ้าน
หมู่บ้านละไม่
ต่ ากว่า  ร้อย
ละ 60

ประชาชนได้รับ
การบริการ อบต.
ทรายขาว มี
รายได้เพิม่มากขึ้น

กองคลัง

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานบรหิารงานคลัง
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาประสิทธภิาพการเมืองการมีส่วนรว่ม การบรหิาร และการพัฒนาบุคลากร

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่6  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือให้ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร 
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                                                                                                                        (แบบ ผ.02)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานบรหิารงานคลัง
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาประสิทธภิาพการเมืองการมีส่วนรว่ม การบรหิาร และการพัฒนาบุคลากร

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่6  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือให้ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร 

3  โครงการ “บริการนอกเวลา พัก
เที่ยงเริงร่า วันเสาร์อาทิตย์เบิก
บาน บริการด้วยใจ”

เพือ่อ านวยความสะดวกให้
ประชาชนที่มาช าระภาษี และที่มา
ติดต่อราชการนอกเวลาราชการ 

ให้เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ อยู่
เวรยามนอกเวลาราชการใน
วันปกติ(จนัทร์ - ศุกร์)และ
ปฏิบัติหน้าที่ในวันเสาร์อาทิตย์
 เพือ่บริการประชาชน

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 บริการ
ประชาชน
อ านวยความ
สะดวก และ
ความพึง
พอใจ ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 
80

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ท างานของ
พนักงานส่วน
ต าบล และอบต.
ทรายขาวมีรายได้
เพิม่มากขึ้น

กองคลัง

4 โครงการฝึกอบรม 
“หลักสูตรภาษีที่ดินและส่ิงปลูก
สร้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว”
อบต.ทรายขาว  อ าเภอ พาน  
จงัหวัดเชียงราย

เพือ่ให้ผู้น าชุมชน,สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล,
ผู้ประกอบการหอพักและ
เจา้หน้าที่ผู้เกีย่วข้องทุกระดับ
ทราบแนวปฏิบัติตามกฎหมาย
ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง

อบรมให้ความรู้ ผุ้ที่มีส่วน
เกีย่วข้อง เช่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน เจา้หน้าที่ ผู้น า
หมู่บ้าน ฯลฯ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
ได้รับความรู้
ความเข้าใจ
และแนว
ปฏิบัติตาม
กฏหมายไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80

ประชาชนมีความ
เข้าใจการท างาน
และบทบาท
หน้าที่ของ อปท. 
สามารถพัฒนา
รายได้ อบต.
ทรายขาว เพิม่
มากขึ้น

กองคลัง
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                                                                                                                        (แบบ ผ.02)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานบรหิารงานคลัง
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาประสิทธภิาพการเมืองการมีส่วนรว่ม การบรหิาร และการพัฒนาบุคลากร

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่6  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือให้ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร 

5 โครงการส ารวจทรัพย์สิน ข้อมูล
ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว

เพือ่ส ารวจทรัพย์สิน ข้อมูลที่ดิน
และส่ิงปลูกสร้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว

เพือ่อบรมให้ความรู้ประชาชน
 และส ารวจทะเบียนทรัพย์สิน
 ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ที่
ตกค้าง

    40,000     40,000     40,000     40,000        40,000 ประชาชน
พืน้ที่ต าบล
ทรายขาว 17
 หมู่บ้าน

รับทราบข้อมูล
ทรัพย์สิน ข้อมูล
ที่ดินส่ิงปลูกสร้าง
ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทรายขาว

กองคลัง

รวม 5 โครงการ 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000    

 133



                                                                                                                        (แบบ ผ.02)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการอบรมคณะกรรมประปา
หมู่บ้าน

เพือ่ส่งเสริมให้ความรู้การบริหาร
จดัการระบบประปาในหมู่บ้าน

อบรมให้ความรู้
คณะกรรมการหมู่บ้าน

    50,000     50,000     50,000     50,000        50,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 17 
หมู่บ้าน

เพื่อให้การบริหาร
จดัการระบบ
ประปามี
ประสิทธิภาพ

รวม 1 โครงการ 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาประสิทธภิาพการเมืองการมีส่วนรว่ม การบรหิาร และการพัฒนาบุคลากร

                        รายละเอียดโครงการพัฒนา          
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่6  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือให้ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร 
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 วางท่อพร้อมบ่อพัก บ้านสัน
ทราย หมูที่ 1

เพือ่แกไ้ขปัญหาน้้า
ท่วมขัง และระบาย
น้้าออกจากพืน้ที่

วางท่อระบายน้้าพร้อม
บ่อพัก ซอย 1/3 ความ
ยาว 345 เมตร

500,000 0 0 0 0 ประชากร 26
 ครัวเรือน
ได้รับ
ผลประโยชน์

สามารถแกไ้ข
ปัญหาน้้าท่วม
ขัง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

2 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู 
(แบบปิด) บ้านสันทราย หมู่
ที่ 1

เพือ่แกไ้ขปัญหาการ
น้้าขังและลด
อบุัติเหตุทางถนน

กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป
ตัวยู(แบบปิด) ซอย 4 
ความยาว 346 เมตร

300,000 0 0 0 0 ประชากร 20
 ครัวเรือน
ได้รับ
ผลประโยชน์

สามารถแกไ้ข
ปัญหาการน้้า
ขังและการ
ไหลของน้้า

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

3 กอ่สร้างห้องน้้าสนามกฬีา
พร้อมเสาธงชาติ บ้านสัน
ทราย หมู่ที่ 1

เพือ่ให้มีห้องน้้าไว้ใช้
ในกจิกรรมต่าง ๆ

กอ่สร้างห้องน้้าขนาด 
กว้าง 2.5 เมตร ยาว 8 
เมตร จ้านวน 4 ห้อง 
พร้อมเสาธงชาติ

200,000 0 0 0 0 ประชากร 17
 หมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์

มีห้องน้้าไว้ใช้
ประโยชน์ใน
กจิกรรมต่าง ๆ

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

4 กอ่สร้างอาคารแยกขยะ 
พร้อมห้องน้้า บ้านสันทราย
 หมู่ที่ 1

เพือ่ให้มีการสถานที่
คัดแยกขยะ

กอ่สร้างอาคารแยกขยะ 
ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว
 10 เมตร พร้อม
กอ่สร้างห้องน้้าขนาด 
กว้าง 2.5 เมตร ยาว 8 
เมตร จ้านวน 4 ห้อง

0 500,000 0 0 0 ประชากร 
180 
ครัวเรือน
ได้รับ
ประโยชน์

มีสถานที่คัด
แยกขยะ

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
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 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

5 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบโซล่าเซลล์ บ้านสัน
ทราย หมู่ที่ 1

เพือ่ความปลอดภัย
ในเวลากลางคืน

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์ 
ถนนสายหลัก  จ้านวน 5
 จดุ

0 0 150,000 0 0 ประชาชน 
100 หลังคา
เรือนได้รับ
ผลประโยชน์

สามารถสร้าง
ความปลอดภัย
ให้กบัชุมชน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

6 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสันทราย หมู่ที่ 1

เพือ่ความสะดวกใน
การสรรจรเดินทาง

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 1 ขนาด
 กว้าง 3 เมตร ยาว 100
 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 300 ตาราง
เมตร

0 0 200,000 0 0 ประชาชน 
20 หลังคา
เรือนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ใช้เส้นทาง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

7 กอ่สร้างอฒัจรรย์และห้อง
เกบ็ของ สนามกฬีา บ้านสัน
ทราย หมู่ที่ 1

เพือ่เป็นสถานที่จดั
กจิกรรมในหมู่บ้าน 
และต้าบลทรายขาว

กอ่สร้างอฒัจรรย์และห้อง
เกบ็ของ ขนาด กว้าง 5 
เมตร ยาว 10 เมตร 
พร้อมห้องเกบ็ของ

0 0 0 0 400,000 ประชาชน 
180 
ครัวเรือน
ได้รับ
ประโยชน์

มีสถานที่จดั
กจิกรรมใน
ชุมชน ต้าบล

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

8 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแม่คาววัง หมู่ที่ 2

เพือ่เป็นเส้นทาง
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเส้นทางเข้า
พืน้ที่การเกษตขนาด 
กว้าง 3 เมตร ยาว 100
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
300 ตารางเมตร

300,000 0 0 0 0 จ้านวน
ประชากร 
139 
ครัวเรือน

มีเส้นทาง
ขนส่งผลผลิต
ทาง
การเกษตรที่ดี
ขึ้น

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

9 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแม่
คาววัง หมู่ที่ 2

เพือ่ให้สามารถ
เดินทางขนส่งสินค้า
ได้สะดวกและลด
อบุัติเหตุ

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
เส้นทางเข้าพืน้ที่
การเกษตร กว้าง 5 เมตร
 ยาว 1,000 เมตร

300,000 0 0 0 0 จ้านวน
ประชากร 
139 
ครัวเรือน

สามารถเป็น
เส้นทางหลัก
ในการขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

10 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบโซล่าเซลล์ บ้านแม่คาว
วัง หมู่ที่ 2

เพือ่ความปลอดภัย
ในการเดินทาง และ
ลดอบุัติเหตุ

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์ 
ถนนสายหลักจ้านวน 10
 จดุ ตามมุมลับตา ทาง
แยกภายในหมู่บ้านแม่
คาววัง

300,000 0 0 0 0 จ้านวน
ประชากร 
139 
ครัวเรือน

สามารถเพิม่
แสงสว่างและ
ลดอบุัติเหตุ

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

11 กอ่สร้างราวกนัตกและติดต้ัง
กระจกโค้ง  บ้านแม่คาววัง 
หมู่ที่ 2

เพือ่ความปลอดภัย
และลดปัญหา
อบุัติเหตุ

กอ่สร้างราวกนัตก ซอย 
3 , 5 , 9 จ้านวน 3 จดุ
 พร้อมติดต้ังกระจกมุม
โค้ง จดุเส่ียง จ้านวน 3 จดุ

0 300,000 0 0 0 จ้านวน
ประชากร 
139 
ครัวเรือน

ความ
ปลอดภัยของ
ผู้ใช้รถใช้ถนน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

12 กอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้้า
 บ้านแม่คาววัง หมู่ที่ 2

เพือ่ไม่ให้ส่ิงปฏิกลู
ตกลงไป

กอ่สร้างฝาปิดรางระบาย
น้้า เส้นทางข้างวัดแม่
คาววัง ระยะทางยาว 
300 เมตร

0 450,000 0 0 0 จ้านวน 50 
ครัวเรือน

แกไ้ขปัญหา
การไหลของน้้า

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

13 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู 
(แบบปิด) บ้านร่องธาร หมู่ที่
 3

เพือ่แกไ้ขปัญหาการ
น้้าขังและลด
อบุัติเหตุทางถนน

กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูป
ตัวยู (แบบปิด) ซอย 2 
ความยาว 126 เมตร

250,000 0 0 0 0 ประชากร 60
 ครัวเรือน
ได้รับ
ผลประโยชน์

สามารถแกไ้ข
ปัญหาการอดุ
ตันของท่อ
ระบายน้้า

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

14 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านร่องธาร หมู่ที่ 3

เพือ่ความสะดวกใน
การเดินทาง และ
แกไ้ขปัญหาอบุัติเหตุ

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนาย
อนิทร์จนัทร์ ขนาด กว้าง
 4 เมตร ยาว 23 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
92 ตารางเมตร

55,000 0 0 0 0 ประชากร 40
 ครัวเรือน
ได้รับ
ผลประโยชน์

สามารถแกไ้ข
ปัญหาการ
เดินทางสรรจร

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

15 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านร่องธาร หมู่ที่ 3

เพือ่ความสะดวกใน
การเดินทาง และ
แกไ้ขปัญหาอบุัติเหตุ

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย นายทรง
เดช ขนาด กว้าง 3 เมตร
 ยาว 60 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 180 
ตารางเมตร

100,000 0 0 0 0 ประชากร 40
 ครัวเรือน
ได้รับ
ผลประโยชน์

สามารถแกไ้ข
ปัญหาเดินทาง
สรรจร

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

16 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบโซล่าเซลล์ บ้านร่องธาร
 หมู่ที่ 3

เพือ่ความปลอดภัย
ในเวลากลางคืน

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์ 
ถนนสายหลัก จ้านวน 
20 แห่ง

600,000 0 0 0 0 ประชากร 
150 หลังคา 
ได้รับ
ผลประโยชน์

สามารถแกไ้ข
ปัญหาความ
มืดในเวลา
กลางคืน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

17 กอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ร่องธาร หมู่ที่ 3

เพือ่แกไ้ขปัญหาเศษ
ขยะอดุตันในท่อ
ระบายน้้า

 กอ่สร้างฝาปิดราง
ระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นทาง ซอย 8 
ระยะทางยาว 152 เมตร

0 228,000 0 0 0 ประชากร 80
 หลังคาได้รับ
ผลประโยชน์

สามารถแกไ้ข
ปัญหาเศษ
ขยะอดุตันใน
ท่อระบายน้้า

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

18 ติดต้ังระบบเสียงตามสาย 
บ้านร่องธาร หมู่ที่ 3

เพือ่การ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการให้ทั่วถึง

ปรับปรุง ระบบเสียงตาม
สาย เช่น แอมป์ขยาย
เสียง ระบบส่งสัญญาณ 
ระบบขยายสัญญาณ 
และอปุกรณ์อืน่ ๆ ที่
เกีย่วข้อง ฯลฯ

0 100,000 0 0 0 ประชากร 
180 หลังคา
ได้รับ
ผลประโยชน์

การส่ือสาร
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

19 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านร่องธาร หมู่ที่ 3

เพือ่ให้ประชาชนได้
ใช้น้้าอย่างทั่วถึง 
สะอาด ปลอดภัย

เพือ่ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน เช่น 
ระบบกรองน้้า ระบบสูบ
จา่ยน้้า และท่อส่งน้้า 
ระบบไฟฟ้า ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

0 100,000 0 0 0 ประชากร 
180 หลังคา
ได้รับ
ผลประโยชน์

ประชาชนได้
ใช้น้้าอย่าง
ทั่วถึง สะอาด 
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

20 กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านร่องธาร หมู่ที่ 3

เพือ่ใช้เป็นสถานที่
จดักจิกรรมใน
หมู่บ้าน

กอ่สร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กของหมูบ้าน 
ขนาด กว้าง 20เมตร 
ยาว 50 เมตร หรือมี
พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
1,000 ตารางเมตร

0 0 400,000 0 0 ประชากร 
150 หลังคา
ได้รับ
ผลประโยชน์

ประชาชนได้มี
ลานจดั
กจิกรรมใน
หมู่บ้าน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

21 กอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ร่องธาร หมู่ที่ 3

เพือ่แกไ้ขปัญหาเศษ
ขยะอดุตันในท่อ
ระบายน้้า

กอ่สร้างฝาปิดรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทาง ซอย 9 
ระยะทางยาว 150 เมตร

0 0 0      225,000 0 ประชากร 70
 หลังคาได้รับ
ผลประโยชน์

สามารถแกไ้ข
ปัญหาการอดุ
ตันของท่อ
ระบายน้้า

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

 141



     
     

2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

22 กอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ร่องธาร หมู่ที่ 3

เพือ่แกไ้ขปัญหาเศษ
ขยะอดุตันในท่อ
ระบายน้้า

กอ่สร้างฝาปิดรางระบาย
น้้า ซอย 6 ระยะทางยาว
 100 เมตร

0 0 150,000 0 0 ประชากร 50
 หลังคาได้รับ
ผลประโยชน์

สามารถแกไ้ข
ปัญหาการอดุ
ตันของท่อ
ระบายน้้า

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

23 กอ่สร้างถังกรองน้้าประปา
หมู่บ้าน บ้านร่องธาร หมู่ที่ 3

เพือ่ให้ประชาชนมี
น้้าสะอาดเพียงพอ
ส้าหรับการอปุโภค 
บริโภค

เพือ่กอ่สร้างถังกรอง
น้้าประปาหมู่บ้าน 
จ้านวน 1 แห่ง ตามแบบ
แปลน อบต.ทรายขาว

0 0 0 200,000 0 ประชากร 
180 หลังคา 
ได้รับ
ผลประโยชน์

ประชาชนได้
ใช้น้้าอย่าง
ทั่วถึง สะอาด 
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

24 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองผักจกิ หมู่ที่
 4

ได้ถนนมารฐาน 
ประชาชนสัญจร
สะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทางเข้า
หนองปลิง ขนาด กว้าง 3
 เมตร ยาว  160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
480 ตารางเมตร

300,000 0 0 0 0 ประชากร 
397 
ครัวเรือน

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้
เส้นทาง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

25 กอ่สร้างราวกนัตก บ้าน
หนองผักจกิหมู่ที่ 4

เพือ่ความปลอดภัย
ของประชาชนที่
สัญจร

เพือ่กอ่สร้างราวกนัตก 
พืน้ที่จดุเส่ียง ภายใน
หมู่บ้าน จ้านวน 1 จดุ

0 0      300,000 0 0 ประชากร  
397 
ครัวเรือน

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

26 ติดต้ังระบบเสียงตามสาย 
บ้านหนองผักจกิ หมู่ที่ 4

เพือ่การ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการให้ทั่วถึง

ติดต้ังระบบเสียงตามสาย 
เช่น แอมป์ขยายเสียง 
ระบบส่งสัญญาณ ระบบ
ขยายสัญญาณ และ
อปุกรณ์อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง
 ฯลฯ

100,000 0 0 0 ประชากร  
397 
ครัวเรือน

การส่ือสาร
ถูกต้อง ชัดเจน
 ตรงตาม
วัตถุประสงค์

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

27 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านหนองผักจกิ 
หมู่ที่ 4

เพือ่ให้ประชาชนได้
ใช้น้้าอย่างทั่วถึง 
สะอาด ปลอดภัย

เพือ่ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน เช่น 
ระบบกรองน้้า ระบบสูบ
จา่ยน้้า และท่อส่งน้้า 
ระบบไฟฟ้า ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

0 0 0 300,000 0 ประชากร  
397 
ครัวเรือน

คุณภาพชีวิต
คนในชุมชนดี
ขึ้น

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

28 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบโซล่าเซลล์ บ้านหนอง
ผักจกิ หมู่ที่ 4

เพือ่ความปลอดภัย
ของประชาชนที่
สัญจร

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์ จดุ
แยกจดุเส่ียง จ้านวน 10
 จดุ

0 300,000 0 0 0 ประชากร 
397 
ครัวเรือน

คุณภาพชีวิต
คนในชุมชนดี
ขึ้น

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

29 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
(แบบปิด) บ้านห้วยทรายขาว
 หมู่ที่ 5

เพือ่ความสะดวกใน
การเดินทาง และ
แกไ้ขปัญหาอบุัติเหตุ

เพือ่กอ่สร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยู(แบบปิด) ซอย
บ้านนางบุญท้า ขัดตา 
ระยะทางยาว 52 เมตร

150,000 0 0 0 0 ประชากร 15
 ครัวเรือน

สามารถแกไ้ข
ปัญหาน้้าท่วม
ขัง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

30 ติดต้ังระบบเสียงตามสาย 
บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5

เพือ่การ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการให้ทั่วถึง

ติดต้ังระบบเสียงตามสาย 
เช่น แอมป์ขยายเสียง 
ระบบส่งสัญญาณ ระบบ
ขยายสัญญาณ และ
อปุกรณ์อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง
 ฯลฯ

100,000 0 0 0 0 ประชากร 
171 
ครัวเรือน

การส่ือสาร
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

31 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยทรายขาว 
หมู่ที่ 5

เพือ่อ้านวยความ
สะดวกประชาชนใน
การสัญจร

กอ่สร้งาถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง ซอย
7/1 ขนาดกว้าง 5 เมตร
 ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 250 
ตารางเมตร

0 138,000 0 0 0 ประชากร 15
 ครัวเรือน

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการใช้
เส้นทาง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

32 วางท่อระบายน้้า บ้านห้วย
ทรายขาว หมู่ที่ 5

เพือ่ระบายน้้าที่ท่วม
ขัง

วางท่อระบายน้้า ซอย 
7/1 ระยะทางยาว 50 
เมตร

0 150,000 0 0 0 ประชากร 15
 ครัวเรือน

สามารถแกไ้ข
ปัญหาน้้าท่วม
ขัง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

33 กอ่สร้างหูช้าง บ้านห้วย
ทรายขาว หมู่ที่ 5

เพือ่ป้องกนัน้้าท่วมขัง กอ่สร้างหูช้าง พืน้ที่ ซอย
 7/1 จ้านวน 1 แห่ง 
ตามแบบประมาณการ 
อบต.ทรายขาว

0 100,000 0 0 0 ประชากร 25
 ครัวเรือน

สามารถแกไ้ข
ปัญหาน้้าท่วม
ขัง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

34 กอ่สร้างระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์ บ้าน
ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5

เพือ่ป้องกนั
อาชญากรรมที่อาจ
เกดิขึ้นในชุมชน

กอ่สร้างระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์ 
ตามจดุเส่ียงทางแยก ใน
หมู่บ้าน จ้านวน  8 จดุ

0 0 240,000 0 0 ประชากร 
171 
ครัวเรือน

สามารถ
ป้องกนั
อาชญากรรม
ที่อาจเกดิขึ้น
ได้ในชุมชน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

35 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบปิด)
 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5

เพือ่แกไ้ขปัญหาน้้า
ท่วมขังและการไหล
ของน้้า

กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(แบบปิด) เส้นทาง ซอย 
บ้านนางบัวหลวย อิน่ค้า 
ระยะทาง 148 เมตร

0 0 0 0 325,000 ประชากร 20
 ครัวเรือน

สามารถแกไ้ข
ปัญหาน้้าท่วม
ขัง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

36 กอ่สร้างขยายสะพาน บ้าน
ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5

เพือ่ความสะดวกใน
การเดินทางสัญจร

กอ่สร้างขยายสะพาน 
ซอยบ้านนายเกษม เสนา
วัต จ้านวน 1 แห่ง

0 0 0 0 200,000 ประชากร 
171 
ครัวเรือน

มีความสะดวก
ในการเดินทาง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

37 ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วย
ทรายขาว หมู่ที่ 5

เพือ่ความสะดวกใน
การเดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทาง พืน้ที่การเกษตร
(ดอยสันกลาง) ขนาด 
กว้างข้างละ  1 เมตร  
ยาว 300 เมตร หรือมี
พืน้ที่ใช้สอยรวมทั้งสอง
ข้างทาง ไม่น้อยกว่า 
600 ตารางเมตร

0 0 0 0 330,000 ประชากร 
171 
ครัวเรือน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

38 ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านท่าฮ่อ หมู่ที่
 6

เพือ่สัญจรสะดวก
และลดอบุัติเหตุ

ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทาง ซอย 9 (ทางเข้า
วัดท่าฮ่อ) ขนาด กว้าง
ข้างละ  1 เมตร ยาว 
170 เมตร หรือมีพืน้ที่
ใช้สอยรวมทั้งสองข้าง
ทางไม่น้อยกว่า 340 
ตารางเมตร

190,000 0 0 0 0 ประชาชน 
330 
ครัวเรือน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การใช้เส้นทาง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

39 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านท่าฮ่อ หมู่ที่ 6

เพือ่การขนส่งสินค้า
การเกษตรและลด
อบุัติเหตุ

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง ซอย
 3 ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 83 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 332 
ตารางเมตร

183,000 0 0 0 0 ประชาชน 
ประชาชน 
จ้านวน 150
 ครัวเรือน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การใช้เส้นทาง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

40 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม
บล็อกคอนเวิร์ด บ้านท่าฮ่อ 
หมู่ที่ 6

เพือ่แกป้ัญหาน้้า
ท่วมและความ
ปลอดภัยของราษฎร

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม
บล็อกคอนเวิร์ด  จ้านวน
 2 เส้นทาง ได้แก ่1.ซอย
 2 ขนาด กว้าง 3 เมตร 
 สูง 1.8 เมตร ยาว 5 
เมตร 2. ซอย 11 ขนาด
 กว้าง 3 เมตร  สูง 1.8 
เมตร  ยาว 5 เมตร

250,000 0 0 0 0 ประชาชน 
50 ครัวเรือน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การใช้เส้นทาง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

41 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบโซล่าเซลล์ บ้านท่าฮ่อ 
หมู่ที่ 6

เพือ่แสงสว่างยาม
ค้่าคืนและลด
อบุัติเหตุ

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์ 
เส้นทาง ถนนสายหลัก 
เชื่อมบ้านชนเผ่า - 
ทางเข้าอา่งเกบ็น้้าหนอง
หลวง และ ซอยใน
หมู่บ้าน ที่เป็นจดุเส่ียง 
ทางแยก จ้านวน 17 จดุ

0 510,000 0 0 0 ประชาชน 
330 
ครัวเรือน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การใช้เส้นทาง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

42 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
(แบบปิด) พร้อมขยายไหล่
ทาง (ถนนสายหลัก) บ้านท่า
ฮ่อ หมู่ที่ 6

เพือ่ป้องกนัน้้าท่วม
และการสัญจร
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู(แบบปิด) พร้อมขยาย
ไหล่ทาง (ถนนสายหลัก) 
ระยะทางยาว 137 เมตร

0 300,000 0 0 0 ประชาชน 
330 
ครัวเรือน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การใช้เส้นทาง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

43 กอ่สร้างผนังกัน้ตล่ิงพัง บ้าน
ท่าฮ่อ หมู่ที่ 6

เพือ่ป้องกนัตล่ิงริม
แม่น้้าพัง

กอ่สร้างผนังกัน้ตล่ิงพัง
เส้นทาง ต้ังแต่ หน้าบ้าน
นายส้าราญ เชื่อมถึงหน้า
วัดท่าฮ่อ

0 150,000 0 0 0 ประชาชน 
330 
ครัวเรือน

สามารถ
ป้องกนัตล่ิงพัง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

44 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านท่าฮ่อ หมู่ที่ 6

เพือ่การสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง 
เชื่อมหน้าวัดท่าฮ่อ ไป
โรงเรียน อบต.ทรายขาว 
ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว
 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 600 ตาราง
เมตร

0 330,000 0 0 0 ประชาชน 
330 
ครัวเรือน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การใช้เส้นทาง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

45 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านท่าฮ่อ หมู่ที่ 6

เพือ่มีน้้าเพียงพอต่อ
การอปุโภค บริโภค

เพือ่ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน เช่น 
ระบบกรองน้้า ระบบสูบ
จา่ยน้้า และท่อส่งน้้า 
ระบบไฟฟ้า ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

0 300,000 0 0 0 ประชาชน 
330 
ครัวเรือน

ประชาชนมีน้้า
อปุโภค บริโภค
 สะอาด 
เพียงพอ

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

46 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่า
เซลล์ ถนนสาย บ้านท่าฮ่อ 
หมู่ที่ 6

เพือ่ความปลอดภัย
ในการคมนาคม
ตอนกลางคืน

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่า
เซลล์ ถนนสาย บ้านท่า
ฮ่อหมู่ที่ 6 เชื่อม บ้านดง
ขนุน หมู่ที่ 7  ต้าบลธาร
ทอง จ้านวน 10 จดุ

0 0 0 300,000 0 ประชาชน 2
 ต้าบล ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การใช้เส้นทาง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

47 กอ่สร้างระบบประปาเพือ่
การอปุโภค บริโภค บ้านท่า
ฮ่อ หมู่ที่ 6

เพือ่ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการ
อปุโภค บริโภค

เพือ่กอ่สร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน โดยขุด
เจาะบ่อบาดาล  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 6 นิ้ว ความลึกไม่
น้อยกว่า 100 เมตร 
พร้อมถังเกบ็น้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระบบกกัเกบ็
น้้า ระบบสูบจา่ยน้้า 
ระบบไฟฟ้า ระบบกรอง
น้้า ฯลฯ จ้านวน 1 แห่ง

0 0 0 0 800,000 ประชาชน 
330 
ครัวเรือน

มีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอ

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

48 กอ่สร้างคลองส่งน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านท่าฮ่อ หมู่ที่
 6

เพือ่การส่งน้้าที่ดีใน
การเกษตรของ
ประชาชน

กอ่สร้างคลองส่งน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ห้วยหลวงสายเกา่และ
สายใหม่(ฝ่ังซ้าย) สายทาง
เชื่อม บ้านท่าฮ่อ หมู่ที่ 6 
เชื่อม บ้านร่องธารใหม่ 
หมู่ที่ 9

0 0 0 0 300,000 ประชาชน 2
 หมู่บ้าน

ประชาชน 2 
หมู่บ้านมีน้้าใช้
เพือ่การเกษตร

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

49 กอ่สร้างระบบประปาเพือ่
การอปุโภค บริโภค บ้าน
หนองตุ้ม หมู่ที่ 7

เพือ่ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการ
อปุโภค บริโภค

เพือ่กอ่สร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน โดยขุด
เจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 6 นิ้ว ความลึกไม่
น้อยกว่า 100 เมตร 
พร้อมถังเกบ็น้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระบบกกัเกบ็
น้้า ระบบสูบจา่ยน้้า 
ระบบไฟฟ้า ระบบกรอง
น้้า ฯลฯ จ้านวน 1 แห่ง

800,000 0 0 0 0 ประชากร 
268 
ครัวเรือน

ประชาชนมีน้้า
ใช้เพียงพอต่อ
การบริโภค

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

 152



     
     

2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

50 กอ่สร้างราวกนัตก บ้าน
หนองตุ้ม หมู่ที่ 7

เพือ่ป้องกนัอบุัติเหตุ กอ่สร้างราวกนัตก รอบ
อา่งเกบ็น้้าหนองใคร้ 
ความยาวรอบ ระยะทาง
 300 เมตร

300,000 0 0 0 0 ประชากร 
100 
ครัวเรือน

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

51 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบโซล่าเซลล์ บ้านหนอง
ตุ้ม หมู่ที่ 7

เพือ่ป้องกนัอบุัติเหตุ
 และอาชญากรรม

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์ 
เส้นทาง รอบหนองใคร้ 
จ้านวน 20 แห่ง

600,000 0 0 0 0 ประชากร 
268 
ครัวเรือน

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

52 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองตุ้ม หมู่ที่ 7

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง เข้า
ดงกลาง ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
600 ตารางเมตร

0 330,000 0 0 0 ประชากร 30
 ครัวเรือน

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

53 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองตุ้ม หมู่ที่ 7

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง  ซอย
 4/3 ขนาด กว้าง 4 
เมตร ยาว 80 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 320 
ตารางเมตร

0 176,000 0 0 0 ประกากร 30
 ครัวเรือน

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

54 กอ่สร้างหูช้าง บ้านหนองตุ้ม
 หมู่ที่ 7

เพือ่สร้างระบบการ
จดัการน้้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กอ่สร้างหูช้าง บริเวณ
ปากท่อ ท้ายท่อ จ้านวน 
2 แห่ง ตามแบบแปลน
ของ อบต.ทรายขาว

0 200,000 0 0 0 ประชากร 50
 ครัวเรือน

มีระบบการ
จดัการน้้าที่ดี

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

55 กอ่สร้างถนนคอนนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองตุ้ม หมู่ที่ 7

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง ซอย
 6 ข้างสวนลุงหลวย มี
ทางดี ขนาด กว้าง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
400 ตารางเมตร

0 0 220,000 0 0 ประชากร 20
 ครัวเรือน

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

56 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
หนองตุ้ม หมู่ที่ 7

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
เส้นทาง  ซอย 3 และ
การเกษตร หนองปลิง 
ระยะทางยาว 3000 
เมตร

0 0 0 300,000 0 ประชากร 
100 
ครัวเรือน

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

57 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม บ้าน
หนองตุ้ม หมู่ที่ 7

เพือ่ป้องกนัน้้าท่วม
การเกษตร

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม 
เส้นทาง ตัดจาก ซอย 3 
(ซอยชลประทาน) ขนาด
 กว้าง 2 เมตร สูง 1.8 
เมตร ยาว 8 เมตร

0 0 0 0 300,000 ประชากร 
120 
ครัวเรือน

สามารถ
ป้องกนัน้้าท่วม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

58 ติดต้ังระบบกระจายเสียง
ตามสาย บ้านหนองตุ้ม หมู่ที่
 7

เพือ่การ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการให้ทั่วถึง

ติดต้ังระบบเสียงตามสาย 
เช่น แอมป์ขยายเสียง 
ระบบส่งสัญญาณ ระบบ
ขยายสัญญาณ และ
อปุกรณ์อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง
 ฯลฯ

0 0 0 0 100,000 ประชากร 
268 
ครัวเรือน

ประชาชน
ได้รับข่าวสาร
ที่ถูกต้อง ทั่วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

59 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
(แบบปิด)  บ้านโป่งแดง หมู่
ที่ 8

เพือ่ป้องกนัน้้าท่วม
และการสัญจร
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู(แบบปิด) ซอย 7 (ทิศ
ใต้)ระยะทางยาว 500 
เมตร

     300,000      300,000      300,000      200,000 0 ประชากร 20
 หลังคาเรือน

ปัญหาได้รับ
การแกไ้ข

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

60 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
(แบบปิด)  บ้านโป่งแดง หมู่
ที่ 8

เพือ่ป้องกนัน้้าท่วม
และการสัญจร
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู(แบบปิด) ซอย 7 (ทิศ
เหนือ) ระยะทางยาว 
120 เมตร

264,000 0 0 0 0 ประชากร 20
 หลังคาเรือน

ปัญหาได้รับ
การแกไ้ข

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

61 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
(แบบปิด)  บ้านโป่งแดง หมู่
ที่ 8

เพือ่ป้องกนัน้้าท่วม
และการสัญจร
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู(แบบปิด) ซอย 6 (ทิศ
ใต้) ระยะทางยาว 80 
เมตร

176,000 0 0 0 0 ประชากร 27
 หลังคาเรือน

ปัญหาได้รับ
การแกไ้ข

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

62 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบโซล่าเซลล์ บ้านโป่งแดง
 หมู่ที่ 8

เพือ่ความปลอดภัย
ของประชาชน

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์ 
พืน้ที่จดุเส่ียงในหมู่บ้าน 
จ้านวน 5 จดุ

0 150,000 0 0 0 ประชากร 
167 หลังคา
เรือน

แกไ้ขปัญหา
ความปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

63 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 8

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง ซอย
 บวกขอน ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
600 ตารางเมตร

0 330,000 0 0 0 ประชากร ม.
8 และ ม.12

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

64 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 8

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยข้างวัด
โป่งแดง ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 200 
ตารางเมตร

0 110,000 0 0 0 ประชากร 4 
หมู่บ้าน ม.8 
ม.10 ม.12 
ม.16

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

65 กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 8

เพือ่ความสะดวกใน
การท้าพิธีกรรมทาง
ศาสนา

กอ่สร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวน 
ฌาปณสถาน บ้านโป่ง
แดง พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร

0 0 300,000 0 0 ประชากร 4 
หมู่บ้าน ม.8 
ม.10 ม.12 
ม.16

มีสถานที่
จดัท้ากจิกรรม
ต่าง ๆของ
หมู่บ้าน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

66 กอ่สร้างศูนย์จ้าหน่ายสินค้า
 หมู่บ้าน บ้านโป่งแดง หมู่ที่
 8

แหล่งจ้าหน่าย
สินค้าชุมชน

กอ่สร้างอาคารจ้าหน่าย
สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ของดี บ้านโป่งแดง 
จ้านวน 1 แห่ง ตามแบบ
แปลน อบต.ทรายขาว

0 0 0 0 300,000 ประชาชน
ต้าบล
ทรายขาว
ได้รับ
ประโยชน์

มีแหล่ง
จ้าหน่ายสินค้า

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

67 ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านร่องธารใหม่
 หมู่ที่ 9

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
เส้นทาง ซอย 5  ขนาด
ความกว้างข้างละ 1 
เมตร ยาว 267 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
534 ตารางเมตร

300,000 0 0 0 0 154 
ครัวเรือน

ท้าให้ถนน
กว้างขึ้น

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

68 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
(แบบปิด) บ้านร่องธารใหม่ 
หมู่ที่ 9

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู(แบบปิด) บ้านร่องธาร
ใหม่ เส้นทาง ซอย 4 
ระยะทาง 137 เมตร

300,000 0 0 0 0 154 
ครัวเรือน

มีการระบาย
น้้าที่สะดวกไม่
มีเศษวัชพืชอดุ
ตัน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

69 วางท่อถมดินข้างอาคาร 
SML บ้านร่องธารใหม่ หมู่ที่
 9

เพือ่ให้มีพืน้ที่ท้า
กจิกรรมต่าง ๆ ของ
หมู่บ้าน

วางท่อระบายน้้า และถม
ดิน ข้างอาคาร SML 
บ้านร่องธารใหม่ หมู่ที่ 9 
 ตามแบบแปลน อบต.
ทรายขาว

0 300,000 0 0 0 154 
ครัวเรือน

มีสถานที่เกบ็
ของเพิม่ขึ้น

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

70 ปรับปรุงอาคารห้องเกบ็ของ
ประจ้าหมู่บ้าน บ้านร่องธาร
ใหม่ หมู่ที่ 9

เพือ่ให้มีพืน้ที่ส้าหรับ
เกบ็ของต่าง ๆ เพิม่
มากขึ้น

ปรับปรุงอาคารเกบ็ของ
ประจ้าหมู่บ้าน ท้า
เพดานขยายออกด้านข้าง
 ตามแบบแปลน อบต.
ทรายขาว

0 0 300,000 0 0 154 
ครัวเรือน

ประชาชนมี
สถานที่ส้าหรับ
เกบ็ของ

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

71 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านร่องธาร
ใหม่ หมู่ที่ 9

เพือ่ประปาหมู่บ้าน
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

เพือ่ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน เช่น 
ระบบกรองน้้า ระบบสูบ
จา่ยน้้า และท่อส่งน้้า 
ระบบไฟฟ้า ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

0 0 0 0 300,000 154 
ครัวเรือน

ระบบประปา
หมู่บ้าน
สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

72 กอ่สร้างระบบกรอง
น้้าประปาหมู่บ้าน บ้านสัน
ต้นม่วง หมู่ที่ 10

เพือ่ให้มีน้้า สะอาด 
ส้าหรับการอปุโภค 
บริโภค

กอ่สร้างระบบประปา
พร้อมอปุกรณ์ต่าง ๆ ที่
เกีย่วข้อง ตามแบบแปลน
 อบต.ทรายขาว

300,000 0 0 0 0 137 
ครัวเรือน

มีน้้าที่สะอาด 
เหมาะแกก่าร
อปุโภค บริโภค

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

73 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 
10

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง ซอย
 1/7 เร่ิมต้นบ้านนาย
อว้น อนิค้า ขนาด กว้าง 
3 เมตร  ยาว 125 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
375 ตารางเมตร

210,000 0 0 0 0 137 
ครัวเรือน

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

74 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
(แบบปิด) บ้านสันต้นม่วง 
หมู่ที่ 10

เพือ่แกไ้ขปัญหาน้้า
ท่วมขังและเศษ
วัชพืชอดุตัน

กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู(แบบปิด) ซอย 1/4  
ระยะทางยาว 137 เมตร

0 300,000 0 0 0 ประชาชน 
จ้านวน 150
 ครัวเรือน

สามารถแกไ้ข
ปัญหาน้้าท่วม
ขังและเศษ
วัชพืชอดุตัน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

75 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบโซล่าเซลล์จดุแยก จดุ
เส่ียง บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 
10

เพือ่ป้องกนัอบุัติเหตุ
และลดอาชญากรรม
ในพืน้ที่

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์จดุ
แยก จดุเส่ียง จ้านวน 12
 จดุ

0 0 360,000 0 0 137 
ครัวเรือน

สามารถ
ป้องกนั
อาขญากรรม
ในพืน้ที่

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

76 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
(แบบปิด) เส้นทาง ทางเข้า
โรงเรียน ซอย 7 ตลาดเช้า
(ทิศใต้) บ้านร่องธารกลาง 
หมู่ที่ 11

เพือ่ป้องกนัน้้าท่วม
ในหมู่บ้าน

กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู(แบบปิด) เส้นทางเข้า
โรงเรียน ซอย 7 ตลาด
เช้า(ทิศใต้) ระยะทางยาว
 95 เมตร

200,000 0 0 0 0 ประชาชน 
ประชาชน 
จ้านวน 150
 ครัวเรือน

สามารถ
แกไ้ขปํยหาน้้า
ท่วมและ
ระบายน้้าได้

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

77 กอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ร่องธารกลาง หมู่ที่ 11

เพือ่ป้องกนัอบุัติเหตุ
ทางถนน

กอ่สร้างฝาปิดรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทาง ถนนระหว่าง 
บ้านดงลาน หมู่ที่ 17 ถึง
 บ้านร่องธารกลาง หมู่ที่
 11  ขึ้นโรงเรียน(ทิศ
ตะวันออก) ระยะทางยาว
 200 เมตร

300,000 0 0 0 0 ประชาชน 
ประชาชน 
จ้านวน 150
 ครัวเรือน

สามารถ
แกไ้ขปํญหา
และลด
อบุัติเหตุได้

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

78 กอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ร่องธารกลาง หมู่ที่ 11

เพือ่ป้องกนัอบุัติเหตุ
ทางถนน

กอ่สร้างฝาปิดรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทาง ซอย 3  
ระยะทางยาว 35 เมตร

53,000 0 0 0 0 ประชาชน
จ้านวน 50 
ครัวเรือน

สามารถแกไ้ข
ปัญหาด้าน
คมนาคมได้

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

79 วางท่อระบายน้้าคอนกรีต 
บ้านร่องธารกลาง หมู่ที่ 11

เพือ่ป้องกนัน้้าท่วม
ถนนในหมู่บ้าน

วางท่อระบายน้้าคอนกรีต
 เส้นทาง หน้าตลาดเย็น 
(ทิศใต้) ยาว 100 เมตร

0 120,000 0 0 0 ประชาชน 
จ้านวน 50 
ครัวเรือน

สามารถแกไ้ข
ปัญหาน้้าท่วม
และการ
คมนาคมที่
สะดวก

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

80 วางท่อพร้อมขยายไหล่ทาง 
บ้านร่องธารกลาง หมู่ที่ 11

เพือ่ให้การคมนาคม
ที่สะดวก และลด
อบุัติเหตุ

วางท่อพร้อมขยายไหล่
ทางหน้า เส้นทาง 
โรงเรียนร่องธารวิทยา 
หน้าบ้านนายสมบูรณ์ มูล
ใจ ระยะทางยาว 60 
เมตร

0 150,000 0 0 0 ลดปัญหา
อบุัติเหตุได้
ร้อยละ 90

สามารถแกไ้ข
และลด
อบุัติเหตุการ
คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

81 ปรับปรุง รางส่งน้้า บ้านร่อง
ธารกลาง หมู่ที่ 11

เพือ่ใช้เป็นคลองส่ง
น้้าลงพืน้ที่เกษตร

ปรับปรุงรางส่งน้้าข้าง
สะพาน หลัง รพ.สต.บ้าน
ร่องธาร ให้ต้่าลง 
ระยะทาง 20 เมตร

0 0 50,000 0 0 ประชาชน 
100 
ครัวเรือน

สามารถแกไ้ข
ปัญหาน้้าด้าน
การเกษตร

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

82 กอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ร่องธารกลาง หมู่ที่ 11

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

กอ่สร้างฝาปิดรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทาง ซอย 8 หน้าบ้าน
 นางรัตน์ หน้าบ้านลุง
หนานทร ระยะทางยาว 
100 เมตร

0 0 0 150,000 0 ประชาชน
จ้านวน 40 
ครัวเรือน

ลดอบุัติเหตุ
ทางถนนและ
การคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

83 ติดต้ังระบบเสียงตามสาย 
บ้านร่องธารกลาง หมูที่ 11

เพือ่การ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการให้ทั่วถึง

ติดต้ังระบบเสียงตามสาย 
เช่น แอมป์ขยายเสียง 
ระบบส่งสัญญาณ ระบบ
ขยายสัญญาณ และ
อปุกรณ์อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง
 ฯลฯ

0 0 0 100,000 0 ประชาชน
จ้านวน 249
 ครัวเรือน

ประชาชน
ได้รับข่าวสาร
อย่างชัดเจน 
ถั่วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

84 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซ
ล่าเซลล์ บ้านโป่งแดงใหม่ 
หมู่ที่ 12

เพือ่เพิม่แสงสว่าง
บนถนน ส้าหรับผู้
เดินทางและลด
อบุัติเหตุ

ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างแบบ
โซล่าเซลล์ทางแยกจดุ
เส่ียง ในพืน้ที่หมู่บ้าน 
จ้านวน 4 จดุ

120,000 0 0 0 0 ประชาชน 
จ้านวน 109
 ครัวเรือน

มีแสงสว่าง
เพียงพอ มี
ความปลอดภัย
ในการเดินทง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

85 กอ่สร้างศูนย์จ้าหน่ายสินค้า
 บ้านโป่งแดงใหม่ หมู่ที่ 12

เพือ่วางจ้าหน่าย
สินค้าในชุมชน

กอ่สร้างศูนย์จ้าหน่าย
สินค้า ของหมู่บ้าน ตาม
แบบแปลน อบต.
ทรายขาว จ้านวน 1 แห่ง

200,000 0 0 0 0 ประชาชน 
จ้านวน 109
 ครัวเรือน

มีสถานที่
จ้าหน่ายสินค้า
ชุมชน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

86 ปรับปรุงศาลาประชาคม
และห้องน้้า บ้านโป่งแดงใหม่
 หมู่ที่ 12

เพือ่ใช้เป็นสถานที่
จดักจิกรรมประจ้า
หมู่บ้าน

ปรับปรุงศาลาประชาคม
และห้องน้้า ตามแบบ
แปลน อบต.ทรายขาว

0 200,000 0 0 0 ประชาชน
จ้านวน 109
 ครัวเรือน

มีสถานที่ท้า
กจิกรรมกว้าง
มากขึ้น

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

87 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านรวมไทย หมู่ที่ 13

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง 
เรียบคลองชลประทาน 
ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว
 130 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือมีพืน้ที่ใช้สอย
ไม่น้ทอยกว่า 520 เมตร

300,000 0 0 0 0 ประชาชน 
จ้านวน 
ประชาชน 
จ้านวน 150
 ครัวเรือน

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก 
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

88 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
(แบบปิด) บ้านรวมไทย หมู่ที่
 13

เพือ่เป็นรางระบาย
น้้า ป้องกนัน้้าท่วมขัง

กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู(แบบปิด) เส้นทาง สาย
 A ระยะทางยาว 136 
เมตร

     300,000 0 0 0 0 ประชาชน 
จ้านวน 
ประชาชน 
จ้านวน 150
 ครัวเรือน

ป้องกนัน้้า
ท่วมขังและ
วัชพืชอดุตัน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

89 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบโซล่าเซลล์ บ้านรวมไทย
 หมู่ที่ 13

เพือ่ป้องกนั
อาชญากรรม

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์ 
บริเวณจดุเส่ียง ภายใน
หมู่บ้าน จ้านวน 10 จดุ

     300,000 0 0 0 0 ประชาชน
จ้านวน 
ประชาชน 
จ้านวน 150
 ครัวเรือน

ป้องกนั
อาชญากรรม
บนท้องถนน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

90 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
(แบบปิด) บ้านรวมไทย หมู่ที่
 13

เพือ่เป็นรางระบาย
น้้า ป้องกนัน้้าท่วมขัง

 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู (แบบปิด) เส้นทาง สาย
 B ระยะทาง ยาว 93 
เมตร

0 0 200,000 0 0 ประชาชน 
จ้านวน 
ประชาชน 
จ้านวน 150
 ครัวเรือน

ป้องกนัน้้า
ท่วมขังและ
วัชพืชอดุตัน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

91 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านรวมไทย หมู่ที่ 13

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง ขึ้น
วัดใหม่  ขนาด กว้าง 4 
เมตร  ยาว 130 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
520 ตารางเมตร

0 0 0 300,000 0 ประชาชน
จ้านวน 
ประชาชน 
จ้านวน 150
 ครัวเรือน

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

92 กอ่สร้างระบบประปาพร้อม
ถังกรองน้้า  บ้านรวมไทย 
หมู่ที่ 13

เพือ่ให้มีน้้าใช้ 
สะอาด ปลอดภัย

กอ่สร้างระบบประปา
พร้อมถังกรองน้้า 
ประปาหมู่บ้าน จ้านวน 1
 แห่ง ตามแบบแปลน 
อบต.ทรายขาว

0 0 0 400,000 0 ประชาชน
จ้านวน 
ประชาชน 
จ้านวน 150
 ครัวเรือน

มีน้้าสะอาด 
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

93 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านรวมไทย หมู่ที1่3

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง ซอย
ญี่ปุ่น ขนาด กว้าง 6 
เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
1,500 ตารางเมตร

     275,000 275,000 ประชาชน 
จ้านวน 
ประชาชน 
จ้านวน 150
 ครัวเรือน

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

 168



     
     

2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

94 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านรวมไทย หมู่ที่ 13

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง ซอย
บ้านายสนม ขนาด กว้าง
 4 เมตร ยาว 100 เมตร
  หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
 400 ตารางเมตร

0 0 0 0 220,000 ประชาชน 
จ้านวน 150
 ครัวเรือน

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

95 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 
14

เพือ่ให้ประชาชนมี
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเส้นทาง ซอย
บ้านนายแดง หล้าเที่ยง 
ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว
 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 400 ตาราง
เมตร

220,000 0 0 0 0 ประชากร 
100 คน

ประชาชนมี
คมนาคมที่
สะดวก 
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

 169



     
     

2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

96 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 
14

เพือ่ให้ประชาชนมี
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง บ้าน
นายยุทธนา ปิดปก  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
 30 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 120 ตาราง
เมตร

66,000 0 0 0 0 ประชากร 
120 คน

มีการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

97 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 
14

เพือ่ให้ประชาชนมี
คมนาคมที่สะดวก 
ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง บ้าน
 ลุงปั๋น กรุณา ขนาด 
กว้าง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร

0 220,000 0 0 0 ประชากร 30
 คน

มีการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

98 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 
14

เพือ่ให้ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง บ้าน
นางตา มัชชะ ขนาดกว้าง
 4 เมตร ยาว 100 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่ใช้สอยสไม่น้อยกว
ว่า 400 ตารางเมตร

0 220,000 0 0 0 ประชากร 30
 คน

มีการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

99 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 
14

เพือ่ให้ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวก ปลอดภัย

 กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง ซอย
บ้านนางบัวแกว้ ศรีกรุณา
 ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 200 
ตารางเมตร

0 0 110,000 0 0 ประชากร 50
 คน

มีการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

100 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบโซล่าเซลล์ บ้านสมาน
มิตร หมู่ที่ 14

เพือ่ลด
อาชญากรรมบน
ท้องถนน

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์ 
เส้นทางสายหลัก ทาง
แยก จดุเส่ียง ภายใน
หมู่บ้าน จ้านวน 30 จดุ

0 0 300,000 300,000 300,000 ประชากร 
390 คน

ลด
อาชญากรรม
บนท้องถนน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

101 กอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
สมานมิตร หมู่ที่ 14

เพือ่ลดอบุัติเหตุของ
ชุมชน

กอ่สร้างฝาปิดรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทาง สายหลัก 
ระยะทางยาว 600 เมตร

0 0 300,000 300,000 300,000 ประชากร 
390 คน

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

102 วางท่อน้้าทิ้งแบบคอนกรีต 
บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 14

ประชาชนใช้ถนนได้
สะดวก น้้าไหลผ่าน
สะดวก

วางท่อน้้าทิ้งแบบ
คอนกรีต เส้นทาง ซอย 7
 (ทิศเหนือ) ขนาดท่อ
คอนกรีต กว้าง 60 
เซนติเมตร  ยาว 100 
เมตร

0 0 0 100,000 0 ประชากร 30
 คน

ประชาชนใช้
เส้นทางอย่าง
ปลอดภัย 
เส้นทางน้้า
ไหลผ่านสะดวก

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

103 กอ่สร้างถนนลูกรัง บ้าน
สมานมิตร หมู่ที่ 14

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก

กอ่สร้างถนนลูกรัง 
พร้อมบดอดั เส้นทาง
จากบ่อขยะประจ้า
หมู่บ้าน ถึง คูเคียน 
ระยะทางยาว 1,000 
เมตร

0 0 0 300,000 0 ประชากร 30
 ครัวเรือน

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

104 วางท่อน้้าทิ้งแบบคอนกรีต 
บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 14

ประชาชนใช้ถนนได้
สะดวก น้้าไหลผ่าน
สะดวก

วางท่อน้้าทิ้งแบบ
คอนกรีต เส้นทาง ซอย 7
 (ทิศใต้) ขนาดท่อ
คอนกรีต กว้าง 60 
เซนติเมตร  ยาว 100 
เมตร

0 0 0 0        100,000 ประชากร 30
 ครัวเรือน

ประชาชนใช้
เส้นทางอย่าง
ปลอดภัย 
เส้นทางน้้า
ไหลผ่านสะดวก

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

105 ขุดเจาะบ่อบาดาล เพือ่การ
อปุโภค บริโภค บ้านทราย
ทอง หมู่ที่ 15

เพือ่ให้ชาวบ้านมีน้้า
ใช้ในการอปุโภค 
บริโภค

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 6 นิ้ว ความลึกไม่
น้อยกว่า 100 เมตร 
พร้อมแท็งกน์้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระบบกกัเกบ็
น้้า ระบบสูบจา่ยน้้า 
ระบบไฟฟ้า ระบบกรอง
น้้า ฯลฯ จ้านวน 1 แห่ง

800,000 0 0 0 0 106 
ครัวเรือน

ประชาชนมีน้้า
ใช้ในการ
อปุโภค บริโภค

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

106 วางท่อระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านทรายทอง 
หมู่ที่ 15

เพือ่แกไ้ขปัญหาน้้า
ไหลเออ่ท่วมถนน

วางท่อระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง ซอย
 10 (ทิศใต้) บ้านทราย
ทอง หมู่ที่ 15 ระยะทาง
ยาว 150 เมตร

0 200,000 0 0 0 9 ครัวเรือน น้้าไหลสะดวก
 ลดอบุัติเหตุ

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

107 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบโซล่าเซลล์ บ้านทราย
ทอง หมู่ที่ 15

เพือ่ลดการเกดิ
อบุัติเหตุในพืน้ที่

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างโซล่าเซลล์ พืน้ที่จดุ
เส่ียง ทางแยก ในพืน้ที่ 
จ้านวน  4 จดุ

0 0 120,000 0 0 106 
ครัวเรือน

ลดอบุัติเหตุ
ทางท้องถนน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

108 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
(แบบปิด) บ้านทรายทอง 
หมู่ที่ 15

เพือ่ระบายน้้าออก
จากถนน แกไ้ข
ปัญหาน้้าท่วมขัง

กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู(แบบปิด) เส้นทาง ซอย
 1 ระยะทางยาว 500 
เมตร

0      275,000      275,000      275,000        275,000 10 ครัวเรือน แกไ้ขปัญหา
น้้าท่วมขัง มี
คมนาคมที
สะดวก

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

109 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
 บ้านทรายทอง หมู่ที่ 15

เพือ่เป็นการ
ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์
หมู่บ้าน ให้ดูสะอาด
น่าใช้

ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์หมู่บ้าน 
โดยการปูกระเบื้องขนาด
พืน้ที่ กว้าง 6 เมตร  ยาว
 8 เมตร หรือมีพืน้ที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 48 
ตารางเมตร

0 0 0 40,000 0 106 
ครัวเรือน

มีสถานที่ท้า
กจิกรรมที่
สะดวก สะอาด

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

110 ติดต้ังระบบเสียงตามสาย 
บ้านทรายทอง หมู่ที่ 15

เพือ่การ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการให้ทั่วถึง

ปรับปรุง ระบบเสียงตาม
สาย เช่น แอมป์ขยาย
เสียง ระบบส่งสัญญาณ 
ระบบขยายสัญญาณ 
และอปุกรณ์อืน่ ๆ ที่
เกีย่วข้อง ฯลฯ

0 0 0 100,000 0 106 
ครัวเรือน

ประชาสัมพันธ์
ได้อย่าง
ถูกต้องและ
ทั่วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

111 ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโป่งทวี หมู่ที่ 16

เพือ่การสัญจรอย่าง
สะดวก ปลอดภัย

ขยายไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก  เส้นทางซอย
 3/6 กว้างข้างละ 1 
เมตร ยาว 275 เมตร 
หรือมีพืน้ที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 550 ตารางเมตร

300,000 0 0 0 0 260 
ครัวเรือน

มีการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

112 กอ่สร้างผนังกัน้ตล่ิงพัง  บ้าน
โป่งทวี หมู่ที่ 16

เพือ่ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การสัญจร

กอ่สร้างผนังกัน้ตล่ิงพัง 
เส้นทาง ซอย 1 ห้วยป่า
ยาง ห้วยแกว้ ขนาด สูง 
5 เมตร  ยาว 15 เมตร 
ตามแบบแปลน อบต.
ทรายขาว

300,000 0 0 0 0 260 
ครัวเรือน

มีการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

113 ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโป่งทวี หมู่ที่ 16

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก ปลอดภัย

ขยายไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก  เส้นทาง ซอย
 3 ขนาด กว้างข้างละ 1 
เมตร ยาว 275 เมตร 
หรือมีพืน้ที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 550 ตารางเมตร

300,000 0 0 0 0 260 
ครัวเรือน

มีการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

114 ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโป่งทวี หมู่ที่ 16

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก ปลอดภัย

ขยายไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก  เส้นทาง ซอย
 1 ขนาด กว้างข้างละ 1 
เมตร ยาว 100 เมตร 
หรือมีพืน้ที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 200 ตารางเมตร

0 110,000 0 0 0 260 
ครัวเรือน

มีการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

115 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านโป่งทวี หมู่ที่ 16

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเส้นทาง ซอย 
1/3 ขนาด กว้าง 3 เมตร
 ยาว 500 เมตร หรือมี
พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
1,500 ตารางเมตร

0 275,000      275,000      275,000 0 260 
ครัวเรือน

มีการ
คมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

116 ติดต้ังระบบเสียงตามสาย 
บ้านโป่งทวี หมู่ที่ 16

เพือ่การ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการให้ทั่วถึง

ติดต้ังระบบเสียงตามสาย 
เช่น แอมป์ขยายเสียง 
ระบบส่งสัญญาณ ระบบ
ขยายสัญญาณ และ
อปุกรณ์อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง
 ฯลฯ

0 100,000 0 0 0 260 
ครัวเรือน

การ
ประชาสัมพันธ์
ชัดเจน ถูกต้อง
 ครบถ้วน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

117 กอ่สร้างรางส่งน้้าคอนกรีต 
รูปตัววี(แบบเปิด) บ้านโป่ง
ทวี หมู่ที่ 16

เพือ่ส่งน้้าส้าหรับใช้
การเกษตร

กอ่สร้างรางส่งน้้า
คอนกรีตรูปตัววี(แบบ
เปิด) ขนาด ลึก 1 เมตร 
ระยะทางยาว 160 เมตร

0 0 300,000 0 0 260 
ครัวเรือน

ภาค
การเกษตร
ได้รับ
ผลประโยชน์

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

118 กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
(แบบปิด) บ้านโป่งทวี หมู่ที่
 16

เพือ่ระบายน้้า
ป้องกนัน้้าป่าไหล
หลาก

กอ่สร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู(แบบปิด) เส้นทาง ล้า
ห้วยแกว้ ระยะทางยาว 
136 เมตร

0 0 300,000 0 0 260 
ครัวเรือน

การเดินทาง
ปลอดภัย ไม่มี
เศษวัชพืชอดุ
ตัน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

119 ปรับปรุงระบบกรอง
น้้าประปาหมู่บ้าน บ้านดง
ลาน หมู่ที่ 17

เพือ่ให้มีน้้าสะอาด
เพียงพอต่อการ
อปุโภค บริโภค

ปรับปรุงระบบกรองน้้า 
เปล่ียนสารกรองน้้า 
เปล่ียนวัสดุ อปุกรณ์
ต่าง ๆ ที่หมดอายุการใช้
งาน ตามแบบแปลน 
อบต.ทรายขาว

300,000 0 0 0 0 ประชากร 70
 ครัวเรือน

มีน้้าเพียงพอ 
สะอาด 
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

120 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์
ประจ้าหมู่บ้าน บ้านดงลาน 
หมู่ที่ 17

เพือ่ใช้เป็นสถานที่
จดักจิกรรมต่าง ๆ 
ของหมู่บ้าน

ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ประจ้า
หมู่บ้าน  ขนาด กว้าง 8 
เมตร ยาว 18 เมตร  สูง
 3 เมตร ตามแบแปลน 
อบต.ทรายขาว

400,000 0 0 0 0 ประชากร 
123 
ครัวเรือน

ประชาชนมี
สถานที่ใช้
ส้าหรับท้า
กจิกรรมต่าง ๆ
 ของหมู่บ้าน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

 180



     
     

2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

121 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบโซล่าเซลล์ บ้านดงลาน
 หมู่ที่ 17

เพือ่ลดปัญหา
อบุัติเหตุตอนกลาง
คืน

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์ 
เส้นทาง ซอย 7 
ชลประทาน จ้านวน 13 
จดุ

390,000 0 0 0 0 ประชากร 
120 
ครัวเรือน

มีแสงสว่าง
เพียงพอและ
ลดอบุัติเหตุ

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

122 ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดงลาน หมู่ที่ 17

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

ซ่อมแซมถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง ซอย
ข้างวัดพระธาตุดงลาน 
ขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว
 90 เมตร หรือมีพืน้ที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 180 
ตารางเมตร

99,000 0 0 0 0 ประชากร 
125 
ครัวเรือน

เพือ่การ
คมนาคมที่
สะดวก 
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

123 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์
 ตรงข้ามศาลาประชาคม 
บ้านดงลาน หมู่ที่ 17

เพือ่ใช้เป็นสถานที่
จดัท้ากจิกรรมต่าง ๆ
 ของหมู่บ้าน

กอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ตรงข้าม
ศาลาประชาคม บ้านดง
ลาน ขนาด กว้าง 6 เมตร
 ยาว 18 เมตร สูง 3 
เมตร ตามแบบแปลน 
อบต.ทรายขาว

0 350,000 0 0 0 ประชากร 
125 
ครัวเรือน

มีสถานที่ใช้
ประกบ
กจิกรรมของ
หมู่บ้าน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

124 ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านดงลาน 
หมู่ที่ 17

เพือ่ใช้เป็นสถานที่
จดัท้ากจิกรรมต่าง ๆ
 ของหมู่บ้าน

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ประจ้า
หมู่บ้าน (หน้าทางเข้าวัด
พระธาตุดงลาน) เช่น ฝ้า
เพดาน ปูกระเบื้อง ปรับ
ภูมิทัศน์ ฯลฯ

0 300,000 0 0 0 ประชากร 
123 
ครัวเรือน

มีสถานที่ใช้
ประกบ
กจิกรรมของ
หมู่บ้าน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

125 กอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง
ลาน หมู่ที่ 17

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวกป้องกนัเศษ
วัชพืชอดุตัน

กอ่สร้างฝาปิดรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หน้าบ้านนางจนัทรา 
ศรีต๊ะวรรณ ระยะทาง 
ยาว 125 เมตร

0 0 190,000 0 0 ประชากร 
123 
ครัวเรือน

เพือ่การ
คมนาคมที่
สะดวก 
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

126 กอ่สร้างระบบประปาเพือ่
การอปุโภค บริโภค บ้านดง
ลาน หมู่ที่ 17

เพือ่ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการ
อปุโภค บริโภค

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพือ่
กอ่สร้างระบบประปา
หมู่บ้าน ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 6 นิ้ว ความลึกไม่
น้อยกว่า 100 เมตร 
พร้อมถังเกบ็น้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระบบกกัเกบ็
น้้า ระบบสูบจา่ยน้้า 
ระบบไฟฟ้า ระบบกรอง
น้้า ฯลฯ จ้านวน 1 แห่ง

0 0 0 800,000 0 ประชากร 70
 ครัวเรือน

มีน้้าเพียงพอ 
สะอาด 
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

127 กอ่สร้างแนวกัน้ตล่ิงพัง บ้าน
ดงลาน หมู่ที่ 17

เพือ่ป้องกนัการ
พังทลายของตล่ิง

กอ่สร้างแนวกัน้ตล่ิงพัง 
บริวเวณหลังบ้านนางศรี
นวล ท้าวเทพ ตามแบบ
แปลน อบต.ทรายขาว

0 0 0 0 300,000  ประชากร 
70 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวกและ
ป้องกนัตล่ิงพัง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

128 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดงลาน หมู่ที่ 17

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง 
คลองชลประทาน หน้า
บ้านนางจนัแกว้

0 0 0 0 100,000  ประชากร 
70 ครัวเรือน

การคมนาคม
สะดวก

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

129 ปรับปรุงบ่อขยะบ้านแม่คาว
วัง หมู่ที่ 2

เพือ่ลดปัญหาขบยะ
ล้นบ่อ และลดกล่ิน
เหม็น

ปรับปรุงบ่อขยะ ขนาด 
กว้าง 3 เมตร ยาว 4 
เมตร ลึก 5 เมตร

0 0 0 0 500,000 จ้านวน
ประชากร 
139 
ครัวเรือน

มีการบริหาร
จดัการขยะที่ดี
ขึ้น

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

130 ขุดลอกบ่อขยะ บ้านหนอง
ผักจกิ หมู่ที่ 4

เพือ่เพิม่ปริมาณ
พืน้ที่บ่อขยะ 
ส้าหรับรองรับขยะ
ในหมู่บ้าน

ขุดลอกบ่อขยะของ
หมู่บ้าน ตามแบบแปลน 
อบต.ทรายขาว

0 100,000 0 0 0 ประชากร  
397 
ครัวเรือน

แกไ้ขปัญหา
ขยะในชุมชน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

131 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านร่องธารใหม่หมู่ที่
 9 เชื่อมบ้านท่าฮ่อหมู่ที่ 6 
ต้าบลทรายขาวอ้าเภอพาน 
จงัหวัดเชียงราย

เพือ่การคมนาคม
ขนส่งที่สะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านร่องธาร
ใหม่หมู่ที่ 9 เชื่อม บ้าน
ท่าฮ่อหมู่ที่ 6 ขนาด 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืน้ที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 4,000 
ตารางเมตร

0   2,500,000 0 0 0 ประชาชน 
จ้านวน 17 
หมู่บ้าน 
ได้รับ
ผลประโยชน์

ประชาชนมี
ถนนและการ
คมนาคม
ขนส่งที่สะดวก

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว/

อบจ.เชียงราย
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

132 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ต้าบลทรายขาว 
อ้าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

เพือ่การคมนาคม
ขนส่งที่สะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านสมาน
มิตรหมู่ที่ 14 เชื่อม บ้าน
ร่องธาร หมู่ที่ 3 ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 530 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 3,180 ตารางเมตร

 1,700,00 0 0 0 ประชาชน 
จ้านวน 17 
หมู่บ้าน 
ได้รับ
ผลประโยชน์

ประชาชนมี
ถนนและการ
คมนาคม
ขนส่งที่สะดวก

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว/

อบจ.เชียงราย
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

133 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ต้าบลทรายขาว 
อ้าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

เพือ่การคมนาคม
ขนส่งที่สะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสมาน
มิตรหมู่ที่ 14 เชื่อมบ้าน
ร่องธารหมู่ที่ 3 ขนาด 
กว้าง 6 เมตร ยาว 530 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 3,180 ตารางเมตร

0   1,700,000 0 0 0 ประชาชน 
จ้านวน 17 
หมู่บ้าน 
ได้รับ
ผลประโยชน์

ประชาชนมี
ถนนและการ
คมนาคม
ขนส่งที่สะดวก

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว/

อบจ.เชียงราย

134 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ต้าบล
ทรายขาว  อ้าเภอพาน
จงัหวัดเชียงราย

เพือ่บรรเทาความ
เดือดร้อนจาก
ปัญหาน้้าท่วมใน
พืน้ที่นาข้าว

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม 
คอนกรีตเสริมเหล็ก (Box
 Culvert) จ้านวน 2 จดุ
 หมู่ที่ 4 บ้านหนองผักจกิ
 (บริเวณหนองปลิง) 
ขนาด กว้าง 2.10 เมตร
 สูง 1.80 เมตร ยาว 7 
เมตร

0      500,000 0 0 0 ประชาชน 
จ้านวน 17 
หมู่บ้าน 
ได้รับ
ผลประโยชน์

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอใน
การเกษตร
และลดปัญหา
น้้าท่วมใน
พืน้ที่นาข้าว

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว/

อบจ.เชียงราย
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

135 กอ่สร้างสะพาน คอนกรีต
เสริมเหล็ก หน้าวัดร่องธาร  
หมู่ 3

เพือ่ความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
เดินทาง

กอ่สร้างสะพานคอนกรีต
 ขนาด กว้าง 5 เมตร 
ยาว 15 เมตร ตามแบบ
แปลน อบต.ทรายขาว

0 0   1,800,000 0 0 ประชาชน 
180 
ครัวเรือน
ได้รับ
ผลประโยชน์

มีสะพานเพือ่
การเดินทาง
สรรจร

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว/

อบจ.
เชียงราย/

กรม
ชลประทาน

136 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านร่องธาร หมู่ที่ 3 
เชื่อมบ้านเวียงสา หมู่ที่ 18 
 ต้าบลสันกลาง

เพือ่เป็นเส้นทาง
เชื่อมต่อระดับต้าบล

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง บ้าน
ร่องธาร หมู่ที่ 3 เชื่อม
บ้านเวียงสา หมู่ที่ 18  
ต้าบลสันกลางกว้าง 6 
เมตร ยาว 1,800 เมตร

  6,000,000   6,000,000   6,000,000   6,000,000     6,000,000 ประชาชน 4
 หมู่บ้าน
ได้รับ
ผลประโยชน์

สามารถใช้เป็น
เส้นทางขนส่ง
ทางการเกษตร

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว/
อบจ.เชียงราย

137 ขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน 
บ้านท่าฮ่อ หมู่ที่ 6 ต้าบล
ทรายขาว

เพือ่ให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน 
เส้นทาง ซฮย 3 บ้านท่า
ฮ่อ หมู่ที่ 6

0 0 0      300,000 0 ประชาชน 
20 ครัวเรือน

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
 อ้าเภอพาน
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

138 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพืน้ที่
ต้าบลทรายขาว

เพือ่ให้ประชานมี
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พืน้ที่ต้าบลทรายขาว 
ถนน พหลโยธิน เส้นทาง
 ต้ังแต่ บ้านสันต้นม่วง 
หมู่ที่ 10 ถึง บ้านทราย
ทอง หมู่ที่ 15

0 0 0 0     5,000,000 ประชาชน 
จ้านวน 17 
หมู่บ้าน 
ได้รับ
ผลประโยชน์

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว/
กรมทาง
หลวง/การ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
อ้าเภอพาน

139 กอ่สร้างถนนคนกรีตเสริม
เหล็ก องค์การบริหารส่วน
ต้าบลทรายขาว

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

กอ่สร้างถนนคนกรีตเสริม
เหล็กเส้นทาง บ้าน รวม
ไทย หมู่ที่ 13 ถึง บ้าน 
เวียงสา หมู่ที่ 18 ต้าบล
สันกลาง ขนาด กว้าง 6 
เมตร ยาว 1,000 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
6,000 ตารางเมตร

0 0   3,200,000 0 0 150 
ครัวเรือน

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว/
อบจ.เชียงราย
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

140 กอ่สร้างอาคารจ้าหน่าย
สินค้าของดีอ้าเภอพาน

เพือ่เป็นจดุจ้าหน่าย
สินค้าของชุมชน

กอ่สร้าง อาคาร 1 หลัง
พร้อมอปุกรณ์ส้านักงาน 
ตามแบบแปลนของ 
อบต.ทรายขาว

0 0 0 0   20,000,000 260 
ครัวเรือน

สร้างรายได้
ให้กบัประชาชน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว/
อบจ.เชียงราย

141 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 
10

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง บ้าน
สันต้นม่วง หมู่ที่ 10 ทาง
เชื่อม บ้านโป่งทวี หมู่ที่ 
16 ขนาด กว้าง 6 เมตร 
 ยาว 250 เมตร หรือมี
พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
1,500 ตารางเมตร

0 0 0 825,000 0 547 
ครัวเรือน

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว/
อบจ.เชียงราย
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

142 กอ่สร้างถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านสันต้นม่วง 
หมู่ที่ 10

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

กอ่สร้างถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต เส้นทาง ซอย 1
 ถึงวัดอดุมวารี ขนาด 
กว้าง 6 เมตร  ยาว 500
 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพืน้ที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 3,000 ตารางเมตร

0 0 0 1,650,000 0 547 
ครัวเรือน

มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวก

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.ทราย
ชาว /อบจ.
เชียงราย

143 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านแม่คาววัง หมู่ที่ 2

เพือ่ขยายความ
กว้างของถนน และ
ลดปัญหาอบุัติเหตุ

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทางสาย
หลักชลประทาน ขนาด 
กว้าง 6 เมตร ยาว 400 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 2,400 ตารางเมตร

0 1,320,000 0 0 0 ประชาชนใน
จ้านวน 9 
หมู่บ้าน

มีถนนที่สะดวก
 ปลอดภัย กบั
ผู้ใช้เส้นทาง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.ทราย
ชาว /อบจ.
เชียงราย
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

144 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านท่าฮ่อ หมู่ที่ 6

เพือ่คมนาคมที่
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง
หนองปูเปอะ ขนาด กว้าง
 4 เมตร ยาว 800 เมตร
  หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
 3,200 ตารางเมตร

0 0 1,760,000 0 0 ประชาชน 
330 
ครัวเรือน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การใช้เส้นทาง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.ทราย
ชาว /อบจ.
เชียงราย

145 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางไปบ่อขยะ บ้าน
ท่าฮ่อ หมู่ที่ 6

เพือ่คมนาคมที่
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทางไปบ่อ
ขยะ ขนาด กว้าง 4 เมตร
 ยาว 1,300 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
5,200 ตารางเมตร

0 0 2,860,000 0 0 ประชาชน 
330 
ครัวเรือน

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การใช้เส้นทาง

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.ทราย
ชาว /อบจ.
เชียงราย

146 กอ่สร้างอา่งเกบ็น้้าห้วยไร่ 
หมู่ 3 ต้าบลทรายขาว

เพือ่เป็นแหล่งกกั
เกบ็น้้า

เพือ่กอ่สร้างอา่งเกบ็น้้า
ขนาดใหญ่ ตามแบบ
แปลน อบต.ทรายขาว

0 0 0   15,000,000 0 ประชาชน 
180 
ครัวเรือน
ได้รับ
ผลประโยชน์

มีแหล่งกกัเกบ็
น้้าเพือ่ใช้
อปุโภค บริโภค

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

กลามชน
ประทาน/
หน่วยงานอืน่
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

147 ขุดลอกล้าเหมืองท่าหลวง เพือ่แกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนให้ผู้
ที่ใช้น้้าในการเกษตร

ขุดลอกล้าเหมืองงท่า
หลวงเชื่อมต่อสันกลาง
ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 
2,000 เมตร

0 0 0 0     3,000,000 เกษตรกร
และชาวนา

แกไ้ขปัญหา
ความ
เดือดร้อน
ให้กบั
เกษตรกรใน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว/
อบจ.เชียงราย

148 ปรับปรุงภูมิทัศน์น้้าตกห้วย
ทรายขาว องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลทรายขาว

เพือ่ให้น้้าสามารถ
ไหลได้สะดวกมากก
ขึ้น และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชน

 ปรับปรุงภูมิทัศน์น้้าตก
ห้วยทรายขาว ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวในพืน้ที่ 
เช่น ขุดลอกล้าธารน้้าตก
ห้วยทรายขาว เรียงหิน
อา่งเกบ็น้้า กอ่สร้างราว
กนัตก ติดต้ังไฟฟ้าแสง
สว่าง ฯลฯ

0 0 800,000 0 0 ประชากร 
171 
ครัวเรือน

ได้แหล่ง
ท่องเที่ยวที่
สวยงาม

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว/

การ
ท่องเที่ยว

แห่งประเทศ
ไทย

149 จดัท้าระบบส่งน้้า อย่างเกบ็
น้้าห้วยหลวง สู่พืน้ที่
การเกษตร ต้าบลทรายขาว

เพือ่ผันน้้าจากอา่ง
เกบ็น้้าห้วยหลวงมา
ให้เกษตรกรได้ใช้

จดัท้าระบบคลองส่งน้้า
ตามมแบบแปลน อบต.
ทรายขาว

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 ประชาชน 
จ้านวน 17 
หมู่บ้าน 
ได้รับ
ผลประโยชน์

เพือ่ให้
ประชาชนมีน้้า
ใช้เพือ่
การเกษตร

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว/

อบจ.
เชียงราย/

กรม
ทรัพยากรน้้า
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

150 อา่งเกบ็น้้าเพือ่การเกษตร 
ต้าบลทรายขาว

เพือ่ให้เกษตรกรมีน้้า
ใช้เพือ่การเกษตร
อย่างเพียงพอ

จดัท้าอา่งเกบ็น้้าเพือ่ใช้
การเกษตรพืน้ที่ 1,000 
ไร่ ตามแบบแปลน อบต.
ทรายขาว

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 ประชาชน 
จ้านวน 17 
หมู่บ้าน 
ได้รับ
ผลประโยชน์

เพือ่ให้
ประชาชนมีน้้า
ใช้เพือ่
การเกษตร

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว/

อบจ.
เชียงราย/

กรม
ทรัพยากรน้้า

151 จดัท้าระบบส่งน้้าเข้าอย่าง
เกบ็น้้าห้วยหลวง

เพือ่ผันน้้าจากอา่ง
เกบ็น้้าห้วยหลวงมา
ให้เกษตรกรได้ใช้

จดัท้าระบบคลองส่งน้้า 
ฝันน้้าจากพืน้ที่อืน่เข้าสู่
อา่งเกบ็น้้าห้วยหลว ตาม
แบบแปลน อบต.
ทรายขาว

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 ประชาชน 
จ้านวน 17 
หมู่บ้าน 
ได้รับ
ผลประโยชน์

เพือ่ให้
ประชาชนมีน้้า
ใช้เพือ่
การเกษตร

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว/

อบจ.
เชียงราย/

กรม
ทรัพยากรน้้า
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2566 2567 2568 2569 2570
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

 งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

152 จดัท้าระบบรับ ส่ง น้้า เข้า
อา่งเกบ็น้้าหนองผา สู่พืน้ที่
การเกษตร ต้าบลทรายขาว

เพือ่ผันน้้าจากอา่ง
เกบ็น้้าห้วยหลวงมา
ให้เกษตรกรได้ใช้

จดัท้าระบบคลองส่งน้้า
ตามมแบบแปลน อบต.
ทรายขาว

15,000,000 15,000,000 15,000,000 0 0 ประชาชน 
จ้านวน 17 
หมู่บ้าน 
ได้รับ
ผลประโยชน์

เพือ่ให้
ประชาชนมีน้้า
ใช้เพือ่
การเกษตร

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว/

อบจ.
เชียงราย/

กรม
ทรัพยากรน้้า

รวม 152 โครงการ   73,676,000   75,792,000   76,760,000  69,015,000    39,725,000
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนากจิกรรม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ต าบลทรายขาว

เพือ่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชน

อบรมให้ความรู้เพือ่ให้
มีมัคคุเทศท้องถิ่น ที่
สามารถพานักท่องเที่ยว 
เย่ียมชมธรรมชาติ และ
แนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆในพืน้ที่ 
ได้อย่างถูกต้อง

       100,000        100,000      100,000      100,000      100,000 ประชาชน 
17 หมูบ้าน

ประชาชนมี
รายได้จากการท่
ทองเที่ยวเพิม่

มากขึ้น

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

2 กอ่สร้างเส้นทางท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ต าบลทรายขาว

เพือ่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชน

จดัท าเส้นทางวการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาย
ทางธรรมชาติ เช่น อา่ง
เกบ็น้ าหนองผา อา่ง
เกบ็น้ าห้วยหลวง 
โบราณสถานเตาเผาโป่ง
แดง ฯลฯ

       500,000        500,000      500,000      500,000      500,000    500,000 ประชาชนมี
รายได้จากการท่
ทองเที่ยวเพิม่

มากขึ้น

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

งบประมาณ

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 การสรา้งมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเทีย่ว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

งบประมาณ

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 การสรา้งมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเทีย่ว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
3 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

ถ้ าพระถ้ าลม ต าบล
ทรายขาว

เพือ่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชน

พัฒนาปรับปรุงถ้ าพระ 
ถ้ าลม โดยการปรับ
เกล่ียพืน้ที่ กอ่สร้าง
ศาลาพักร้อน กอ่สร้าง
ทางเดินเท้า กอ่สร้าง
ห้องน้ า ฯลฯ ตามแบบ
แปลน อบต.ทรายขาว

       500,000        500,000      500,000      500,000      500,000 ประชากร 70
 ครัวเรือน

ประชาชนมี
รายได้จากการท่
ทองเที่ยวเพิม่

มากขึ้น

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

4 โครงการพฒันา
โบราณสถานเตาเผา 
โปง่แดง ต าบลทรายขาว

เพือ่อนรัุกษ์และ
ฟืน้ฟสูถานที่
โบราณสถาน
เตาเผาโปง่แดงที่
อยู่ในพืน้ทีต่ าบล
ทรายขาวใหเ้ปน็
แหล่งทอ่งเทีย่ว
ของต าบล
ทรายขาว

ปรับปรุง ฟืน้ฟสูถานที่
ใหม้ีความเหมาะสม 
สวยงาม พร้อมเตรียม
รองรับการทอ่งเทีย่ว

     200,000      200,000     200,000     200,000     200,000 เพิม่รายได้
ใหป้ระชาชน
ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 5

ประชาชนมี
อาชีพเพิม่ขึน้

จากการ
ทอ่งเทีย่ว 
สถานที่

โบราณสถาน
ของต าบล

ทรายขาวเปน็ที่
รู้จักทัว่ไป

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

 197



     
     

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

งบประมาณ

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 การสรา้งมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเทีย่ว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
5 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต าบล

ทรายขาว
เพือ่รองรับการ
ท่องเที่ยวในพืน้ที่
ต าบลทรายขาว 
ใสห้ประชาชนมี
สินค้าจ าหน่ายเพือ่
เพิม่รายได้

อบรมให้ความรู้กลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ ในต าบล
ทรายขาว เช่น กลุ่ม
ท าอาหาร ขนม กลุ่ม
จกัรสาน กลุ่มเล้ียงสัตว์ 
กลุ่มทอผ้า กลุ่มเล้ียงผ้ึง
โกน๋ ฯลฯ

       100,000        100,000      100,000      100,000      100,000 ประชาชน 
17 หมูบ้าน

ประชาชนมี
รายได้เพิม่มาก
ขึ้น มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

6 โครงการพัฒนาอาชีพ
และนวัตกรรมชุมชน

เพือ่ให้ประชาชนมี
รายได้เพิม่มากขึ้น
 สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนมาก
ขึ้นในการ
ประกอบอาชีพ
หลักและอาชีพ
เสริม

อบรมให้ความรู้ด้าน
อาชีพให้ประชาชนใน
พืน้ที่ต าบลทรายขาวทั้ง
 17 หมู่บ้าน

         20,000          20,000        20,000        20,000        20,000 ประชาชนมี
รายได้เพิม่
มากขึ้นไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 10

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น มี

รายได้เพิม่มากขึ้น

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

งบประมาณ

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 การสรา้งมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเทีย่ว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
7 โครงการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวอนุสาวรีย์
พระญามังรายหลวง 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว

สะดวกและ
ปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยว
บริเวณอนุสาวรีย์
พระญามังราย
หลวง

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์  
จ านวน 172 ต้น 
บริเวณลานอนุสาวรีย์
พระญามังรายหลวง

    9,900,000     9,900,000 0 0 0 ประชาชน 
จ านวน 17 
หมู่บ้าน 
ได้รับ
ผลประโยชน์

นักท่องเที่ยว
ได้รับแสงสว่าง
ในการท่องเที่ยว
ในเวลากลางคืน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว/
การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาพ
อ าเภอพาน/
มหาวิยาลัย
ราชมงคลฯ

8 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวบริเวณอา่งเกบ็
น้ าหนองผา องค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทรายขาว

เพือ่อ านวยความ
สะดวกและ
ปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยว
บริเวณอา่งเกบ็น้ า
หนองผา

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์   
จ านวน 172 ต้น 
บริเวณอา่งเกบ็น้ าหนอง
ผา

    9,900,000     9,900,000 0 0 0 ประชาชน 
17 หมู่บ้าน 
ได้รับ
ผลประโยชน์

นักท่องเที่ยว
ได้รับแสงสว่าง

ในการเท่องเที่ยว
ในเวลากลางคืน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว/
การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาพ
อ าเภอพาน/
มหาวิยาลัย
ราชมงคลฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

งบประมาณ

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 การสรา้งมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเทีย่ว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
9 โครงการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวบริเวณ
อนุสาวรีย์พระญามังราย
หลวง

เพือ่อ านวยความ
สะดวกแก่
นักท่องเที่ยว
บริเวณอนุสาวรีย์
พระญามังราย
หลวง

กอ่สร้างระบบประปา
ขนาดใหญ่ (แบบบาดาล)
 ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 6 นิ้ว ความลึกไม่
น้อยกว่า 100 เมตร 
พร้อมถังเกบ็น้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดใหญ่ 
ระบบกกัเกบ็น้ า ระบบ
สูบจา่ยน้ า ระบบไฟฟ้า 
ระบบกรองน้ า ฯลฯ

    4,080,000     4,080,000 0 0 0 ประชาชน 
จ านวน 17 
หมู่บ้าน 
ได้รับ
ผลประโยชน์

มีระบบประปาใช้
ในบริเวณ
อนุสาวรีย์

พระญามังราย
หลวง เพือ่

อ านวยความ
สะดวกแก่

นักท่องเที่ยว

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว/

อบจ.
เชียงราย/

กรม
ทรัพยากรน้ า

10 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวบริเวณอา่งเกบ็
น้ าห้วยหลวง องค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทรายขาว

เพือ่อ านวยความ
สะดวกและ
ปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยว
บริเวณอา่งเกบ็น้ า
ห้วยหลวง

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์   
จ านวน 172 ต้น 
บริเวณอา่งเกบ็น้ าห้วย
หลวง

    9,900,000     9,900,000 0 0 0 ประชาชน 
17 หมู่บ้าน 
ได้รับ
ผลประโยชน์

นักท่องเที่ยว
ได้รับแสงสว่าง

ในการเท่องเที่ยว
ในเวลากลางคืน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว/
การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาพ
อ าเภอพาน/
มหาวิยาลัย
ราชมงคลฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

ทีม่าของ
โครงการ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)

งบประมาณ

ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 การสรา้งมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเทีย่ว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
11 ปรับปรุงลานอนุสาวรีย์

พระญามังรายหลวง
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ลานอนุสาวรีย์
ลานพระญามัง
รายหลวง ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว
ต าบลทรายขาว

จดัท าแท่นวางรูปหล่อ
พระญามังรายหลวง 
ปรับภูมิทัศพืน้ที่ให้
สวยงาม ตามแบบแปลน
 อบต.ทรายขาว และ 
อบจ.เชียงราย

5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 0 ประชาชน 
จ านวน 17 
หมู่บ้าน 
ได้รับ
ผลประโยชน์

ให้ประชาชนใน
พืน้ที่ต าบล

ทรายขาวได้มี
แหล่งจ าหน่าย
สินค้า สร้าง
รายได้ชุมชน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว/

อบจ.เชียงราย

รวม 11 โครงการ 40,200,000 40,200,000 6,420,000  1,420,000  1,420,000  
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก าจดัวัชพืช ล าห้วยโป่งถึง
อา่งเกบ็น้ าหนองผา บ้าน
สันต้นม่วง หมู่ที่ 10

เพือ่เป็นการเปิดทางน้ า
ให้ไหลดีขึ้น

ก าจดัวัชพืชล าห้วยโป่ง
 ถึงอา่งเกบ็น้ าหนองผา
 ระยะทางยาว 2,500 
เมตร

0 300,000 0 0 0 547 ครัวเรือน น้ าไหลสะดวมากขึ้น แผนพัฒนา
หมู่บ้าน อบต.

ทรายขาว

2 ขุดลอกล าเหมือง สนาม
กอร์ฟ บ้านสันทราย หมู่ที่ 1

เพือ่ไม่ให้ล าห้วยต้ืนเขิน
และ สามารถกกัเกบ็น้ า
ใช้เพือ่การเกษตร

ขุดลอกล าเหมืองสนาม
กอล์ฟ ขนาด กว้าง 6 
เมตร ตามแบบแปลน 
อบต.ทรายขาว

0      300,000 0 0 0 ประชากร 80 
หลังคาได้รับ
ผลประโยชน์

แกไ้ขปัญหาการต้ืน
เขิน เกษตรมีน้ า
เพือ่การเกษตรเพิม่
มากขึ้น

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน อบต.

ทรายขาว

3 กอ่สร้างธนาคารน้ าใต้ดิน เพือ่เป็นแหล่งกกัเกบ็
น้ าและสร้างความชุ่ม
ชื่นในพืน้ที่

จดัท าธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิด หรือ ระบบ
ปิด ตามแบบแปลน 
อบต.ทรายขาว

     500,000      500,000      500,000      500,000   500,000 ประชาชน 17 
หมู่บ้าน ได้รับ
ผลประโยชน์

มีแหล่งกกัเกบ็น้ า
ไว้ใต้ดิน สร้าง
ความชุ่มชื้นในพืน้ที่

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน อบต.

ทรายขาว

4 ขุดลอกล าเหมืองห้วยข าแกง
 บ้านหนองผักจกิ หมู่ที่ 4

เพือ่ไม่ให้ล าห้วยต้ืนเขิน
และ สามารถกกัเกบ็น้ า
ใช้เพือ่การเกษตร

ขุดลอกล าเหมืองห้วย
ข าแกง ตามแบบแปลน
 อบต.ทรายขาว

0      300,000 0 0 0 397 ครัวเรือน แกไ้ขปัญหาการต้ืน
เขิน เกษตรมีน้ า
เพือ่การเกษตรเพิม่
มากขึ้น

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน อบต.

ทรายขาว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

ทีม่าของ
โครงการ
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

ทีม่าของ
โครงการ

5 กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้ า 
บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5

เพือ่ใช้ในการเกษตร
กรรมในพืน้ที่

กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้ า
 ตามแบบแปลน อบต.
ทรายขาว

     300,000 0      300,000 0 0 ประชากร 20 
ครัวเรือน

มีแหล่งกกัเกบ็น้ า
ทางธรรมชาติ 
สร้างความชุ่มชื้น
ในพืน้ที่

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน อบต.

ทรายขาว

6 ซ่อมแซมฝายร่องป่าแขม 
บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5

เพือ่ให้สามารถกกัเกบ็
น้ าได้ตามปกติ

ซ่อมแซมฝายร่องป่า
แขม ตามแบบแปลน 
อบต.ทรายขาว

0 0      100,000 0 0 ประชากร 100
 คน

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน อบต.

ทรายขาว

7 ขุดลอกล าเหมืองสันป่ายะ
และล าเหมืองนายจวน 
บ้านท่าฮ่อ หมู่ 6

เพือ่ไม่ให้ล าห้วยต้ืนเขิน
และ สามารถกกัเกบ็น้ า
ใช้เพือ่การเกษตร

ขุดลอกล าเหมืองสันป่า
ยะและล าเหมืองนาย
จวน ขนาดกว้าง 2 
เมตร ยาว 2,800 เมตร

0 0      300,000 0 0 ประชากร 100
 ครัวเรือน

แกไ้ขปัญหาการต้ืน
เขิน เกษตรมีน้ า
เพือ่การเกษตรเพิม่
มากขึ้น

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

8 ขุดลอกคลองส่งน้ า หนอง
บอน - หนองปลิง บ้าน
หนองตุ้ม หมู่ 7

เพือ่ไม่ให้ล าห้วยต้ืนเขิน
และ สามารถกกัเกบ็น้ า
ใช้เพือ่การเกษตร

ขุดลอกคลองส่งน้ า 
หนองบอน - หนองปลิง
  ระยะทางยาว 
2,000 เมตร

0 0      300,000 0 0 ประชากร 3 
หมู่บ้าน ได้รับ
ประโยชน์

แกไ้ขปัญหาการต้ืน
เขิน เกษตรมีน้ า
เพือ่การเกษตรเพิม่
มากขึ้น

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน อบต.

ทรายขาว
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

ทีม่าของ
โครงการ

9 ขุดลอกล าเหมืองร่องธาร 
บ้านหนองตุ้ม หมู่ 7

เพือ่ไม่ให้ล าห้วยต้ืนเขิน
และ สามารถกกัเกบ็น้ า
ใช้เพือ่การเกษตร

ขุดลอกล าเหมืองร่อง
ธาร ระยะทางยาว 
2,000 เมตร

0 0      300,000 0 0 ประชากร 3 
หมู่บ้าน ได้รับ
ประโยชน์

แกไ้ขปัญหาการต้ืน
เขิน เกษตรมีน้ า
เพือ่การเกษตรเพิม่
มากขึ้น

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน อบต.

ทรายขาว

10 ขุดลอกคลองส่งน้ า หนอง
ใคร้ - หนองปลิง บ้าน
หนองตุ้ม หมู่ที่ 7

เพือ่ไม่ให้ล าห้วยต้ืนเขิน
และ สามารถกกัเกบ็น้ า
ใช้ส าหรับประปาหมู่บ้าน

ขุดลอกคลองส่งน้ า 
หนองใคร้ - หนองปลิง
 ความยาว 2,000 
เมตร

0 0 0      300,000 0 ประชาชน 249
 หลังคา

แกไ้ขปัญหาการต้ืน
เขิน เกษตรมีน้ า
เพือ่การเกษตรเพิม่
มากขึ้น

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน อบต.

ทรายขาว

11 กอ่สร้างฝายห้วยฮ้อม บ้าน
สันต้นม่วง หมู่ที่ 10

เพือ่ให้มีพืน้ที่กกัเกบ็น้ า
ทางธรรมชาติ สร้าง
ความชุ่มชื้นในพืน้ที่

กอ่สร้างฝายห้วยฮ้อม 
ขนาดกว้าง 6 เมตร 
จ านวน 2 จดุ ตาม
แบบแปลน อบต.
ทรายขาว

0      600,000 0 0 0 ประชาชน
จ านวน 50 
หลังคา

มีแหล่งกกัเกบ็น้ า
ทางธรรมชาติ 
สร้างความชุ่มชื้น
ในพืน้ที่

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

อบต.
ทรายขาว

12 ขุดลอกหนองหลงเพือ่การ
ผลิตน้ าประปาบ้านร่องธาร 
 หมู่ 11

เพือ่ให้มีปริมาณน้ าเพิม่
มากขึ้นส าหรับผลิต
น้ าประปาหมู่บ้าน

ขุดลอกหนองหลงเพือ่
การผลิตน้ าประปา 
ตามแบบแปลน อบต.
ทรายขาว

       50,000 0 0 0 0 แกไ้ขปัญหาการต้ืน
เขิน เกษตรมีน้ า
เพือ่การเกษตรเพิม่
มากขึ้น

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน อบต.

ทรายขาว
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

ทีม่าของ
โครงการ

13 ขุดลอกล าเหมืองข้าง บ้าน
ร่องธาร หมู่ที่ 11

เพือ่ไม่ให้ล าห้วยต้ืนเขิน
และ สามารถกกัเกบ็น้ า
ใช้เพือ่การเกษตร

ขุดลอกล าเหมือง ข้าง 
รพสต. บ้านร่องธาร  
ระยะทางยาว 350 
เมตร

0 0 0        50,000 0 เกษตรกรและ
ชาวนา

แกไ้ขปัญหาการต้ืน
เขิน เกษตรมีน้ า
เพือ่การเกษตรเพิม่
มากขึ้น

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน อบต.

ทรายขาว

14 กอ่สร้างฝายห้วยโป่ง หมู่ 
10 บ้านสันต้นม่วง

เพือ่ให้มีพืน้ที่กกัเกบ็น้ า
ทางธรรมชาติ สร้าง
ความชุ่มชื้นในพืน้ที่

กอ่สร้างฝายห้วยโป่ง 
จ านวน 1 แห่ง ตาม
แบบแปลน อบต.
ทรายขาว

     300,000 0 0 0 0 ปราชน จ านวน
 547 ครัวเรือน

มีแหล่งกกัเกบ็น้ า
ทางธรรมชาติ 
สร้างความชุ่มชื้น
ในพืน้ที่

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน อบต.

ทรายขาว

15 ขุดลอกล าเหมืองน้อย หมู่ 
12 บ้านโป่งแดงใหม่

เพือ่ไม่ให้ล าห้วยต้ืนเขิน
และ สามารถกกัเกบ็น้ า
ใช้เพือ่การเกษตร

 ขุดลอกล าเหมืองน้อย 
 ระยะทางยาว 350 
เมตร

50,000       0 0 0 0 ประชาชนใน
ชุมชน 30 
ครัวเรือน

แกไ้ขปัญหาการต้ืน
เขิน เกษตรมีน้ า
เพือ่การเกษตรเพิม่
มากขึ้น

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน อบต.

ทรายขาว

16 ปรับปรุงฝายชะลอน้ าห้วย
ร่องคู้ บ้านทรายทอง หมู่ที่ 
15

เพือ่ให้มีพืน้ที่กกัเกบ็น้ า
ทางธรรมชาติ สร้าง
ความชุ่มชื้นในพืน้ที่

ปรับปรุงฝายชะลอน้ า 
ล าห้วยร่องคู้ ตามแบบ
แปลน อบต.ทรายขาว 
จ านวน 1  แห่ง

0 0 300,000     0 0 ประชาชน 
จ านวน 260 
ครัวเรือน

มีแหล่งกกัเกบ็น้ า
ทางธรรมชาติ 
สร้างความชุ่มชื้น
ในพืน้ที่

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน อบต.

ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

ทีม่าของ
โครงการ

17 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายกกั
เกบ็น้ าเพือ่การเกษตร บ้าน
ทรายทอง หมู่ 15

เพือ่ระบายน้ าป้องกนั
น้ าท่วม

ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
กกัเกบ็น้ าเพือ่
การเกษตร ตามแบบ
แปลน อบต.ทรายขาว

0 0      300,000 0 0 ประชาชน 
จ านวน 260 
ครัวเรือน

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อปุโภค บริโภค

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน อบต.

ทรายขาว

18 กอ่สร้างฝายทุ่งหลวง หมู่ 
15 บ้านทรายทอง

เพือ่ให้มีพืน้ที่กกัเกบ็น้ า
ทางธรรมชาติ สร้าง
ความชุ่มชื้นในพืน้ที่

กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้ า 
จ านวน 1 แห่ง  ตาม
แบบแปลน อบต.
ทรายขาว

0 0 0      300,000 0 ประชาชน 
จ านวน 260 
ครัวเรือน

มีแหล่งกกัเกบ็น้ า
ทางธรรมชาติ 
สร้างความชุ่มชื้น
ในพืน้ที่

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน อบต.

ทรายขาว

19 ขุดลอกล าเหมืองหนองสละ
 บ้านโป่งทวี หมู่ที่ 16

เพือ่ไม่ให้ล าห้วยต้ืนเขิน
และ สามารถกกัเกบ็น้ า
ใช้เพือ่การเกษตร

ขุดลอกล าเหมืองหนอง
สละ ระยะทางยาว 
1,500 เมตร

0 0      300,000 0 0 ประชาชน 
จ านวน 106 
ครัวเรือน

แกไ้ขปัญหาการต้ืน
เขิน เกษตรมีน้ า
เพือ่การเกษตรเพิม่
มากขึ้น

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน อบต.

ทรายขาว

20 ขุดลอกล าเหมืองห้วยป่ายาง
 บ้านโป่งทวี หมู่ที่ 16

เพือ่ไม่ให้ล าห้วยต้ืนเขิน
และ สามารถกกัเกบ็น้ า
ใช้เพือ่การเกษตร

ขุดลอกล าเหมืองห้วย
ป่ายาง ระยะทาง ยาว
 2,000 เมตร

0 0 0 0   300,000 ประชาชน
จ านวน 260 
ครัวเรือน

แกไ้ขปัญหาการต้ืน
เขิน เกษตรมีน้ า
เพือ่การเกษตรเพิม่
มากขึ้น

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน อบต.

ทรายขาว
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา          (แบบ ผ.02/1)
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวัดเชียงราย

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

ทีม่าของ
โครงการ

21 ขุดลอกล าน้ าร่องธาร 
บา้นดงลาน หมู่ที ่17

เพือ่ไม่ให้ล าห้วยต้ืนเขิน
และ สามารถกกัเกบ็น้ า
ใช้เพือ่การเกษตร

ขุดลอกล าน้ าร่องธาร 
 ระยะทาง ยาว 
2,000 เมตร

0 0 0 300,000   0 ประชาชน 
จ านวน 70 
ครัวเรือน

แกไ้ขปัญหาการต้ืน
เขิน เกษตรมีน้ า
เพือ่การเกษตรเพิม่
มากขึ้น

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน อบต.

ทรายขาว

รวม 21 โครงการ 1,200,000 2,000,000 2,700,000 1,450,000 800,000 
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                                                                                                         (แบบ ผ.02/2)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอนุสาวรีย์
พระญามังรายหลวง 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว

สะดวกและปลอดภัย
ให้แกน่ักท่องเที่ยว
บริเวณอนุสาวรีย์
พระญามังรายหลวง

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์  
จ านวน 172 ต้น 
บริเวณลานอนุสาวรีย์
พระญามังรายหลวง

     9,900,000      9,900,000 0 0 0 ประชาชน 
จ านวน 17 
หมู่บ้าน ได้รับ
ผลประโยชน์

นักท่องเที่ยว
ได้รับแสงสว่างใน
การท่องเที่ยวใน
เวลากลางคืน

อบต.
ทรายขาว/
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิ

ภาพอ าเภอ
พาน/มหาวิ
ยาลัยราช
มงคลฯ

2 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวบริเวณอา่ง
เกบ็น้ าหนองผา 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว

เพือ่อ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย
ให้แกน่ักท่องเที่ยว
บริเวณอา่งเกบ็น้ า
หนองผา

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์   
จ านวน 172 ต้น 
บริเวณอา่งเกบ็น้ าหนอง
ผา

     9,900,000      9,900,000 0 0 0 ประชาชน 17 
หมู่บ้าน ได้รับ
ผลประโยชน์

นักท่องเที่ยว
ได้รับแสงสว่างใน
การเท่องเที่ยวใน
เวลากลางคืน

อบต.
ทรายขาว/
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิ

ภาพอ าเภอ
พาน/มหาวิ
ยาลัยราช
มงคลฯ

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเทีย่ว
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 การสรา้งมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
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                                                                                                         (แบบ ผ.02/2)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเทีย่ว
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 การสรา้งมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 

3 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวบริเวณ
อนุสาวรีย์พระญามัง
รายหลวง

เพือ่อ านวยความ
สะดวกแก่
นักท่องเที่ยวบริเวณ
อนุสาวรีย์พระญามัง
รายหลวง

กอ่สร้างระบบประปา
ขนาดใหญ่ (แบบบาดาล)
 ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 6 นิ้ว ความลึกไม่
น้อยกว่า 100 เมตร 
พร้อมถังเกบ็น้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดใหญ่ 
ระบบกกัเกบ็น้ า ระบบ
สูบจา่ยน้ า ระบบไฟฟ้า 
ระบบกรองน้ า ฯลฯ

     4,080,000      4,080,000 0 0 0 ประชาชน 
จ านวน 17 
หมู่บ้าน ได้รับ
ผลประโยชน์

มีระบบประปาใช้
ในบริเวณ
อนุสาวรีย์
พระญามังราย
หลวง เพือ่
อ านวยความ
สะดวกแก่
นักท่องเที่ยว

อบต.
ทรายขาว/
อบจ.
เชียงราย/
กรม
ทรัพยากรน้ า
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                                                                                                         (แบบ ผ.02/2)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเทีย่ว
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 การสรา้งมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 

4 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวบริเวณอา่ง
เกบ็น้ าห้วยหลวง 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว

เพือ่อ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย
ให้แกน่ักท่องเที่ยว
บริเวณอา่งเกบ็น้ า
ห้วยหลวง

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล์   
จ านวน 172 ต้น 
บริเวณอา่งเกบ็น้ าห้วย
หลวง

     9,900,000      9,900,000 0 0 0 ประชาชน 17 
หมู่บ้าน ได้รับ
ผลประโยชน์

นักท่องเที่ยว
ได้รับแสงสว่างใน
การเท่องเที่ยวใน
เวลากลางคืน

อบต.
ทรายขาว/
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิ

ภาพอ าเภอ
พาน/มหาวิ
ยาลัยราช
มงคลฯ

5 ปรับปรุงลาน
อนุสาวรีย์พระญามัง
รายหลวง

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ลานอนุสาวรีย์ลาน
พระญามังรายหลวง 
ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวต าบล
ทรายขาว

จดัท าแท่นวางรูปหล่อ
พระญามังรายหลวง 
ปรับภูมิทัศพืน้ที่ให้
สวยงาม ตามแบบแปลน
 อบต.ทรายขาว และ 
อบจ.เชียงราย

5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 0 ประชาชน 
จ านวน 17 
หมู่บ้าน ได้รับ
ผลประโยชน์

ให้ประชาชนใน
พืน้ที่ต าบล
ทรายขาวได้มี
แหล่งจ าหน่าย
สินค้า สร้าง
รายได้ชุมชน

อบต.
ทรายขาว/

อบจ.
เชียงราย

รวม 5 โครงการ 38,780,000 38,780,000 5,000,000 0 0
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                                                                                                         (แบบ ผ.02/2)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 1) สาย บ้านสันทราย 
หมู่ที่ 1-ถึง บ้านร่องธาร
กลาง หมู่ที่ 11 
ระยะทางยาว 2,420 
เมตร (จ านวน 120 จดุ)

0      3,600,000 0 0 0 ประชาชน 
จ านวน 17 
หมู่บ้าน ได้รับ
ผลประโยชน์

ประชาชนมีถนน
และไฟฟ้าส่อง
สว่างในการสัญจร

อบต.
ทรายขาว/

อบจ.
เชียงราย/
กรมทาง

หลวงชนบท

2) สาย บ้านโป่งทวี หมู่ที่
 16 ถึง บ้านหนองผักจกิ
 หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว 
3,080 เมตร (จ านวน 
150 จดุ)

0      4,500,000 0 0 0 ประชาชน 
จ านวน 17 
หมู่บ้าน ได้รับ
ผลประโยชน์

ประชาชนมีถนน
และไฟฟ้าส่อง
สว่างในการสัญจร

อบต.
ทรายขาว/

อบจ.
เชียงราย/
กรมทาง

หลวงชนบท

3) สาย บ้านห้วย
ทรายขาว หมู่ที่ 5 ถึง 
บ้านแม่คาววัง หมู่ที่ 2 
ระยะทางยาว 3,100 
เมตร (จ านวน 155 จดุ)

0      4,650,000 0 0 0 ประชาชน 
จ านวน 17 
หมู่บ้าน ได้รับ
ผลประโยชน์

ประชาชนมีถนน
และไฟฟ้าส่อง
สว่างในการสัญจร

อบต.
ทรายขาว/

อบจ.
เชียงราย/
กรมทาง

หลวงชนบท

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง แบบโซล่าเซล์

เพือ่ให้ประชาชบนมี
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง  
บริเวณถนนทาง
หลวงท้องถิ่น 3 
สาย1) สาย ม.1 - 
ม.112) สาย ม.16
 - ม.43) สาย ม.5 -
 ม.2เพือ่การ
คมนาคมที่สะดวก 
และปลอดภัยใน
ยามค่ าคืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวช้ีวัด(KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
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                                                                                                         (แบบ ผ.02/2)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวช้ีวัด(KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

2 กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านร่องธาร
ใหม่หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้าน
ท่าฮ่อหมู่ที่ 6 ต าบล
ทรายขาวอ าเภอพาน 
จงัหวัดเชียงราย

เพือ่การคมนาคม
ขนส่งที่สะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านร่องธาร
ใหม่หมู่ที่ 9 เชื่อม บ้าน
ท่าฮ่อหมู่ที่ 6 ขนาด 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
4,000 ตารางเมตร

0      2,500,000 0 0 0 ประชาชน 
จ านวน 17 
หมู่บ้าน ได้รับ
ผลประโยชน์

ประชาชนมีถนน
และการคมนาคม
ขนส่งที่สะดวก

อบต.
ทรายขาว/

อบจ.
เชียงราย

3 กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ต าบล
ทรายขาว อ าเภอพาน 
จงัหวัดเชียงราย

เพือ่การคมนาคม
ขนส่งที่สะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านสมาน
มิตรหมู่ที่ 14 เชื่อม 
บ้านร่องธาร หมู่ที่ 3 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
 530 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 3,180 
ตารางเมตร

 1,700,00 0 0 0 ประชาชน 
จ านวน 17 
หมู่บ้าน ได้รับ
ผลประโยชน์

ประชาชนมีถนน
และการคมนาคม
ขนส่งที่สะดวก

อบต.
ทรายขาว/

อบจ.
เชียงราย
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                                                                                                         (แบบ ผ.02/2)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวช้ีวัด(KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

4 กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ต าบล
ทรายขาว อ าเภอพาน 
จงัหวัดเชียงราย

เพือ่การคมนาคม
ขนส่งที่สะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสมาน
มิตรหมู่ที่ 14 เชื่อมบ้าน
ร่องธารหมู่ที่ 3 ขนาด 
กว้าง 6 เมตร ยาว 530 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 3,180 ตาราง
เมตร

0      1,700,000 0 0 0 ประชาชน 
จ านวน 17 
หมู่บ้าน ได้รับ
ผลประโยชน์

ประชาชนมีถนน
และการคมนาคม
ขนส่งที่สะดวก

อบต.
ทรายขาว/

อบจ.
เชียงราย

5 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม
 คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ต าบลทรายขาว  
อ าเภอพานจงัหวัด
เชียงราย

เพือ่บรรเทาความ
เดือดร้อนจาก
ปัญหาน้ าท่วมใน
พืน้ที่นาข้าว

กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม 
คอนกรีตเสริมเหล็ก (Box
 Culvert) จ านวน 2 จดุ
 หมู่ที่ 4 บ้านหนองผัก
จกิ (บริเวณหนองปลิง) 
ขนาด กว้าง 2.10 เมตร
 สูง 1.80 เมตร ยาว 7 
เมตร

0         500,000 0 0 0 ประชาชน 
จ านวน 17 
หมู่บ้าน ได้รับ
ผลประโยชน์

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอใน
การเกษตรและ
ลดปัญหาน้ าท่วม
ในพืน้ที่นาข้าว

อบต.
ทรายขาว/

อบจ.
เชียงราย
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                                                                                                         (แบบ ผ.02/2)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวช้ีวัด(KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

6 กอ่สร้างสะพาน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หน้าวัดร่องธาร  หมู่ 3

เพือ่ความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
เดินทาง

กอ่สร้างสะพานคอนกรีต
 ขนาด กว้าง 5 เมตร 
ยาว 15 เมตร ตามแบบ
แปลน อบต.ทรายขาว

0 0       1,800,000 0 0 ประชาชน 180
 ครัวเรือนได้รับ
ผลประโยชน์

มีสะพานเพือ่การ
เดินทางสรรจร

อบต.
ทรายขาว/

อบจ.
เชียงราย/

กรม
7 กอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ้านร่องธาร
 หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้าน
เวียงสา หมู่ที่ 18  
ต าบลสันกลาง

เพือ่เป็นเส้นทาง
เชื่อมต่อระดับต าบล

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง บ้าน
ร่องธาร หมู่ที่ 3 เชื่อม
บ้านเวียงสา หมู่ที่ 18  
ต าบลสันกลางกว้าง 6 
เมตร ยาว 1,800 เมตร

     6,000,000      6,000,000       6,000,000         6,000,000     6,000,000 ประชาชน 4 
หมู่บ้านได้รับ
ผลประโยชน์

สามารถใช้เป็น
เส้นทางขนส่ง
ทางการเกษตร

อบต.
ทรายขาว/
อบจ.
เชียงราย

8 ขยายเขตไฟฟ้า
ครัวเรือน บ้านท่าฮ่อ 
หมู่ที่ 6 ต าบลทรายขาว

เพือ่ให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน 
เส้นทาง ซฮย 3 บ้านท่า
ฮ่อ หมู่ที่ 6

0 0 0            300,000 0 ประชาชน 20 
ครัวเรือน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
 อ าเภอพาน
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                                                                                                         (แบบ ผ.02/2)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวช้ีวัด(KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

9 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พืน้ที่ต าบลทรายขาว

เพือ่ให้ประชานมี
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พืน้ที่ต าบลทรายขาว 
ถนน พหลโยธิน เส้นทาง
 ต้ังแต่ บ้านสันต้นม่วง 
หมู่ที่ 10 ถึง บ้านทราย
ทอง หมู่ที่ 15

0 0 0 0     5,000,000 ประชาชน 
จ านวน 17 
หมู่บ้าน ได้รับ
ผลประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย

อบต.
ทรายขาว/
กรมทาง
หลวง/การ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
อ าเภอพาน

10 กอ่สร้างถนนคนกรีต
เสริมเหล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทรายขาว

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

กอ่สร้างถนนคนกรีตเสริม
เหล็กเส้นทาง บ้าน รวม
ไทย หมู่ที่ 13 ถึง บ้าน 
เวียงสา หมู่ที่ 18 ต าบล
สันกลาง ขนาด กว้าง 6 
เมตร ยาว 1,000 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
 6,000 ตารางเมตร

0 0       3,200,000 0 0 150 ครัวเรือน มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก

อบต.
ทรายขาว/
อบจ.
เชียงราย
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                                                                                                         (แบบ ผ.02/2)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวช้ีวัด(KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

11 กอ่สร้างอาคาร
จ าหน่ายสินค้าของดี
อ าเภอพาน

เพือ่เป็นจดุจ าหน่าย
สินค้าของชุมชน

กอ่สร้าง อาคาร 1 หลัง
พร้อมอปุกรณ์ส านักงาน
 ตามแบบแปลนของ 
อบต.ทรายขาว

0 0 0 0   20,000,000 260 ครัวเรือน สร้างรายได้ให้กบั
ประชาชน

อบต.
ทรายขาว/
อบจ.
เชียงราย

12 กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสันต้น
ม่วง หมู่ที่ 10

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง บ้าน
สันต้นม่วง หมู่ที่ 10 ทาง
เชื่อม บ้านโป่งทวี หมู่ที่ 
16 ขนาด กว้าง 6 เมตร
  ยาว 250 เมตร หรือมี
พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
1,500 ตารางเมตร

0 0 0 825,000 0 547 ครัวเรือน มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก

อบต.
ทรายขาว/
อบจ.
เชียงราย
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                                                                                                         (แบบ ผ.02/2)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวช้ีวัด(KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

13 กอ่สร้างถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านสันต้น
ม่วง หมู่ที่ 10

เพือ่การคมนาคมที่
สะดวก

กอ่สร้างถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต เส้นทาง ซอย 
1 ถึงวัดอดุมวารี ขนาด 
กว้าง 6 เมตร  ยาว 
500 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพืน้ที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 3,000 
ตารางเมตร

0 0 0 1,650,000 0 547 ครัวเรือน มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก

อบต.ทราย
ชาว /อบจ.
เชียงราย

14 กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านแม่คาว
วัง หมู่ที่ 2

เพือ่ขยายความ
กว้างของถนน และ
ลดปัญหาอบุัติเหตุ

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทางสาย
หลักชลประทาน ขนาด 
กว้าง 6 เมตร ยาว 400 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 2,400 ตาราง
เมตร

0 1,320,000 0 0 0 ประชาชนใน
จ านวน 9 
หมู่บ้าน

มีถนนที่สะดวก 
ปลอดภัย กบัผู้ใช้
เส้นทาง

อบต.ทราย
ชาว /อบจ.
เชียงราย
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                                                                                                         (แบบ ผ.02/2)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวช้ีวัด(KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

15 กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านท่าฮ่อ 
หมู่ที่ 6

เพือ่คมนาคมที่
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทาง
หนองปูเปอะ ขนาด 
กว้าง 4 เมตร ยาว 800 
เมตร  หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพืน้ที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 3,200 ตาราง
เมตร

0 0 1,760,000 0 0 ประชาชน 330
 ครัวเรือน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
ใช้เส้นทาง

อบต.ทราย
ชาว /อบจ.
เชียงราย

16 กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทางไปบ่อ
ขยะ บ้านท่าฮ่อ หมู่ที่ 6

เพือ่คมนาคมที่
สะดวก ปลอดภัย

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทางไป
บ่อขยะ ขนาด กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,300 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
 5,200 ตารางเมตร

0 0 2,860,000 0 0 ประชาชน 330
 ครัวเรือน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
ใช้เส้นทาง

อบต.ทราย
ชาว /อบจ.
เชียงราย
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                                                                                                         (แบบ ผ.02/2)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวช้ีวัด(KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

17 กอ่สร้างอาคาร
ส านักงาน อบต.
ทรายขาว 3

เพือ่ให้มีสถานยที่
ท างานของพนักงาน
เจา้หน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่บริการ
ประชาชน

กอ่สร้างอาคาร
ส านักงานบริเวณโรงจอด
รถข้างส านักงานเดิม 
ตามแบบแปลน อบต.
ทรายขาว

5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 0 ประชาชน 
จ านวน 17 
หมู่บ้าน ได้รับ
ผลประโยชน์

มีสถานที่พร้อม
ส าหรับบริการ
ประชาชน

อบต.
ทรายขาว

18 กอ่สร้างอาคารงาน
ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย

เพือ่ให้เจา้หน้าที่
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัยมี
สถานที่ส าหรับ
ท างาน และสะดวก
ในการออก
ช่วยเหลือประชาชน

กอ่สร้าอาคารส านักงาน
ส าหรับงานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ตามแบบแปลน อบต.
ทรายขาว

3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 0 ประชาชน 
จ านวน 17 
หมู่บ้าน ได้รับ
ผลประโยชน์

มีสถานที่พร้อม
ส าหรับบริการ
ประชาชน

อบต.
ทรายขาว

19 กอ่สร้างห้องน้ า
สาธารณะส าหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ต าบลทรายขาว

เพือ่กอ่สร้างห้องน้ า
ส าหรับผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ ในพืน้ที่
ต าบลทรายขาว 
บริเวณที่เป็นห้องน้ า
สาธารณะในพืน้ที่
ต าบลทรายขาว

กอ่สร้างห้องน้ า
สาธารณะส าหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตาม
แบบแปลน อบต.
ทรายขาว

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน 
จ านวน 17 
หมู่บ้าน ได้รับ
ผลประโยชน์

มีสถานที่พร้อม
ส าหรับบริการ
ประชาชน

อบต.
ทรายขาว/

อบจ.
เชียงราย
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                                                                                                         (แบบ ผ.02/2)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวช้ีวัด(KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสรา้ง

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

20 การบริหารจดัการเพือ่
การประหยัดพลังงาน 
องค์การบริหารสว่วน
ต าบลทรายขาว

เพือ่อนุรักษ์พลังงาน
และใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่า

กอ่สร้างระบบการ
บริหารจดัการเพือ่การ
ประหยัดพลังงาน ตาม
แบบแปลน การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 0

รวม 20 โครงการ 24,500,000 43,270,000 34,120,000 9,275,000 31,500,000
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                                                                                                         (แบบ ผ.02/2)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างอา่งเกบ็น้้าห้วย
ไร่ หมู่ 3 ต้าบล
ทรายขาว

เพือ่เป็นแหล่งกกั
เกบ็น้้า

เพือ่กอ่สร้างอา่งเกบ็น้้า
ขนาดใหญ่ ตามแบบ
แปลน อบต.ทรายขาว

0 0 0         15,000,000 0 ประชาชน 180
 ครัวเรือนได้รับ
ผลประโยชน์

มีแหล่งกกัเกบ็น้้า
เพือ่ใช้อปุโภค 
บริโภค

กลามชน
ประทาน/
หน่วยงานอืน่

2 ขุดลอกล้าเหมืองท่า
หลวง

เพือ่แกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนให้ผู้
ที่ใช้น้้าในการเกษตร

ขุดลอกล้าเหมืองงท่า
หลวงเชื่อมต่อสันกลาง
ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 
2,000 เมตร

0 0 0 0     3,000,000 เกษตรกรและ
ชาวนา

แกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กบั
เกษตรกรในพืน้ที่

อบต.
ทรายขาว/
อบจ.
เชียงราย

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์น้้าตก
ห้วยทรายขาว 
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลทรายขาว

เพือ่ให้น้้าสามารถ
ไหลได้สะดวกมากก
ขึ้น และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชน

 ปรับปรุงภูมิทัศน์น้้าตก
ห้วยทรายขาว ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวในพืน้ที่ 
เช่น ขุดลอกล้าธาร
น้้าตกห้วยทรายขาว 
เรียงหินอา่งเกบ็น้้า 
กอ่สร้างราวกนัตก ติดต้ัง
ไฟฟ้าแสงสว่าง ฯลฯ

0 0 800,000 0 0 ประชากร 171
 ครัวเรือน

ได้แหล่ง
ท่องเที่ยวที่
สวยงาม

อบต.
ทรายขาว/

การ
ท่องเที่ยว

แห่งประเทศ
ไทย

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง
แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
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                                                                                                         (แบบ ผ.02/2)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง
แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

4 จดัท้าระบบส่งน้้า อย่าง
เกบ็น้้าห้วยหลวง สู่
พืน้ที่การเกษตร ต้าบล
ทรายขาว

เพือ่ผันน้้าจากอา่ง
เกบ็น้้าห้วยหลวงมา
ให้เกษตรกรได้ใช้

จดัท้าระบบคลองส่งน้้า
ตามมแบบแปลน อบต.
ทรายขาว

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 ประชาชน 
จ้านวน 17 
หมู่บ้าน ได้รับ
ผลประโยชน์

เพือ่ให้ประชาชน
มีน้้าใช้เพือ่
การเกษตร

อบต.
ทรายขาว/

อบจ.
เชียงราย/

กรม
ทรัพยากรน้้า

5 อา่งเกบ็น้้าเพือ่
การเกษตร ต้าบล
ทรายขาว

เพือ่ให้เกษตรกรมีน้้า
ใช้เพือ่การเกษตร
อย่างเพียงพอ

จดัท้าอา่งเกบ็น้้าเพือ่ใช้
การเกษตรพืน้ที่ 1,000 
ไร่ ตามแบบแปลน 
อบต.ทรายขาว

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 ประชาชน 
จ้านวน 17 
หมู่บ้าน ได้รับ
ผลประโยชน์

เพือ่ให้ประชาชน
มีน้้าใช้เพือ่
การเกษตร

อบต.
ทรายขาว/

อบจ.
เชียงราย/

กรม
ทรัพยากรน้้า
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                                                                                                         (แบบ ผ.02/2)

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.ทรายขาว ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนา ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการและคมนาคมขนส่ง
แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่1 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรบัโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบรหิารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวัดเชียงราย

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัด ยทุธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบรกิาร โลจสิติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

6 จดัท้าระบบส่งน้้าเข้า
อย่างเกบ็น้้าห้วยหลวง

เพือ่ผันน้้าจากอา่ง
เกบ็น้้าห้วยหลวงมา
ให้เกษตรกรได้ใช้

จดัท้าระบบคลองส่งน้้า 
ฝันน้้าจากพืน้ที่อืน่เข้าสู่
อา่งเกบ็น้้าห้วยหลว 
ตามแบบแปลน อบต.
ทรายขาว

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 ประชาชน 
จ้านวน 17 
หมู่บ้าน ได้รับ
ผลประโยชน์

เพือ่ให้ประชาชน
มีน้้าใช้เพือ่
การเกษตร

อบต.
ทรายขาว/

อบจ.
เชียงราย/

กรม
ทรัพยากรน้้า

7 จดัท้าระบบรับ ส่ง น้้า 
เข้าอา่งเกบ็น้้าหนองผา
 สู่พืน้ที่การเกษตร 
ต้าบลทรายขาว

เพือ่ผันน้้าจากอา่ง
เกบ็น้้าห้วยหลวงมา
ให้เกษตรกรได้ใช้

จดัท้าระบบคลองส่งน้้า
ตามมแบบแปลน อบต.
ทรายขาว

15,000,000 15,000,000 15,000,000 0 0 ประชาชน 
จ้านวน 17 
หมู่บ้าน ได้รับ
ผลประโยชน์

เพือ่ให้ประชาชน
มีน้้าใช้เพือ่
การเกษตร

อบต.
ทรายขาว/

อบจ.
เชียงราย/

กรม
ทรัพยากรน้้า

รวม 7 โครงการ 55,000,000 55,000,000 55,800,000 55,000,000 3,000,000
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(แบบ ผ 03)

เป้าหมาย หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถกู้ชีพ กู้ภัย พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย 
(รถพยาบาล)

1,500,000 0 0 0 0 ส านกัปลัด

2 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะ
เหล็ก

1,920,000 0 0 0 0 กองการศึกษาฯ

3 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ อื่น ๆ

เพือ่จัดซ้ือเต็นทผ้์าใบโครงเหล็ก ขนาดความกว้าง
ไม่นอ้ยกว่า 4 เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า 8 เมตร สูง
ไม่นอ้ยกว่า 2.5 เมตร  จ านวน 5 หลัง ๆ ละ 
20,000 บาท

100,000 0 0 0 0 ส านกัปลัด

4 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร
เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองปัม๊น้ าแบบจุ่ม (ไดโว่) จ านวน 4 
เคร่ือง ๆ ละ 5,000 บาท

20,000 0 0 0 0 ส านกัปลัด

5 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ อื่น ๆ
เพือ่จัดซ้ือเวทมีาตรฐานโครงสร้างเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 10 ม. พร้อมโครงฉาก และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

100,000 0 0 0 0 ส านกัปลัด

รวม 5 รายการ รวม 3,640,000 0 0 0 0

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

บัญชีครุภัณฑ์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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๒๒๕ 
 

ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ท้ังนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้ น  จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปล่ียนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู่การจัดท างบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒ นาท้องถิ่น              
ให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น   องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   จึง ต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา                         
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ในเขตจังหวัดเชียงราย  เพื่อน าไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด             
สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                  
ฉบับ ท่ี  ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี   ไทยแลน ด์ ๔ .๐   และ ในการ จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่ น                           
(พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70)  จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า                     
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑                     
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่
วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันท่ี ๑4  ธันวาคม  ๒๕๖3  เรื่อง  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

แนวทางการ... 

การติดตามและประเมินผล 

๔.๑  การติดตามและประเมนิผลยทุธศาสตร์ 



๒๒๖ 
 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แนวทางเบ้ืองต้น… 
 
 
 



๒๒๗ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 

/ประเด็น... 
 
 



๒๒๘ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ท่ีควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit           
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ            
T-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

/ประเด็น... 



๒๒๙ 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีต้องท าตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นท่ีจริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๐ 
 

 
๔.๒  การติดตาม... 

 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว 7567 ลงวันท่ี 14  ธันวาคมคม  ๒๕๖3  
เรื่อง  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าท่ีจะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 

๔.๒  การติดตามและประเมนิผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิน่ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปปฏบิัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้
เท่าไร จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปปฏบิัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ 
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไป
ตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ี
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึง่ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเล่ือมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (๖) 
การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปล่ียนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคล่ือน
การพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึง่การขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกัน
ได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี
ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็น
โครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พฒันาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(๕)  

๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านงึถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความ
ประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

๕.๑๐ มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  

๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) 
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ท่ี สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีส่ิงท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  
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๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
การได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุส่ิงท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและ
สามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๓๕ 
 
 
 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว อันได้แก่                

ภัยแล้ง  วาตภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ท่ีเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี  เกิดความเสียหายท้ังชีวิต 
และทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ              
หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่าง  ๆ  จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชน          
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดท่ีเกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ท่ีส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่าง ๆ ในต าบลทรายขาว  ซึ่งได้แก่  โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)                    
โรคไข้เลือดออก  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ท่ีเกิดขึ้นกับเด็ก ๆ  โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ                
แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพื้นท่ีระงับการ
เกิดโรคระบาด  การท าลาย  และการรักษา    

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย ประชาชนในต าบลทรายขาวยังมีคนรายได้น้อย            
มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับ                   
การประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย                       
ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุน                 
กิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบลทรายขาว  ในพื้นท่ียังพบว่ามีการค้ายาเสพติด              
และยังพบรายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการรณรงค์ป้องกัน การให้ความรู้                  
ประชาชน เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นท่ีต าบลทรายขาว เพื่อได้ทราบถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลทรายขาว            
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านบางสายทางยังเป็นถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนล่ืน 
เป็นหลุม เป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนว
ทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

 
(๒)  ขอ้สังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพื้นท่ีในต าบลทรายขาว จะเห็นว่า
ประชาชนยังมีปัญหาท่ีจะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัย             
ในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานท่ีผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   
การเกษตร  เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ า               
เพื่ออุปโภค – บริโภค/แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  ด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล            
จากปัญหาด้านต่าง ๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้ เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงต้องเสนอ             
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว แก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมากซึ่งงบประมาณ           
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว นั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ท้ังหมด 
 
 

/(๒.๒)  ข้อเสนอแนะ...   
 

๔.3  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นใน
อนาคต 



๒๓๖ 
 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่าง ๆ ท่ีถูกเสนอมายังองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ประชาชนท่ัวไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนา                
ท้องถิ่น ต่อไป กรณีโครงการท่ีเกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุน                     
จากหน่วยงานอื่น ตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานนั้น ๆ แต่ท้ังนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ             
ขออนุญาตใช้พื้นท่ีเพื่อจัดท าโครงการต่าง ๆ  ให้เรียบร้อย รองรับส าหรับการด าเนินการตามงบประมาณ ต่อไป 
 

 (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาท่ีผ่านมาพบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว ได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์           
ท่ีดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้าน ส่ิงแวดล้อมท่ียังมีการ           
เผาขยะ การเล้ียงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ท่ีส่งกล่ินเหม็นร าคาญ  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ ปัญหาด้านแหล่งน้ าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร  

ท้ังนี้องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ยังได้ด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง            
โดยด าเนินการของบประมาณจากหน่วยงาน อื่น ๆ เพื่อจัดท าโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ แก้ไขปัญหา                     
ความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นท่ี ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สืบไป 


