
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
เร่ือง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

(ฉบับแรก) 
........................................................................ 

อาศัยความ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 3 ข้อ 17 ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในมาตรา 16 และมาตรา 17 ซึ่งบัญญัติให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตนเอง และเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 มาตรา 19 ก าหนดให้การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจั งหวัด ดังนั้นองค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าระก า ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า ได้
มีมติเห็นชอบในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559        
ตามระเบียบฯ แล้วนั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) 
เพ่ือให้การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดท างบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก าต่อไป โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564               

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่  29  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2559 

 

(ลงชื่อ)     สุวิทย์  เล็กพูล 

    (นายสุวิทย์  เล็กพูล) 
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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ได้ยกเลิก “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”
และ“แผนพัฒนาสามปี” โดยให้จัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” แทน โดยให้เริ่มจัดท า “แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับแรก เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี        
(พ.ศ. 2561-2564) ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ตลอดจนเป็นการแก้ปัญหาความเลือดร้อนและความต้องการของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพ้ืนฐานการมีส่วน
ร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
 
        

      องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
 

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้ง 

   องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอปากพนัง มีระยะทางห่างจากอ าเภอปากพนัง ประมาณ  20  กิโลเมตร ห่างจากตัว
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 25 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 27.72 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 17,327 ไร่ มีเขตพ้ืนที่ติดต่อกับ อบต. ใกล้เคียง ดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ทต.เกาะทวด และ อบต.บ้านใหม่ 
     ทิศใต ้  ติดต่อกับ  อบต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ อบต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  เทศบาลต าบลเกาะทวด 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อบต.บางศาลา, อบต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ 
 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม เหมาะสมแก่การ

ท าเกษตรกรรม  มีล าคลองไหลผ่านหลายสาย เช่น คลองป่าระก า คลองบางไทร  คลองหัวป่าขลู่ เป็นต้น 
 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปจะมีอากาศร้อนชื้นตลอดทั้งปีจึงมีแค่สองฤดู คือ ฤดูร้อน 

กับฤดูฝน  
1.4 ลักษณะของดิน 

ลักษณะของดินโดยทั่วไป เป็นดินเหนียว  

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า โดยทั่วไปเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
   แหล่งน้ าธรรมชาติ 

                      - ล าน้ า, ล าห้วย         จ านวน         6   สาย 
      - บึง หนอง และอ่ืน  ๆ        จ านวน  3   สาย 
             แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
                -  ฝาย/เหมือง          จ านวน  20   แห่ง 
   -  บ่อน้ าตื้น              จ านวน  12   แห่ง 
   -  สระน้ าเพื่อการเกษตร     จ านวน   2   แห่ง 
   -  ประปา                   จ านวน    11  แห่ง 

 1.6 ลักษณะของป่าไม้และป่าไม้ 
    ลักษณะทั่วไปของป่าไม้ ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีป่าไม้เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรจะมีก็แต่
ป่าไม้เพ่ือการพาณิชย์ เช่น ป่าไม้สน เป็นต้น 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า      

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

   องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก ามีเขตการปกครองโดยมีจ านวนหมู่บ้านในเขตต าบลทั้งหมด  
11 หมู่บ้าน ดังนี้ 
                 หมู่ที ่ 1  บ้านดอนส าราญ  นางชะอ้อน  รอดขวัญ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  2  บ้านบางสุขขี  นายเสน่ห์  ชูช่วย            เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
                หมู่ที่  3  บ้านหัวป่าขลู่  นายสิทธิชัย  คงใหญ่        เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
                หมู่ที่  4  บ้านป่าระก า  นางสุทิสา  พุทธรอด  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
                หมู่ที่  5  บ้านในไร่    นายประเทือง  ทองมี     เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
                หมู่ที่  6  บ้านป่าระก า  นายสนธยา  จันทพันธ์   เป็นก านันต าบลป่าระก า 
                หมู่ที่  7   บ้านหนองดี  นายเฉลียว  แซ่ตั้น          เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
               หมู่ที่  8   บ้านหัวทองหลาง  นายประเสริฐ  ทองอุ่น     เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
                หมู่ที ่ 9   บ้านบางสิบบาท  นายสุรพงศ์  นาคสุวรรณ์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
               หมู่ที่  10  บ้านหัวล าพู  นางสาวยอแสง  รักบางบูรณ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
                หมู่ที ่ 11  บ้านเหมก  นายจรวย   เสนา                เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

2.2 การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก ามี 11 หน่วยเลือกตั้ง โดยประชาชนสามารถ
เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ส.อบต.) หมู่บ้านละ 2 คน 

 

3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูล ณ 14 พฤศจิกายน 2559) 
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จ านวนประชากร จ านวน 
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านดอนส าราญ 312 277 589 169 
2 บ้านบางสุขขี 241 248 489 159 
3 บ้านหัวป่าขลู่ 236 258 494 156 
4 บ้านป่าระก า 186 191 377 109 
5 บ้านในไร่ 261 272 533 148 
6 บ้านป่าระก า 162 155 317 88 
7 บ้านหนองดี 99 93 192 76 
8 บ้านหัวทองหลาง 143 174 317 82 
9 บ้านบางสิบบาท 274 288 562 178 

10 บ้านหัวล าพู 160 158 318 86 
11 บ้านเหมก 215 163 378 104 

รวม 2,289 2,277 4,566 1,355 
  

    ที่มา : รายงานสถิติประชากรจากทะเบียนบ้านแยกรายพ้ืนที่ ระดับต าบล/สมฤดี ทองขาว : ผู้พิมพ์ 
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ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   จ านวน  3,633 คน 
                  -ชาย   จ านวน   1,786  คน 
                  -หญิง  จ านวน   1,847 คน 

 3.2 ชว่งอายุและจ านวนประชากร 
แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมชีื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

อาย ุ ชาย หญิง รวม อาย ุ ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปี 27 15 42 1 ปี 22 29 51 

2 ปี 24 22 46 3 ปี 18 20 38 
4 ปี 25 20 45 5 ปี 18 15 33 
6 ปี 23 21 44 7 ปี 30 34 64 
8 ปี 25 22 47 9 ปี 26 27 53 

10 ปี 19 25 44 11 ปี 23 23 46 
12 ปี 23 30 53 13 ปี 26 19 45 
14 ปี 24 20 44 15 ปี 24 21 45 
16 ปี 34 26 60 17 ปี 25 28 53 
18 ปี 27 26 53 19 ปี 33 23 56 
20 ปี 28 27 55 21 ปี 37 41 78 
22 ปี 33 32 65 23 ปี 38 34 72 
24 ปี 36 34 70 25 ปี 34 43 77 
26 ปี 38 37 75 27 ปี 34 35 69 
28 ปี 36 26 62 29 ปี 27 41 68 
30 ปี 43 37 80 31 ปี 26 28 54 
32 ปี 48 34 82 33 ปี 32 31 63 
34 ปี 44 28 72 35 ปี 52 31 83 
36 ปี 41 36 77 37 ปี 47 30 77 
38 ปี 47 25 72 39 ปี 44 38 82 
40 ปี 31 30 61 41 ปี 45 30 75 
42 ปี 39 37 76 43 ปี 27 37 64 
44 ปี 46 36 82 45 ปี 31 35 66 
46 ปี 39 31 70 47 ปี 35 46 81 
48 ปี 35 33 68 49 ปี 29 26 55 
50 ปี 32 27 59 51 ปี 32 26 58 
52 ปี 34 26 60 53 ปี 18 21 39 
54 ปี 21 31 52 55 ปี 30 28 58 
56 ปี 17 20 37 57 ปี 24 19 43 
58 ปี 15 22 37 59 ปี 18 30 48 
60 ปี 17 17 34 61 ปี 22 24 46 
62 ปี 14 18 32 63 ปี 12 20 32 
64 ปี 17 19 36 65 ปี 18 24 42 
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อาย ุ ชาย หญิง รวม อาย ุ ชาย หญิง รวม 
66 ปี 22 24 46 67 ปี 21 19 40 
68 ปี 14 21 35 69 ปี 17 10 27 
70 ปี 20 20 40 71 ปี 13 16 29 
72 ปี 8 17 25 73 ปี 16 18 34 
74 ปี 15 19 34 75 ปี 21 23 44 
76 ปี 20 24 44 77 ปี 12 24 36 
78 ปี 15 18 33 79 ปี 13 14 27 
80 ปี 7 19 26 81 ปี 12 15 27 
82 ปี 13 14 27 83 ปี 11 10 21 
84 ปี 10 13 23 85 ปี 11 14 25 
86 ปี 4 16 20 87 ปี 5 9 14 
88 ปี 3 8 11 89 ปี 0 8 8 
90 ปี 1 4 5 91 ปี 2 3 5 
92 ปี 0 2 2 93 ปี 1 0 1 
94 ปี 1 1 2 95 ปี 0 0 0 
96 ปี 0 3 3 97 ปี 0 0 0 
98 ปี 0 1 1 99 ปี 0 1 1 

100 ปี 0 1 1 
มากกว่า 
100 ปี 

0 2 2 
     

      ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน : http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php 

4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

                  -  โรงเรียนประถมศึกษา มีจ านวน 5 โรงเรียน มีนักเรียน 194 คน ประกอบด้วย โรงเรียน   
วัดป่าระก า 74 คน โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 26 คน โรงเรียนวัดป่าระก าเหนือ 31 คน โรงเรียนบ้านหัว
ล าพู 36 คน และโรงเรียนวัดเหมก 27 คน  
  -  โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จ านวน 1 แห่ง คือโรงเรียนวัดป่าระก า มีจ านวน
นักเรียน 27 คน 
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจ านวน 4 ศูนย์ คือศูนย์วัดอัฑฒศาสนาราม 204 คน ศูนย์บ้าน      
หัวป่าขลู่  10 คน ศูนย์วัดป่าระก าใต้ 26 คน และศูนย์วัดเหมก 24 คน 

-  นอกจากนี้ในพ้ืนที่มีการศึกษานอกระบบ (กศน.ต าบลป่าระก า)  1  แห่ง 

            4.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  -  วัด  (ส านักสงฆ์)           จ านวน          4   แห่ง 

            4.3  การสาธารณสุข 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล                จ านวน   2   แห่ง 
  -  สถานพยาบาลเอกชน                          จ านวน  1   แห่ง 
  -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                           จ านวน  1   แห่ง 
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            4.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  -  ป้อมยามต ารวจ/ที่พักสายต ารวจ         จ านวน   1   แห่ง 

 4.5 อาชญากรรม/ยาเสพติด 
           องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก ามีคดีอาชญากรรมและยาเสพติดสรุปได้ดังนี้ 

คดี/จ านวน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 
ลักทรัพย์ 2 6 9 2 19 
จ าหน่าย/ขับเสพ/เสพยาบ้า 3 3 4 6 16 
ผลิตน้ ากระท่อม - 1 1 6 8 
เสพ/ผลิตกัญชา 2 1 2 - 5 
ฆ่าผู้อ่ืน - 1 - - 1 
มีเครื่องกระสุน/พกพาอาวุธปืน - 1 4 6 11 
ท าร้ายร่างกาย - 1 1 1 3 
บุกรุก - 1 3 2 6 

 ฉ้อโกง - 1 - - 1 
พยายามฆ่า - - 1 - 1 
ท าให้เสียทรัพย์ 2 - 1 1 4 
ข่มขืน - - - 4 4 
ปลอมแปลงเอกสาร 1 - - - 1 

รวม 10 17 26 27 80 
  

 ข้อมูล : จากสถานีต ารวจภูธรเกาะทวด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 

 4.6 การสังคมสงเคราะห์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า ได้รับประกาศเกียรติคุณการสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ ดังนี้  
1. ประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือแสดงว่าเป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่ได้จดทะเบียนคนพิการครบทุกคนในพ้ืนที่  
2. ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เพ่ือให้ทราบว่าเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่ผ่านเกณฑ์ประเมินต าบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ประจ าปี 2558 
3. เกียรติบัตรจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือแสดงว่า

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก าได้ผ่านการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีเด่น 
ประจ าปี 2556, 2557 และ 2558 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง  มีถนนรวมทั้งต าบล จ านวน 57 สาย ดังนี้ 
 

ประเภทถนนปัจจุบัน ลาดยาง 
 

คอนกรีตเสริมเหล็ก หินคลุก ลูกรัง อ่ืน ๆ 

จ านวน (สาย) 9 
 

8 40 - 
 

- 

 



๖ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า      

 5.2 การไฟฟ้า 
      องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า มีนโยบายในการขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน โดย
งบประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอปากพนัง ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า มีไฟฟ้า
เข้าถึงทุกครัวเรือนแล้ว 

 5.3  การประปา 
  มีระบบประปาบาดาล ระบบประปาผิวดินหมู่บ้าน จ านวน 11 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 11 

หมู่บ้าน รวม 710 ครัวเรือน ดังนี้ 
1. บ้านดอนส าราญ ก าลังผลิต 10 ลบ.ม./ชั่วโมง จ านวนครัวเรือนรับน้ า 78 ครัวเรือน 
2. บ้านบางสุขขี ก าลังผลิต 8 ลบ.ม./ชั่วโมง จ านวนครัวเรือนรับน้ า 83 ครัวเรือน 
3. บ้านหัวป่าขลู่ ก าลังผลิต 8 ลบ.ม./ชั่วโมง จ านวนครัวเรือนรับน้ า 97 ครัวเรือน 
4. บ้านป่าระก า ก าลังผลิต 10 ลบ.ม./ชั่วโมง จ านวนครัวเรือนรับน้ า 41 ครัวเรือน 
5. บ้านในไร่ ก าลังผลิต 10 ลบ.ม./ชั่วโมง จ านวนครัวเรือนรับน้ า 119 ครัวเรือน 
6. บ้านหนองดี ก าลังผลิต 5  ลบ.ม./ชั่วโมง จ านวนครัวเรือนรับน้ า 17 ครัวเรือน 
7. บ้านหัวทองหลาง ก าลังผลิต 10 ลบ.ม./ชั่วโมง จ านวนครัวเรือนรับน้ า 42 ครัวเรือน  
9. บ้านบางสิบบาท ก าลังผลิต 10 ลบ.ม./ชั่วโมง จ านวนครัวเรือนรับน้ า 123 ครัวเรือน 
10. บ้านหัวล าพู ก าลังผลิต 10 ลบ.ม./ชั่วโมง จ านวนครัวเรือนรับน้ า 34 ครัวเรือน 
11. บ้านเหมก ก าลังผลิต 10 ลบ.ม./ชั่วโมง จ านวนครัวเรือนรับน้ า 76 ครัวเรือน 

 5.4 โทรศัพท์ 
  ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน 18 ตู้ 

 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ที่ ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์บางจาก ตั้งอยู่  เทศบาลต าบลบางจาก        

อ าเภอเมือง ห่างจากองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก าประมาณ 12 กิโลเมตร และที่ท าการไปรษณีย์ปากพนัง 
ตั้งอยู่ในตัวอ าเภอ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร  

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม มีปัญหาการขาดน้ าเพื่อการเกษตรในช่วง

ฤดูแล้งและปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่การเกษตร โดยเฉพาะการท านา ซึ่งต้องท าตามฤดูกาลรวมทั้งยังไม่มีอาชีพเสริม 
ท าให้ไม่มีรายไดเ้พียงพอต่อการยังชีพ ประชากรต าบลป่าระก ามีรายได้เฉลี่ย 35,000 บาทต่อปีรายได้ส่วนใหญ่
มาจากการเกษตรยังประสบปัญหาสินค้าทางการเกษตรไม่มีคุณภาพ ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ต้นทุนใน
การผลิตสูง เมื่อเสร็จฤดูการเก็บเก่ียวราษฎรจะมีการว่างงาน 

 6.2 การประมง 
  - 
 6.3 การปศุสัตว์ 
  - 
 6.4 การบริการ 
  - 
 6.5 การท่องเที่ยว 
          ต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่มีการท่องเที่ยวในพื้นที ่
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 6.6 อุตสาหกรรม  
          ต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก ามีหน่วยธุรกิจปั๊มน้ ามันและ
ก๊าซ จ านวน 3 แห่ง และโรงสีข้าวชุมชน จ านวน 1 แห่ง 

 6.8 แรงงาน 
 ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ท า

สวนปาล์ม สวนมะพร้าว สวนมะนาว ไร่นาสวนผสม อาชีพค้าขายส่วนตัวและรับจ้างทั่วไปตามล าดับ 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร จ านวน 
ครัวเรือน 

พื้นที่  
(ไร่) ชาย หญิง รวม 

บ้านดอนส าราญ 312 277 589 169 2,102 
บ้านบางสุขขี 241 248 489 159 1,416 
บ้านหัวป่าขลู่ 236 258 494 156 1,058 
บ้านป่าระก า 186 191 377 109 634 
บ้านในไร่ 261 272 533 148 972 
บ้านป่าระก า 162 155 317 88 1,098 
บ้านหนองดี 99 93 192 76 1,219 
บ้านหัวทองหลาง 143 174 317 82 1,489 
บ้านบางสิบบาท 274 288 562 178 761 
บ้านหัวล าพู 160 158 318 86 1,546 
บ้านเหมก 215 163 378 104 1,101 

รวม 2,289 2,277 4,566 1,355 13,396 
 

 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว 

สวนปาล์ม สวนมะพร้าว พืชไร่นาสวนผสม และมีการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม เช่นเลี้ยงสุกร เลี้ยงโค เป็นต้น 
 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 แหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ คลองป่าระก า คลองหัวป่าขลู่ คลองบางไทร คลองบางสุขขี 
นอกจากนี้ยังมีเหมืองน้ าต่างๆ  เช่นเหมืองน้ าราชด าริ หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 8 และหมู่ท่ี 11          

 7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
           ต าบลป่าระก ามีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน ระบบประปาผิวดิน จ านวน 11 แห่ง ซึ่ง

ครอบคลุมได้ทั่วถึงทั้ง 11 หมู่บ้าน 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
8.1 การนับถือศาสนา ประชาชนในต าบลป่าระก าร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ 

และศาสนาอิสลาม บางส่วนตามล าดับ 



๘ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า      

8.2 ประเพณีและงานประจ าปี งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุในวันมาฆบูชา และวันวิสาขบูชา งาน
ประเพณีเทศกาศบุญสารทเดือนสิบ งานวันผู้สูงอายุ งานแห่เทียนเข้าพรรษา งานประเพณีลากพระออกพรรษา 

 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ประชากรในต าบลป่าระก าใช้ภาษาใต้ในการสื่อสาร 
  8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก (ไม่มี) 
 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1 น้ า ต าบลป่าระก ามีล าน้ า ล าห้วย บึง หนองน้ า ซึ่งมีไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึงต่อความต้องการ 

ในช่วงหน้าแล้ง 
9.2 ป่าไม้ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มจะไม่ค่อยมีทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้ 
9.3 ภูเขา เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ าจะไม่มีทรัพยากรธรรมชาติภูเขา 
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต าบลป่าระก าโดยภาพรวมส่วน

ใหญ่ยังมีความอุดมสมบูรณ์  
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
 

ส่วนที่ 2  
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2557-2560 

1.1  สรุปสถานการณ์พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ป่าระก า หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า  Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) สรุป 
การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า รายละเอียด ดังนี้ 

 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณทั้งหมด(บาท) การเบิกจ่ายจริง(บาท) 
พ.ศ. 2557 22,730,000 21,418,902.28 
พ.ศ. 2558 23,680,000 19,857,840.22 
พ.ศ. 2559 24,459,200 20,419,436.43 
พ.ศ. 2560 42,277,200 - 
 

1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
1.2.1  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ตารางแสดงจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 

 

แผนงานการพัฒนา 

จ านวน
โครงการใน
แผนพัฒนา
ประจ าปี

(โครงการ) 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ

จริง 
(โครงการ) 

 

 

ร้อยละ 

 

จ านวน
งบประมาณใน
แผนพัฒนา
ประจ าปี 

 

(โครงการ) 

จ านวนงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง 

 

 

(โครงการ) 

 

 

ร้อยละ 

1. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง 

44 12 27.27 6,815,000 5,253,196.18 77.02 

2. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

7 - - 320,000 - - 

3. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

51 20 39.22 15,780,600 2,061,099.41 13.06 

4. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 5 4 80 5,109,000 469,500 9.19 



๑๐ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 

 

 

แผนงานการพัฒนา 

จ านวน
โครงการ

ใน
แผนพัฒน
าประจ าปี 

(โครงการ) 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ

จริง  

(โครงการ) 

 

 

ร้อยละ 

จ านวน
งบประมาณใน
แผนพัฒนา
ประจ าปี 

(โครงการ) 

จ านวน
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

(โครงการ) 

 

 

ร้อยละ 

5. ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

19 13 68.42 1,120,000 411,710 36.76 

6. ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 1 16.67 140,000 9,600 6.86 

รวม 132 50 37.88 29,284,600 8,205,105.59 28.02 

 
ตารางแสดงจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 

 

แผนงานการพัฒนา 

จ านวน
โครงการใน
แผนพัฒนา
ประจ าปี 

(โครงการ) 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ

จริง  

(โครงการ) 

 

 

ร้อยละ 

จ านวน
งบประมาณใน
แผนพัฒนา
ประจ าปี 

 

(โครงการ) 

จ านวนงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง 

 

 

(โครงการ) 

 

 

ร้อยละ 

1. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง 

58                                          17 29.31 6,892,000 5,570,040 80.82 

2. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

11 3 27.27 430,000 150,000 34.88 

3. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

57 26 45.61 17,777,000 3,047,360 17.14 

4. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 19 4 21.05 1,742,000 566,900 32.54 



๑๑ 
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5. ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

20 9 45.00 1,220,000 305,500 25.04 

 

 

แผนงานการพัฒนา 

จ านวน
โครงการ

ใน
แผนพัฒน
าประจ าปี 

(โครงการ) 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ

จริง  

(โครงการ) 

 

 

ร้อยละ 

จ านวน
งบประมาณใน
แผนพัฒนา
ประจ าปี 

(โครงการ) 

จ านวน
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

(โครงการ) 

 

 

ร้อยละ 

6. ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 2 28.57 240,000 35,000 14.58 

รวม 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              61 35.47 28,301,000 9,674,800 34.19 

 

ตารางแสดงจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

 

แผนงานการพัฒนา 

จ านวน
โครงการใน
แผนพัฒนา
ประจ าปี 

(โครงการ) 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ

จริง  

(โครงการ) 

 

 

ร้อยละ 

จ านวน
งบประมาณใน
แผนพัฒนา
ประจ าปี 

(โครงการ) 

จ านวน   
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

(โครงการ) 

 

 

ร้อยละ 

1. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง 

64 8 12.50 6,829,000 4,057,393 59.14 

2. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

24 - - 990,500 - - 

3. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

57 17 29.82 13,864,000 1,901,013.80 13.71 

4. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 18 2 11.11 1,537,000 445,000 28.95 

5. ด้านการพัฒนา 21 7 33.33 1,395,000 102,625 7.36 



๑๒ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 

การเมืองการบริหาร  

 

 

 

แผนงานการพัฒนา 

จ านวน
โครงการ

ใน
แผนพัฒน
าประจ าปี 

(โครงการ) 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ

จริง  

(โครงการ) 

 

 

ร้อยละ 

จ านวน
งบประมาณใน
แผนพัฒนา
ประจ าปี 

(โครงการ) 

จ านวน   
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

(โครงการ) 

 

 

ร้อยละ 

6. ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 1 16.67 140,000 11,000 7.86 

รวม 190 35 18.42 24,755,500 6,517,032.34 26.33 

 

1.2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

แผนงาน/โครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ 2557 - 2560 นั้นสามารถสรุปผลการ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้  

1. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก าได้ด าเนินการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนเข้มแข็ง      

ซึ่งสามารถแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้  
   1.1 ด้านสาธารณสุข มุ่งส่งเสริม สนับสนุน การบริการด้านสาธารณสุข ให้ครอบคลุม
และทั่วถึง เช่น อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าระก า ในการด าเนินกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ (อุดหนุน อสม. หมู่ที่ 1 – 11) 
   1.2 ด้านการศึกษา มุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้ให้กับเด็กในชุมชน 
เช่น โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าระก า ทั้ง 4 ศูนย์ และอุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลป่าระก าทั้ง 5 โรงเรียน 
   1.3 ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีใน 
ท้องถิ่น เช่น การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา และส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน  และได้อุดหนุน
งบประมาณให้ที่ท าการปกครองอ าเภอปากพนังเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี เช่น กิจกรรมมาฆบูชา 
กิจกรรมท าบุญสารทเดือนสิบ เป็นต้น 
   1.4 ด้านกีฬาและนันทนาการ มุ่งส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ เช่น           
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจ าต าบล  
   1.5 ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน   มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ให้หมดไป เช่น โครงการรณรงค์และให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด  



๑๓ 
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   1.6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มุ่งเน้นการป้องกันภัยต่าง ๆ ในชุมชน 
เช่น การจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย (กระเบี้ยงมุงหลังคา) เป็นต้น 
   1.7 ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์   มุ่งเน้นให้ผู้พิการ ปัญญาอ่อน และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้มีโอกาสที่ดีขึ้น เช่น โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น 
   1.8 ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มุ่งเน้นการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 
เช่น การใช้บริการปล่อยสัญญาณอินเตอร์ฟรีตลอด 24 ชั่วโรง และการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารกับประชาชน 

2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก าได้ด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน โดยมุ่งพัฒนาอาชีพ และ

เน้นการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้ เช่น การอุดหนุนงบประมาณ (โครงการเศรษฐกิจชุมชน) ให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
ภายในต าบลป่าระก าให้ประชาชนมีเงินทุนหมุนเวียนในการท าเกษตรกรรม 

3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก าได้ปรับปรุงและก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ        

เพ่ืออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน ความสวยงามของบ้านเมือง การระบายน้ า ป้องกันน้ า
ท่วม เช่น การก่อสร้างถนน การปรับปรุง บุกเบิกถนน การก่อประตูระบายน้ าตามจุดต่าง ๆ เป็นต้น  

4. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 
    องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก าได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ า เพ่ือลดปัญหาการขาด

แคลนน้ าในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการโดยการ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขุดสระน้ า ก่อสร้าง
ระบบประปา ขยายเขตประปาได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน โดยประมาณร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ เป็นต้น  

5. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า ได้ด าเนินการในด้านการเมืองการบริหารที่มุ่งพัฒนาความรู้

ความสามารถของบุคลากร การให้ประชาชนได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เช่น โครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับบุคลากร, การส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และ
ร่วมกันพัฒนาโดยผ่านกระบวนการประชาคม เป็นต้น  

6. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก าได้ด าเนินการในด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยการสร้างจิตส านึก

ให้กับประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งด้านนี้ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร 

2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ  จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560 
ตามนโยบายการพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้  

 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

นโยบายการพัฒนา จ านวนโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1. ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาองค์กร 12 411,710 

2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 2 180,000 
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3. ด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ - - 

4. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

8 4,998,196.18 

นโยบายการพัฒนา จ านวนโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

24 2,512,599.41 

6. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

1 55,000 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

นโยบายการพัฒนา จ านวนโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1. ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาองค์กร 9 280,290 

2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 2 184,242 

3. ด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ - - 

4. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

8 4,464,282.45 

5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

24 2,342,426.93 

6. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

1 12,000 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

นโยบายการพัฒนา จ านวนโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1. ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาองค์กร 7 102,625 

2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 2 82,500 

3. ด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ 1 99,000 

4. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

8 3,974,893.54 

5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

18 2,189,563.80 

6. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษา - - 
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ความสงบเรียบร้อย 

 

 

2.2 ผลกระทบ   
                    ท าให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า ได้รับการบริการสาธารณะที่ขาด
ประสิทธิภาพตามสมควรประกอบกับสถานะทางการเงินและการคลังของ อบต.ป่าระก าด้วย 

โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริงค่อนข้างต่ า คือยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 44 
โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 12 โครงการ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 7 โครงการ แต่ไม่
สามารถปฏิบัติได้ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 51 โครงการ แต่ปฏิบัติได้เพียง 
20 โครงการ   ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้ แก่ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน จัดท าแผนให้อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง
ด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรก าหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของ อบต. 

จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1 
ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2.3 ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าโครงการในแผนพัฒนาสามปีมา
ด าเนินการในปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่า 
อบต.ป่าระก า น าแผนปี 2557 ไปปฏิบัติได้ 50 โครงการจากที่ตั้งไว้ในแผน 132 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
37.88  แผนปี 2558 ไปปฏิบัติได้ 61 โครงการจากที่ตั้งไว้ในแผน 172 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.47 และ
น าแผนปี 2559 ไปปฏิบัติได้ 35 โครงการจากที่ตั้งไว้ในแผน 190 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.42 ซึ่งจะไม่ได้
คะแนนจากการประเมินในหัวข้อดังกล่าว  

 3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2547-2560 

 3.1 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
1. ราษฎรไม่มีอาชีพเสริม 
2. ไม่มีระบบประกันราคาสิ้นค้าเกษตร 
3. ราษฎรขาดท่ีท ากินในการเกษตร 
4. ราษฎรขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
5. ราษฎรไม่มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง 
6. ราษฎรไม่มีการรวมกลุ่ม 

แนวทางแก้ไข จัดให้มีศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร และการน าแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มต่างๆ กลุ่มเกษตรกรในด้านต่าง ๆ 

3.2 ปัญหาด้านสังคม 
   1 ด้านครอบครัวและชุมชน 
     - ไม่มีระบบการเรียนรู้และการรวมกลุ่มอย่างถาวร 

- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ถูกทอดทิ้ง 
- เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแลไม่เหมาะสมกับวัย 
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- คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม 
- การป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่นไม่ดีเท่าท่ีควร 
- ไม่มีแหล่งเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ 
- ปัญหาการเล่นพนัน  

2. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังไม่เพียงพอ 

3. ด้านกีฬาและนันทนาการ 
- ขาดผู้น าด้านการกีฬาในชุมชน กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 
- ชุมชนมีสถานที่ออกก าลังกายและที่พักผ่อนไม่เพียงพอ 

4. ด้านยาเสพติด 
- การให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องเก่ียวกับปัญหายาเสพติดไม่ทั่วถึง 
- ยาเสพติดแพร่ระบาด 

แนวทางแก้ไข ส่งเสริมการออกก าลังกายเป็นประจ า ส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย 
ทั้งในระดับหมู่บ้าน ชุมชนและสถานพยาบาล รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้
ความรู้ ป้องกันควบคุมโรค 

3.3 ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ด้านคมนาคม การเดินทางถนนบางสายไม่สะดวก 

      2. ด้านโทรศัพท์สาธารณะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนรวมถึงระบบไฟฟ้า
สาธารณะไม่เพียงพอ 

แนวทางแก้ไข ควรมีการก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง, ถนนคสล. มีการวางท่อระบายน้ า/
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม และปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้ได้มาตรฐานและมีความคงทนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

3.4 ปัญหาด้านแหล่งน้ า     
1. แหล่งน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภค 
- ขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 
- ราษฎรไม่มีภาชนะเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
- ราษฎรขาดระบบประปาที่ดีในหมู่บ้าน 
- ราษฎรขาดระบบชลประทานที่ดี 
- ไม่มีทางระบายน้ าและแหล่งเก็บกักน้ าธรรมชาติ 
- ไม่มีคูระบายน้ า  และท านบกั้นน้ า 
- คู คลอง และเหมืองขาดการปรับปรุงดูแล 

   2. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
- ไม่สามารถใช้ประโยชนจ์ากแหล่งน้ าที่มีอยู่อย่างเต็มที่ 
- แหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขิน 
- แหล่งน้ ามีไม่เพียงพอ 

แนวทางแก้ไข ให้มีการจัดหาแหล่งน้ า ก่อสร้างประประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน ภาชนะ
เก็บกักน้ า และบริหารจัดการคุณภาพน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการ 

3.5 ปัญหาด้านสาธารณสุข ป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
และขาดความรู้ในเรื่องสุขภาพอนามัยการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ 
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แนวทางแก้ไข จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้ความรู้ ป้องกันควบคุม
โรคโดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

3.6 ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   1. ด้านการศึกษา 

- ขาดเงินทุนและโอกาสในการศึกษาต่อ 
- สถานศึกษาไม่ได้มาตรฐานเมื่อเทียบกับสถานศึกษาในชุมชนเมือง 
- เด็ก เยาวชน ประชาชน ให้ความส าคัญกับการกีฬาน้อย 

   2. ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
- ขาดการรณรงค์ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
- ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนวัด 

แนวทางแก้ไข ขอสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมโอกาสในการศึกษาของเด็ก ต้องส่งเสริม
ให้เด็ก เยาวชนให้ความส าคัญกับการออกก าลังกายโดยจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน/ระดับต าบล และ
รณรงค์ให้มีกิจกรรมสนับสนุนด้านศาสนาและวัฒนธรรม เช่นเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมทางศาสนาที่วัดอบรม
หรือปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ 

3.7  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านแหล่งน้ าธรรมชาติขาดงบประมาณในการพัฒนาและขาดการมีส่วนร่วมในการปลูก

ต้นไม้ตามถนน ริมแม่น้ าล าคลอง ตลอดจนการดูแลสถานที่สาธารณะ 
แนวทางแก้ไข จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และรู้จักเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแล

รักษา ปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาแหล่งน้ าล าคลองและสถานที่สาธารณะในชุมชนของตนเองด้วยความร่วมมือร่วมใจโดย
ไม่ต้องใช้งบประมาณในการจัดการ 
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ส่วนที่  3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ชาติ คือ แม่บทหลักที่เป็นกรอบชี้น าการก าหนดนโยบาย และแผนต่าง ๆ 
ส าหรับการพัฒนาประเทศ การบริหารราชการ การจัดสรรงบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งเป็น
แนวทางส าหรับการพัฒนาของภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ของประเทศ และประชาชน 

เป็นการขับเคลื่อนประเทศของทุกภาคส่วน จักเป็นการเพ่ิมแรงผลักและลดแรงต้าน ที่มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลักชัย ท าให้ประเทศไทยพ้นจาก “กับดัก” ของประเทศก าลังพัฒนาสู่ประเทศพัฒนาในปี 
พ.ศ. 2575 โดยมียุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

1) ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
2) การปกครองที่เหมาะสม 
3) กฎหมาย และใช้กฎหมายให้เป็นธรรม 
4) ลดความเหลื่อมล้ า 
5) ป้องกันและขจัดคอรัปชั่น 
6) รองรับอนาคตประเทศและสถานการณ์โลก 
7) ความพร้อมที่จะแข่งขันกับต่างประเทศและอนุรักษ์ค่านิยมความเป็นไทย 
 

1.1.1 เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
1) จะต้องมีโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ ที่มีคุณภาพ คือการบริหารราชการแผ่นดิน ความ

มั่นคงของรัฐ, การปกครองท้องถิ่น, เขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ 
2) ทรัพยากรบุคคลของชาติมีคุณภาพและมีความมุ่งมั่น คือการศึกา และพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ วิทยาศาสตร์ สังคม และศิลปะวัฒนะธรรม ฯลฯ ทุกภาคส่วน 
3) จะต้องมีกลไกการบริหารที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล คือการบริหารภาครัฐ 

ภาคเอกชน กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม เทคโนโลยีการสื่อสาร ฯลฯ 
4) การแสวงหาและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การเศรษฐกิจ การเกษตร 

การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว พลังงานโครงสร้างพื้นฐาน การเงิน การคลัง การงบประมาณ ฯลฯ 
  ดังนั้นยุทธศาสตร์ชาติจะเน้นผลประโยชน์แห่งชาติและความต้องการของประชาชนเป็นหลักนั้น
จะช่วยให้การพัฒนาประเทศในอนาคต น ามาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
 

ที่มา :   ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และกลไลการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติฯ โดย ศาสตราจารย์
พิเศษ ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ ประธานอนุ กรรมาธิการจัดท าร่างกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

 



๑๙ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
 
 

 

1.1.2 ยุทธศาสตร์หลักของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

ยุทธศาสตร์หลักที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 
9 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 
4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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7) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง 

8) ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่งคงและยั่งยืนใน
อนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 

9) ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ยังมีค่านิยมหลักของคนไทยเพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ดังนี้ 
1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8) มีระเบียบวินับ เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10)  รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ 

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยาย
กิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11)  มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย เกรง 
กลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 

12)  ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
1.1.3 นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 

1) เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ 
 3) พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 4) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
 5) เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์ 

1.1.4 นโยบายเศรษฐกิจ 
1) นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
2) นโยบายสร้างรายได้ 
3) นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
4) นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาระบบรางเพ่ือขนส่งมวลชนและการบริหารจัดการระบบขนส่ง

สินค้าและบริการ 
5) นโยบายพลังงาน 
6) นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1.5 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
1) นโยบายการศึกษา 
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2) นโยบายแรงงาน 
3) นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
4) นโยบายศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
5) นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 

1.1.6 นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและ 
3) ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 
4) สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
5) ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
7) สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ 
8) พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.1.7 นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรม 
1) เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ 
2) เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
3) สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
4) จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
5) ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

1.1.8 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
1) เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
2) สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 
3) เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ 
4) กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศกลุ่มประเทศและองค์การ

ระหว่างประเทศที่มีบทบาทส าคัญของโลก 
5) สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความ

ร่วมมือทางวิชาการกับประเทศก าลังพัฒนา 
6) ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงใน

โลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 
7) สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชน 
8) ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค  
9) ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ 
10) ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ 

1.1.9 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
1) ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
2) กฎหมายและการยุติธรรม 
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3) ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะทุก
ประเภทได้อย่างกว้างขวางรวดเร็วถูกต้องเป็นธรรม 

1.1.10 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
3) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8) การรักษาความมั่นของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน 
9) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และป้องกัน ปราบปราม การทุจริตประพฤติ

มิชอบในภาครัฐ 
10) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 วิสัยทัศน์ประเทศไทย  

 “ประเทศม่ันคง ประชาชนมั่งค่ัง ประเทศยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย  

1. ยุทธศาสตร์การสรา้งความเป็นธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาคนสูส่ังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสรา้งความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ 
 1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้รับการคุ้มครองทางสังคม
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคทุกภาค
ส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส
เป็นธรรม 
 2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรมเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่
ละช่วงวัยสถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
 3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิ
ปัญญาสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงานปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12    
ตารางแสดงประเด็นยุทธศาสตร์เป้าหมายและแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
1.การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

1.คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะ
และความรู้ความสามารถที่จะ
เป็นฐานในการพัฒนาประเทศ 
 
 
 
 

2.คนไทยมีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
 
 
 

 
3.คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทาง
สุขภาพที่ลดลงละมีคุณภาพที่ดี
ขึ้น 
 
 

4. คนไทยมีจิตส านึกพลเมือง
และมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่
ดีของสังคม 

1) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะสมองและทักษาทางสังคมที่เหมาะสม 
2) พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่
ตลาดงาน 
3) ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
4) พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุให้มีโอกาสเข้าสู่ตลาดงานเพิ่มขึ้น 
5) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
 

1)ขยายผลความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ 
2) ส่งเสริมระบบวิภาคีหรือ สหกิจศึกษา 
3) พัฒนาคุณภาพครู  
4) พัฒนาสื่อสารการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
5) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 

1) พัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 
2) พัฒนารูปแบบการออกก าลังกายและโภชนาการ 
3) ควบคุมการส่งเสริมการตลาดในผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 
4) สร้างกลไกในการจัดท านโยบายสาธารณะที่ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
 

1) การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ 
2) การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองดี และภาคธุรกิจท าธุรกิจเพ่ือสังคม 
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2.การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเลื่อมล้ าในสังคม 

1. ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า
ด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
แตกต่างกัน และแก้ปัญหา
ความยากจน 
 
 
 
 
 
2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการ
พ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพ่ือขยายความคุ้มครองทางสังคมและ
การจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ 
2) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก โดย
สร้างและพัฒนาการผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชน เสริมสร้างกระบวนการวิจัยในชุมชนเพ่ือน าไปสู่การการ
แก้ไขปัญหาในชุมชน ส่งเสริมการใช้ ICT ในการสร้างการจัดความรู้ในชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ผู้ประกอบการระดับ 
3) การก าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มที่มีรายได้น้อยให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยเพิ่มการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน จัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการและเชิงพ้ืนที่ที่
มีการก าหนดเป้าหมายเพ่ือลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมควบคู่ไปกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจ 
 
1) การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพ่ือเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด อาทิ 
การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องการจัดบริการด้านสุขภาพ
ให้กับประชากรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล การเพิ่มแต้มต่อในการจัดการคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการ 
2) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค โดยกรให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตาม
กฎหมายแก่ประชาชน การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบยุติธรรมชุมชน 
3) การกระจายการให้บริการภาครัฐทุกประเภทให้มีความครอบคลุมทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้ง
การจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม 
4) การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น 
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3.การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
2 การสร้างความเข้มแข็งใน
เศรษฐกิจรายสาขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการงบประมาณของประเทศ 
2) พัฒนาการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ 
3) ใช้มาตรการภาษีสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4) ปรับโครงสร้าง ฟ้ืนฟู และพัฒนาประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน 
5) ลดความเสี่ยงทางการคลังจากภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการทางสังคม 
6) กระจายอ านาจการปกครองทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) ทบทวนบทบาทของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ในการจัดบริการสาธารณะ 
 
1) การพัฒนาภาคการเกษตร โดยพัฒนาแหล่งน้ า ขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ท ากิน เสริมสร้างขีด
ความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร เร่งขยายผลแนวคิดการท าเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตร 
2) การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดนพัฒนาความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมศักยภาพปัจจุบัน และวางรากฐาน
การพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต 
3) การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยวโดยเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาค
บริการให้เติบโตและสนับสนุนการผลิตส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนภาคบริการและการ
ท่องเที่ยว และปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
4) การพัฒนาด้านการค้าและการลงทุน เพื่อรองรับการเป็นชาติการค้า 
5) การพัฒนาปัจจัยการสนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน อาทิ ฝีมือ แรงงาน ระบบทรัพย์สินทางปัญญา 
และกฎระเบียบต่างๆ 
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4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
 

1. เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และ
แก้ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
 
 
 
 

2. การใช้ประโยชน์ทรัพยากร
น้ า ใ น พ้ื น ที่  25ลุ่ ม น้ า ข อ ง
ประเทศอย่างมั่นคง ปลอดภัย
และเท่าเทียม 
 

3. การสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีลดมลพิษและ
ผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ 
 
 
 

4. เพ่ิมศักยภาพในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

1) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ 
2) ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
4) คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
5) วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่ 
 

1) สนับสนุนให้มีแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการในระดับลุ่มน้ าทั้ง 25 ลุ่มน้ า 
2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบอย่างยั่งยืน 
3) น ากระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดหาทรัพยากรน้ า 
4) สร้างความม่ันคงและเท่าเทียมด้านน้ า เพ่ือการบริโภค อุปโภค แลเพื่อน้ าสนับสนุนภาคการผลิต 
 

1) เร่งรัดแก้ไขปัญหาจัดการขยะ 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองเพ่ือรับรองการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อาทิการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 

1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
2) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
3) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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5. ความมั่นคง 
 

 

1. ปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบัน 
หลักของประเทศตลอดไป 
2. ประเทศชาติมีความม่ันคง
ทุกมิติและสังคมมีความ
สมานฉันท์เพ่ิมข้ึน 
3. พ้ืนที่จังหวัดชายแดน 
ใต้มีเศรษฐกิจดีขึ้นและ
ประชาชนมีสันติสุขและ
ปลอดภัย 
4. ประเทศไทยสามารถรับมือ
กับภัยคุกคามและมี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน 
5. ความเสี่ยงต่อการก่อการ
ร้ายต่ ากว่าอันดับที่ 20 และ
ด้านไซเบอร์ต่ ากว่าอันดับที่ 10 
ของโลก 
6. สาธารณภัยต่างๆ มีแนวโน้ม
ลดลง 

 

1) จัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมากษัตริย์ 
2) เสริมสร้างความมั่นคงและป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ 
 
1) สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็นที่แตกต่างบนพื้นฐานสิทธิและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
 

1) ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที ่
 
 
1) พัฒนาศักยภาพและความพร้อมก าลังป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
2) ด าเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล 
 
 
1) พัฒนาระบบงานด้านการข่าวกรอง ควบคู่กับการพัฒนาแผนหลักนิยมที่เก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
1) พัฒนาระบบการแจ้งเตือน การป้องกัน การเผชิญเหตุในภาวะวิกฤติ 
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6. การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ใ น
ภาครัฐและธรรมมาภิบาล
ในสังคมไทย 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ และ
ประสิทธิภาพการประกอบ
ธุรกิจให้อยู่ในอันดับสองของ
อาเซียน 
 
2. เพ่ิมจ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีก่ีบริหารจัดการ
ที่ด ี
 
 
3. เพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชันให้อยู่สูงกว่า ร้อยละ 
50 
 
4. ลดข้อร้องเรียนของ
ประชาชนที่ไม่ได้รับการอ านวย
ความยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
เป็นธรรม 
 

1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาทภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย 
คล่องตัวมีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให้
การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ 
3) ประสิทธิภาพและลดระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
 
1) เร่งทบทวนการกระจายอ านาจการถ่ายโอนภารกิจเรื่องการศึกษาและสาธารณะสุข 
2) พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 
3) เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และเงินอุดหนุนของ
ท้องถิ่น 
 
1) ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
2) ป้องกันการทุจริต โดยอุดช่องโหว่ของกฎหมายในการต่อต้านการทุจริต 
3) วางระบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
 
1) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยเป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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7. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานละระบบโลจิสติกส์ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แ ล ะ ร ะ บ บ โ ล จิ ส ติ ก ส์ ใ น
ภาพรวม 
2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านระบบคมนาคม 
 

3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
 
 

4. การพัฒนาด้านพลังงาน 
 
 
 
 
 

5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
 
 
 
 

6. การพัฒนาสาธารณูปการ
(น้ าประปา) 
 

1) พัฒนาระบบขนส่งทางราง ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง โครงข่ายทางถนน ระบบขนส่งทางอากาศ และ
ระบบขนส่งทางน้ า 
 
 

1) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาระบบการ
ก ากับดู แลในระบบขนส่ง 
 

1) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระบบการอ านวยควมสะดวก
ทางการค้าและบริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทส 
 

1) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
2) จัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน 
3) เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการการผลิต และการใช้พลังงานทดแทนพลังงานสะอาด 
4) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพลังงานและเพ่ิมโอกาสของไทยในการพัฒนาพลังงานในภูมิภาค
อาเซี่ยน 
 

1) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ 
3) ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศของไทยพัฒนาความรู้
และทักษะของประชาชน 
4) สร้างความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
 

1) พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง  
2) บริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
3) เร่งรัดการลดอัตราน้ าสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันของระบบประปาท่ัวประเทศ 
4) เร่งปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการประปา 
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8. วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

1. เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายการ
ลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสู่
ร้อยละ 1.5 ของ GDP และมี
สั ดส่ วนการลงทุนวิ จั ยและ
พัฒนาของภ าค เอกชนต่ อ
ภาครัฐเป็น 70:30 
2. เพ่ิมจ านวนบุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนาเป็น 25 
คนต่อประชากร 10,000 คน 
 
 
 
 
 
 
 

3. เพ่ิมอันดับความสามารถ
การแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์และด้าน
เทคโนโลยีจัดโดย IMDให้อยู่ใน
ล าดับ 1ใน30 
 

1) เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์โดยเสริมสร้างวัตกรรมภาคธุรกิจ
พัฒนานวัตกรรมภาครัฐและภาคสังคมตลอดจนผลักดันงานวิจัยสู่วัตกรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 
2) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 
 
 
1) เร่งการผลิตสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้พอเพียงและสอดคล้องกับความต้องการในอนาคต เร่ง
สร้างนักวิจัยมืออาชีพ 
2) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 
3) พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรวิจัยทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
4) ดึงดูดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ ให้มาท างานในประเทศไทย 
5) ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ 
6) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
7) พัฒนาตลาดรองรับงานส าหรับบุคลากรวิจัย 
 

1)ปรับปรุงและพัฒนาระบบรองรับเทคโนโลยีส าคัญๆให้เกิดประสิทธิภาพ 
2)ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน 
3)สนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาในประเทศ 
4)สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ และหลากหลายเพื่อเป็นกลไกระดมทุน 
5)เร่งพัฒนาและประชาสัมพันธ์ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอุทธยาน
วิทยาศาสตร์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 
6)สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือท างานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการ
ทดลองระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

9.  ก า ร พั ฒน าภู มิ ภ า ค 
เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 

1. ช่องว่างรายได้ระหว่างภาค
ลดลง ลีการกระจายรายได้ของ
ประชาชนอย่างเป็นธรรมมาก
ขึ้น 
 
 
 
 
 

2. เมืองศูนย์กลางของจังหวัด
เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย
สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี และ
การเดินทางสะดวก 
 

3. พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมี
ระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

4. พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณ
ชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผล
เป็นรูปธรรม 
 

1) พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน/ยกระดับการท่องเที่ยวสู่นานาชาติ/เสริมสร้างมาตรฐาน
สินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
2) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
3) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 
4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม 
5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
6) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
7) ยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

1) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย พัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตเมือง รักษาอัตลักษณ์ของเมือง เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 
2) พัฒนาเมืองส าคัญ อาทิ กรุเทพฯ เมืองปริมณฑลขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต หาดใหญ่ และเมืองใหญ่
บริเวณชุมทาง เชื่อมโยงการขนส่ง ระบบรางที่เกิดข้ึนใหม่ที่ส าคัญ 
 

1) เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทางปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
2) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลัก 
3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและคุณภาพบริหารสังคมเพ่ือรองรับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนและการเน
ฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ 
 

1. ส่งเสริมและอ านวยความสะดวก การลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
2. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่สอดคลอ้งกับศักยภาพของพ้ืนที่และยกระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
พ้ืนที่ 
3. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนา 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
10. ก า ร ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

1. ประเทศไทยมีบทบาทน าใน
ภู มิ ภ าคทั้ ง ด้ า น โ ล จิ ส ติ ก ส์
การค้า การบริการและการ
ลงทุน 
 

2. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การกระจายความเจริญใน
ภูมิภาคเอเชียกลุ่มอาเซียนและ
อนุภูมิภาค 
 

3. ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนมี
ความเชื่อมโยงกันเพื่อรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

4. ไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่
เชื่อมั่นของนานาชาติในฐานะ
ประเทศที่มาตรฐานด าเนินการ
ต่างๆเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและ 
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ 

1) เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ภายใต้ความร่วมมือระดับอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาคอาเซี่ยน 
 
 
 

1) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและมีการลงทุนที่มีสมรรถระสูงและ
เป็นที่ยอมรับในภูมิภาค 
 
 
 

1) ส่งเสริม Outward Investment เพ่ือขยายฐานการผลิต การค้าการบริการ ของผู้ประกอบการไทยสร้าง
ผลตอบแทนจากเงินทุนและ know how ของไทย และพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า ๖Trading 
Nation) 
 
 
 

1) มุ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
(Strategic Partner) ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 5. ไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา

ที่ส าคัญทั้งในระดับอนุภูมิภาค
และภูมิภาคโดยมีส่ วนร่ วม
ส าคัญในการก าหนดบรรทัด
ฐานระหว่างประเทศ 
 
6. ภาคเอกชนไทยมีเครือข่าย
และองค์ความรู้ที่ส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
การขยายตลาดทั้งตลาดเดิม
และตลาดใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคภูมิภาค และนานาประเทศ 
2) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาค 
 
 
 
 
1) บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆภายในประเทศและภารกิจด้านการต่างประเทศ 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ.2561–2564 

1. วิสัยทัศน์จังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช 
“นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน” 

 

2. เป้าประสงค์รวม 
1. เพิ่มรายได้จากการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว โดยควบคู่กับการยกระดับ

มาตรฐานคุณภาพ 
2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
3. ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4. ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง 

3. พันธกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทางธุรกิจ และอุตสาหกรรม

ของจังหวัด บนพ้ืนฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด 
2. เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
3. ยกระดับความสามารถการเรียนรู้ กระจายการเรียนรู้บนเครือข่ายชุมชนและส่งเสริมการสร้างชุมชน

ต้นแบบความพอเพียง 
4. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เติบโตอย่างเข้มแข็ง มั่นคงบนพื้นฐานการจัดการความหลากหลายของ

ทรัพยากร 
5. พัฒนา คน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 :  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 :  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 :  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 :  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ์ประกอบด้วย 

1.1 พัฒนาสินค้าแบริการทางกรเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการใน
การตลาดสากล(Global Marketing) 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานด้านการผลิต (น้ า ที่ดิน พันธ์ ปุ๋ย) ที่พอเพียง 
1.3 พัฒนากระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เป็นเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตรกร พ่อค้าใน

การผลิต การตลาดและการกระจายสินค้าทางการเกษตร 
1.5 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและ

กระจายสินค้าทางการเกษตร 
1.6 ส่งเสริมสถานประกอบการให้ได้การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม นวัตกรรมสีเขียว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  : กลยุทธ์ประกอบด้วย 
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการ

ท่องเที่ยว 
2.2 พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เสริมสร้าง

โอกาสและศักยภาพการแข่งขัน ในตลาดการท่องเที่ยว 
2.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก ภายใต้ชื่อ    

“นครแห่งธรรม” 
2.4 พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการ ของบุคลากรท่องเที่ยว ที่ได้

มาตรฐานเกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยือน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : กลยุทธ์ประกอบด้วย 

3.1 พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน 
   3.2 อนุรักษ์ป้องกัน ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัด 
   3.3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ การบริหารจัดการน้ า และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   3.4 ส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ให้มีการใช้พลังงานทดแทน และการประหยัด
พลังงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ประกอบด้วย 
   4.1 พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสังคม และการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   4.2 ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและมีความสุข 
   4.3 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เสริมความมั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรมแก่ประชาชน 
ชุมชน สังคม เป็น “นครที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” 
   4.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ให้เป็น “นครแห่งการเรียนรู้” 
   4.5 เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน  
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) 

 วิสัยทัศน์  “องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช           

(พ.ศ. 2561-2564) ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความ
พอเพียง” ตามแนวพระราชด าริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจฯมาตรา 32 (1) รวมทั้ง ได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ.2560-2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ พันธกิจและเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

พันธกิจ 
1. ศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้ตามแนวราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการสร้างเครือข่าย

เกษตรกร 
2. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 

สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 

3. ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าการเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน 
4. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
5. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 
6. ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร ภาคการตลาด 

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
7. ส่งเสริมการลงทุนการพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
8. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุนการ

วิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความส าคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ ภาค
เศรษฐกิจชุมชน 

9. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

เป้าหมายการพัฒนา 
1. รายได้ของชุมชนเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี  
2. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเป็นธรรม ที่ดินมีคุณค่าและได้รับประโยชน์มากข้ึน 
3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้ 
4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความส าคัญกับ 

การเพ่ิมมูลค่า การค้าการลงทุนของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

พันธกิจ 
1. ฟ้ืนฟูที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
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2. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ีต้นน้ าและลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วย
ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ าแล้งและน้ าท่วม รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบ 
การจัดการน้ าเสีย 

3. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 

4. ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน การสร้าง
เครือข่ายชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 

5. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตและชุมชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหล่งก าเนิด 
สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบการเก็บขนและก าจัดขยะ 

6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้างจิตส านึก
ของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

7. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
8. สนับสนุนส่งสริมการรังวัดและจัดท าแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
9. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู   

ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพ่ือรักษา ปกป้องระบบนิเวศท่ีเชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 
เป้าหมายการพัฒนา 
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ประชาการมีการด ารงชีวิต

อยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
2. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงาน และมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง 
4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
พันธกิจ 
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคม 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและนอก

ระบบสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 

3. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับพ้ืนที่การศึกษาที่ขาดแคลน 
4. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
5. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณะสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย (แพทย์

ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชนและสถานพยาบาล 
6. ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 
7. ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ เฝ้าระวังป้องกัน

ปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
8. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณะภัย 

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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9. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่จัด
กิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 

10. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา ฟ้ืนฟู 
ต่อยอดแหลงเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก 

11. สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และพ่ึงพาตนเองได้ 

12. สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ชุมชน 
การจัดท าแผนแม่บทชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชน 

เป้าหมายการพัฒนา 
1. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างปกติสุข 
2. ประชาชนได้รับสวัสดิการพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึนทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่

เหมาะสมในทุกช่วงวัย 
4. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
พันธกิจ 
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง 
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
เป้าหมายการพัฒนา 
1. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับ ระบบ

ขนส่งอื่น รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐาน ที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พันธกิจ 
1. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้  ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
จิตส านึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชนประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 

2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุนให้
ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอน
การท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

3. พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางระบบการติดตามประเมินผล 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 
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เป้าหมายการพัฒนา 
1. ประชาชนมีจิตส านึกที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน 
3. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการพัฒนา 

 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1  วิสัยทัศน์  

“ป่าระก าน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ าการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชน
เข้มแข็ง” 
 2.2  ยุทธศาสตร์ 
  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง 
  2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการ 
  4. การพัฒนาแหล่งน้ า 
  5. การพัฒนาการเมือง การบริหารและศิลปวัฒนธรรม 
  6. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.3  เป้าประสงค์ 
  1. ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข พึ่งตนเองได้ด้วยวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง 
  3. การคมนาคมสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปา 
  4. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และเพ่ือการเกษตรที่เพียงพอ 
  5. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเมืองการ
ปกครองและศิลปวัฒนธรรมพร้อมทั้งมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการท างาน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบ 
  6. รณรงค์และสร้างจิตส านึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม 
 2.4  ตัวชี้วัด 
  1. จ านวนลานกีฬาออกก าลังหรือศูนย์ออกก าลังที่ด าเนินการได้ 
  2. จ านวนครั้งที่จัดกิจกรรมส่งเสริมรณรงค์ ลด ละ เลิกยาเสพติดและอบายมุขได้ส าเร็จ 
  3. จ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ/สนับสนุนด้านสาธารณสุข 
  4. จ านวนกิจกรรมที่ได้ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมการศึกษา 
  5. จ านวนกิจกรรมที่ได้ส่งเสริมและเผยแพร่คุณธรรมและจริยธรรม 
  6. จ านวนกิจกรรมที่ได้ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  7. จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ด าเนินการ/สนับสนุนในการจัดสวัสดิการ 
  8. จ านวนครั้งที่สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มารับใช้บริการ 
  9. จ านวนครั้งที่สามารถส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในต าบลป่าระก าได้ 
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  10.จ านวนครั้งที่สามารถด าเนินการสนับสนุนกิจกรรมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาค
เกษตรให้มีคุณภาพ 
  11. จ านวนถนนที่มีการคมนาคมที่สะดวก และมีความคงทนที่เพ่ิมข้ึน 
  12. มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนและความสามารถในการขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะได้ในรอบ
หนึ่งปี 
  13. ประชาชนมีน้ าประปาไว้ใช้ในการอุปโภคได้ครอบคลุมท้ง 11 หมู่บ้าน/ทุกครัวเรือน 
  14. จ านวนคลอง หนองบึง คูส่งน้ าที่สามารถขุดลอก บุกเบิกใหม่หรือการก าจัดวัชพืชได้
ส าเร็จในรอบหนึ่งปี 
  15. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมเวทีประชาคมระดับต าบลโดยชี้วัดจากเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมตามเป้าหมายโครงการประจ าปี 
  16. จ านวนครั้งที่พนักงานส่วนต าบลสามารถเข้าร่วมโครงการเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานด้าน
ต่าง ๆ 
  17. จ านวนอุปกรณ์เครื่องมือที่จัดหามาเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ 
  18. ร้อยละของการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ตหรือการส่งเสริมให้ประชาชน
สืบค้นข้อมูลข่าวสารฯ 
  19. จ านวนของกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ/สนับสนุนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 2.5  ค่าเป้าหมาย 
  1. จ านวนผลผลิตโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ, แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน, แผนงานงบกลาง, 
แผนงานสาธารณสุข, แผนงานการศึกษา, แผนงานสังคมสงเคราะห์, แผนงานการรักษาความสงบภายใน, และ
แผนงานเคหะและชุมชน 
  2. จ านวนครั้งที่สามารถด าเนินการ/สนับสนุนผลผลิตโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน, แผนงานการเกษตร, แผนงานเคหะและชุมชน 
  3. จ านวนผลผลิตโครงการด้านคมนาคม, ระบบสาธารณูปการ, ระบบไฟฟ้าและระบบ
ประปาที่ด าเนินการได้ตามแผนงานเคหะและชุมชนรวมถึงแผนงานการพาณิชย์ 
  4. จ านวนผลผลิตโครงการเกี่ยวกับแหล่งน้ า/ทรัพยากรธรรมชาติที่ด าเนินการได้ตาม
แผนงานการเกษตรและแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  5. จ านวนครั้งผลผลิตโครงการที่สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป, 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ, แผนงานเคหะและชุมชน 

 2.6 กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน โดยมีการส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก ยา
เสพติดและอบายมุข มีการส่งเสริมการสาธารณสุข ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ส่งเสริมการเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาและชุมชน โดยมีการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
และช่วยเหลือผู้เดือดร้อน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกทั้งมีการสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารประชาชน 
  2. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรให้มี
คุณภาพและส่งเสริมการผลิตผักผลไม้ปลอดภัยและการเลี้ยงสัตว์ 
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  3. พัฒนาเส้นทางคมนาคม พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการมีการพัฒนาระบบไฟฟ้าและระบบประปาให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
  4. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคและการเกษตร 
  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชาคม ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเมืองการ
ปกครอง พัฒนาบุคลากรพนักงานส่วนต าบลและสมาชิกสภาอบต. ให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งจัดหา
อุปกรณ์เครื่องมืองปรับปรุงสถานที่ท างานให้มีประสิทธิภาพ 
  6. รณรงค์และสร้างจิตส านึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า  มีจุดเด่นคือมีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบเหมาะแก่การ

เพาะปลูกพืชสวนและการท านา ปัจจุบันทรัพยากรมีสภาพที่ยังใช้การได้ค่อนข้างสมบูรณ์ อาชีพเกษตรกรรม
เป็นอาชีพหลักของประชาชนในการสร้างเสริมรายได้ เช่น ท านา ท าไร่นาสวนผสม เลี้ยงสัตว์ สวนผลไม้   
(แก้วมังกร, สวนฝรั่ง)  ท าให้มีความหลากหลายของผลผลิตด้านการเกษตรในปริมาณการผลิตที่มากเพ่ือเพ่ิม
มูลค่า ซึ่งเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาและนอกจากนี้  ประชาชนในต าบลป่าระก า ยังเป็นแหล่งศูนย์การเรียนรู้  
ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรธรรมชาติ  มีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน 
กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ต่าง ๆ อีกทั้งประชาชนมีความตื่นตัวของการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่น และมีคุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้น มีบริการสาธารณสุขมูลฐานอยู่ในระดับค่อนข้างดี การให้บริการ
ทางด้านสาธารณสุขทั่วถึงครอบคลุมทุกกลุ่มมีสถานให้บริการอนามัย มีการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ มี
อาสาสมัครที่มีความรู้ ความสามารถอาสาพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานประกอบกับพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าระก ามีเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อไปยังพ้ืนที่ต าบล อ าเภอต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ซึ่งเอ้ือ
ต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นในด้านอ่ืนๆ ได้
อย่างยั่งยืน น าไปสู่การอยู่ดีมีสุข และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 

 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า มุ่งพัฒนา 6

ด้าน ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปการ การพัฒนาการเมืองการบริหารและศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด คือ การ
พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
อีกท้ังมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ การบริหารจัดการการเกษ๖ณ 
และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ
ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และการ
พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งมั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามล าดับ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

1. จุดแข็ง (Strengths) 
ระบบการบริหาร 

 มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
 การบริหารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล 
 ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตอบสอนงความต้องการของประชาชน

โดยตรง 
 มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 

 ระบบข้อมูล 
 มีการจัดเก็บข้อมูลในการด าเนินการ 

 อัตราก าลัง (พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง) 
 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

 การเงิน/งบประมาณ 
 การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ     

 ศักยภาพของชุมชน 
 มีกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน  เช่น กลุ่มออมทรัพย์  กลุ่มอาชีพ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 มีแหล่งน้ าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ในการเกษตร 
 

2. จุดอ่อน (Weakness) 
     ระบบการบริหาร 

 กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆมีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา ท าให้ศึกษาไม่ทัน  ขาดความ
ชัดเจนในการด าเนินงาน 

 พ้ืนที่รับผิดชอบมาก  ไม่สามารถบริการการพัฒนาได้ทั่วถึง 
 ปริมาณงานมีมากและหลากหลาย  
 ท าให้ผลงานไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควร 
 ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 

ระบบข้อมูล 
 การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ 

อัตราก าลัง  (พนักงาน/ลูกจ้าง) 
 มีบุคลากรไม่เพียงพอกับต าแหน่ง 
 บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป 
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การเงิน/งบประมาณ 
 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา ในการขยายตัวจากชนบทเป็นเมือง 

ศักยภาพของชุมชน 
 สถานที่และอาคารที่ท าการคับแคบไม่เพียงพอ 
 มีกลุ่ม ไม่ทุกหมู่บ้านสมาชิกมีน้อย 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ขาดจิตส านึกในการรับผิดชอบร่วมกัน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. โอกาสการพัฒนาในอนาคต (Opportunities) 
 นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร การท่องเที่ยว  สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ต าบล 
 การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 การแก้ไขปัญหาความยากจน  ปัญหายาเสพติด  ตามนโยบายของรัฐบาล 
 มีนโยบายและแผนแม่บทเพ่ือการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในจังหวัดตรัง ซึ่งท าให้มีเครือข่ายการ

ท่องเที่ยว 
4. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threats) 

 กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาด าเนินการ 
 ภารหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน 
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ปัจจัยและสถานการณ์ที่มีผลต่อการพัฒนา 

การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรคในการพัฒนา 

สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 
 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

 
- การคมนาคม ถนนหนทาง พอที่จะใช้
งานได้พอสมควร 
- มีแหล่งน  าธรรมชาติ และแหล่งน  าที่สร้าง
ขึ นไว้ใช้ในการเกษตร 
- มีประปาหมู่บ้าน บ่อน  าตื นบ่อบาดาล ไว้
ใช้ในการอุปโภคบริโภค 
-มีไฟฟ้าสาธารณะ โทรศัพท์ ในการ
อ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิต
พอสมควร 
 

 
- ถนนหนทางยังไม่มีสภาพที่ดีพอ ถนน
เป็นถนนดิน หินคลุกเป็นหลุมเป็นบ่อ 
การสัญจร 
ไปมาไม่สะดวกเท่าที่ควร 
- ในบางช่วงฤดูกาลน  าใช้ในการเกษตรมี
ไม่เพียงพอ 
- ระบบน  าประปายังกระจายไม่ทั่วถึง
ตามความต้องการของประชาชน 
- ไฟฟ้า โทรศัพท์ ยังไม่ทั่วถึงตามความ
ต้องการของประชาชน 
 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

 
- เนื่องจากมีถนนดิน หินคลุก อยู่จ านวน
หนึ่งที่สามารถพัฒนาให้เป็นถนนคอนกรีต
ในอนาคต 
- ในพื นที่มีแหล่งน  าที่สร้างขึ นเพ่ือการ
อุปโภค 
บริโภคและเพ่ือการเกษตรที่สามารถ
บริหารจัดการเพื่อใช้ได้อย่างเพียงพอ 
 

 
- สภาพพื นที่เป็นที่ราบลุ่มบางส่วน ท า
ให้น  าเกิดน  าท่วมขังท าให้ถนนมีสภาพ
เป็นหลุมเป็นบ่อ 
- งบประมาณไม่เพียงพอทีจะพัฒนาได้
ตามความต้องการของประชาชน 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านเศรษฐกิจ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

 
- อาชีพการเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของ
ประชาชนในการเสริมสร้างรายได้ 
- มีพืชเศรษฐกิจการเกษตรหลายชนิด เช่น 
ข้าว ยางพารา มังคุด ทุเรียน 
 

 
- สินค้าทางการเกษตรไม่มีคุณภาพ 
- ราคาผลผลิตทางการเกษตรกรรมตกต่ า 
- ต้นทุนในการผลิตสูง 
- เมื่อเสร็จฤดูกาลเก็บเก่ียวประชาชนจะมี
การว่างงาน 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

 
- ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพเสริม ให้กับผู้มี
รายได้น้อยหรือว่างงาน 
- ฝึกอบรม พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้าน
ต่างๆ 

 
- ประชาชนขาดการรวมกลุ่มในการ
ประกอบอาชีพเสริม 
- กลุ่มอาชีพที่มีอยู่ยังไม่เข้มแข็ง เท่าท่ีควร 
- ปัญหาด้านการตลาดของกลุ่มเกษตรกร 
 

ด้านสังคม 
 
 

1 .การศึกษา 
ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

จุดอ่อน (Weakness) 

 
- คนรุ่นใหม่มีความรู้ มีการศึกษาขั นพื นฐาน 
- ประชาชนให้ความส าคัญในการพัฒนา
การศึกษา 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น 
- มีบริการทางการศึกษานอกระบบเพ่ือพัฒนา
คุณภาพของคน 
-  มีประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็น
เอกลักษณ์สืบทอดมานาน 
- มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจและกิจกรรมของ
ชุมชน 
- มีภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น เพลงบอก  
หนังตะลุง ปราชญ์ชาวบ้าน 
 
 

 
- คนรุ่นเก่ามีการศึกษาต่ า 
- คนบางกลุ่มยังขาดจริยธรรม คุณธรรม 
วินัยและความรับผิดชอบต่อสังคม 
- คนรุ่นใหม่ไปยึดติดกับวัฒนธรรมตะวันตก 
และวัตถุนิยม ท าลายวัฒนธรรมประเพณี
ดั งเดิมของท้องถิ่นและวิถีชีวิตของชาวบ้าน 

 
 
 



๔๖ 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. การสาธารณะสุข 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

 
- พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ท าให้มีการจัด
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น 
- มีโครงสร้างทางสังคมที่เข้มแข็ง มีการ
รวมกลุ่มจัดตั งองค์กรชุมชน 
- ประชาชนมีค่านิยม ชอบการศึกษา แสวงหา
ความรู้ 
- มีการถ่ายโอนอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

 
- ค่านิยม การสื่อสารที่ไร้พรมแดนท าให้
ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ยึดติดอยู่กับ
วัตถุนิยมและการบริโภคท่ีฟุ่มเฟือย
แพร่กระจายเพ่ิมมากขึ น 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

จุดอ่อน (Weakness) 

 
- คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมดีขึ น  
บริการสาธารณสุขมูลฐานอยู่ในระดับ
ค่อนข้างดี 
- การให้บริการทางด้านสาธารณสุขทั่วถึง 
ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
- มีสถานีอนามัยให้บริการ 1 แห่ง 
- มีการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ 
- มีอาสาสมัครที่มีความรู้ ความสามารถ 
อาสาพัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชน 
 

 
- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรค
เอดส์ 
และโรคอื่นๆรวมทั งยาเสพติด 
- ประชาชนบางกลุ่มไม่สนใจในการดูแล
สุขภาพของตนเอง ขาดการป้องกันตนเอง
จากโรคภัยต่างๆ 
- โรงพยาบาลที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์
เครื่องมือทีทันสมัยอยู่ห่างไกล 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

 
- ได้รับความร่วมมือ การรักษาพยาบาลที่เกิน
ขีดความสามารถ ของ อบต. จากโรงพยาบาล
อ าเภอและสาธารณสุขอ าเภอ 
 
 
 

 
- การป้องกันโรคติดต่อบางชนิด เช่น โรค
เอดส์ 
โรคไข้เลือดออกไม่สามารถท าได้ ครอบคลุม
ทั งต าบล 



๔๗ 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

3. การพัฒนาชุมชน 
สวัสดิการ กีฬาและ
นันทนาการ 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

จุดอ่อน (Weakness) 

- มีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง เช่น 
คณะกรรมการหมู่บ้าน สรบ. กองทุนหมู่บ้าน 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์กีฬาประจ าหมู่บ้าน 
- องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

- ปัญหาของชุมชน เช่น ปัญหาวัยรุ่น  
- ปัญหาขาดสถานที่ออกก าลังกาย อุปกรณ์ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

- องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ
ให้คนชุมชนด้วยกันเอง 
- ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลจาก
ชุมชน 

- ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง 
- ขาดงบประมาณในการก่อสร้างสนามกีฬา
และแหล่งนันทนาการในชุมชน 

ด้านองค์กร  
การเมือง  
การบริหาร 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

จุดอ่อน (Weakness) 

- มีประชาธิปไตยและการกระจายอ านาจ สู่
อบต. มากขึ น 
- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
และหน้าที่ที่พึงมีพึงปฏิบัติ 
- ประชาชนและชุมชนมีความตื่นตัวและมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
- ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองทั งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
- มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
- ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 

- ประชาชนบางกลุ่มยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการบริหารงานของ อบต. 
- ขาดการแนะน า ประชาสัมพันธ์ ด้านข้อมูล
ข่าวสารและกิจการของ อบต. 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารของอบต. 
อย่างสม่ าเสมอ 
- มีการตรวจสอบการบริหารงานของ อบต.
ตลอดเวลา 
- อบต. สามารถให้บริการได้ตรงตามความ 
ต้องการของประชาชนมากขึ น 
 

- งบประมาณที่มีอย่างจ ากัดท าให้การบริการ
ประชาชนไม่ครอบคลุมทุกปัญหา 
- ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่เป็น
เรื่องของโครงสร้างพื นฐานท าให้ต้องจัดสรร
งบประมาณมากกว่าส่วนอื่น 



๔๘ 
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผล
กระทบต่อ องค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
 



๔๙ 
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                                                                                                                                          แบบ ยท. 01              
 
3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

                                                       
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า (พ.ศ. 2561–2564) 

 
  
  ยุทธศาสตร์              1. ประสิทธิภาพการบรหิาร                               2. การปกครองที่เหมาะสม                      3. การพัฒนาและเสริมสร้าง 
   ชาติ 20 ปี                 ราชการ ให้เป็นธรรม          ศักยภาพคน  
 
                             4. ลดความเล่ือมล  า                                        5. ป้องกันและขจัดคอรัปชั่น                     6. รองรับอนาคตประเทศ 
                                 สร้างความเป็นธรรมในสังคม                                                                                     และสถานการณ์โลก 
                                  
                              7. ความพร้อมที่จะแข่งขันกับ   
                                  ต่างประเทศและอนุรักษ ์  
                                 ค่านิยมความเป็นไทย   
 

1. การเสริมสร้างและ                                    2.การสร้างเป็นธรรมลดความ                     3. การสร้างความเข้มแข็งทาง 
   พัฒนาศักยภาพทุนมนษุย ์                              เล่ือมล  าในสังคม                                      เศรษฐกิจและแข่งขันได้ 
                                                                                                                         อย่างยั่งยืน   

 
                               4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่ง                          5. ความมั่นคง                                      6. การเพิ่มประสิทธภิาพ 
                                   สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา                                                                                     การบริหารจัดการในภาครัฐ 
                                   อย่างยั่งยนื                                                                                                       และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 
                                7. การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน                      8. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี                       9. การพัฒนาภูมภิาค เมือง 
                                   และระบบโลจิสติกส์                                    วิจัย และนวัตกรรม                                  และพื นที่เศรษฐกิจ  
 
                                10. การต่างประเทศ 
                                      ประเทศเพื่อนบ้าน และ 
                                      ภูมิภาค 
  
 

1.  การบริหารจัดการเพือ่เพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ                                        2. การพัฒนาการท่องเท่ียวนานาชาติบนฐาน 
                                   ยางพาราและปาล์มน  ามัน                                                                   ทรัพยากรและเอกลกัษณ์ของพื นที ่
 
                                3. การพัฒนาสินค้าเกษตรให้ปลอดภยัและม ี                                          4. การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางคมนาคม 
                                   ศักยภาพในการส่งออก                                                                     ขนส่งและระบบโลจิสตกิส์ให้รองรับการค้า 
                                                                                                                                   การลงทุน การท่องเท่ียว การเกษตรและ 

      พัฒนาคุณภาพชวีิต 
                                                                                                                                                                                 

 
                                1. การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรม                                  2. การพัฒนาการท่องเท่ียวบนพื นฐานธรรมะ 

 สู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม                 ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
 
  

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ                                      4. การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู ่เข้มแข็ง                                    
    สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน                   มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ ฯ    
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัด 
ภาคใต้ฝ่ัง 
อ่าวไทย 
 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 
นครศรีฯ 
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                                                                                                                                             แบบ ยท. 
01          
       

(ต่อ) 
 
                                1. การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรม                                  2. การพัฒนาการท่องเท่ียวบนพื นฐานธรรมะ 

 สู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม                 ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
  
  

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ                                       4. การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง 
    สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน                   มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

 
  
 
 1.การพัฒนาเศรษฐกิจ                           2. การบริหารจัดการทรัพยากร   3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 
                                     ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ 
                                                                                            พลังงาน 
 
 4. การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน    5. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ 
                                                                                การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี             
 
 
                                                                                                                                                            
                                                                            
ยุทธศาสตร์              1. การพัฒนา            2. การพัฒนา            3. การพัฒนา             4. การพัฒนา            5. การพัฒนา           6. การพัฒนา 
การพัฒนา                   คุณภาพชวีิต             เศรษฐกิจ                  โครงสร้าง                  แหล่งน  า              การเมือง                 ทรัพยากร                            
อบต.ป่าระก า               ที่ดี ชุมชม                                             พื นฐานและ                                        การบริหารและ          ธรรมชาติและ                                     
                               เข้มแข็ง                                               สาธารณูปการ                                      ศิลปวัฒนธรรม           สิ่งแวดล้อม                                                                                    
                                                                 
                
                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์
ชุมชนเข้มแข็ง 
ประชาชนอยู่ดีมี
สุข พึ่งตนเองได้
ด้วยวิถีชีวติแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เป้าประสงค ์
ส่งเสริม เพิม่   
ประสทิธิภาพการ
ผลิตและพัฒนากลุม่
อาชีพให้เข้มแขง็ 

เป้าประสงค ์
การคมนาคมสะดวก 
และเพิม่
ประสิทธภิาพ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เช่น 
ไฟฟ้า ประปา 
     

เป้าประสงค ์
พัฒนาแหล่งน  า
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 

 
 

เป้าประสงค ์
รณรงคแ์ละ
สร้างจิตส านึก
ในการดูแล
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม
อย่างเป็น
รูปธรรม 
 

เป้าประสงค์ 
 เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนโดยส่งเสรมิ
ความรู้ความเขา้ใจใน
การเมืองการปกครอง 
และศิลปะวัฒนธรรม
พร้อมทั้งมเีครือ่งมอื
อุปกรณ์ทีม่ีประสทิธิภาพ
ในการท างาน และมกีาร
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการแก่
ประชาชนอยา่งเป็น
ระบบ 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 
นครศรีฯ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา                                                    
ของอปท.ใน
เขตจังหวัด 



๕๑ 
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                                                                                                                                        แบบ ยท. 01 
                                                                                                                                                       

(ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

                      
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ ์
๑.๑ ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย  ที่ดีแก่
ประชาชน 

๑.๒ ส่งเสริมกิจกรรม
รณรงค์ ลด ละ เลิก 
ยาเสพติดและ
อบายมขุ 

๑.๓ ส่งเสริมการ
สาธารณสุข 

๑.๔ ส่งเสริมและ
พัฒนามาตรฐาน
การศึกษาให้มีคุณภาพ 
๑.๕ ส่งเสริมการ
เผยแพร่คุณธรรม 
จริยธรรมใน
สถานศึกษาและชุมชน 
๑.6 สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
และช่วยเหลอืผู้
เลือดร้อน 
๑.7 สร้างความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพยฺสิน  
๑.8 สนับสนุนการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ประชาชน 

 
  

กลยุทธ ์
๒.๑ ส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่ม
อาชีพให้
เข้มแข็ง 

 ๒.๒ เพิ่ม
ประสิทธภิาพ
การผลิตภาค
เกษตรให้มี
คุณภาพ 

 ๒.๓ ส่งเสริมการ
ผลิต ผัก ผลไม้ 
ปลอดภยัและ
การเสี ยงสัตว ์

กลยุทธ ์
 ๓.๑ พัฒนาเส้นทาง

คมนาคม 
  ๓.๒ พัฒนาและ

เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหาร
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

  ๓.๓ พัฒนาระบบ  
  ไฟฟ้า 
  ๓.๔ พัฒนาระบบ 
  ประปา 
 

กลยุทธ ์
๔.๑ พัฒนาแหล่ง
น  าเพื่อการอุปโภค
และการเกษตร 
 

กลยุทธ ์
 ๕.๑ ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วม ในการประชาคม 
๕.๒ ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในการเมือง
การปกครอง 

๕.๓ พัฒนาบุคคลากร
พนักงานส่วนต าบล
และสมาชิกสภา อบต. 
ให้มีความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

๕.๔ จัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือ ปรับปรุง
สถานที่ท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

๕.๕ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ใหข้้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ
แก่ประชาชน 
5.๖ ส่งเสริม อนุรักษ์ 
ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

กลยุทธ ์
๖.๑ รณรงค์และ
สร้างจิตส านึกใน
การดูแล
ทรัพยากร 
๖.๒ ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค ์
ชุมชนเข้มแข็ง 
ประชาชนอยู่ดีมี
สุข พึ่งตนเองได้
ด้วยวิถีชีวติแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 เป้าประสงค ์
ส่งเสริม เพิม่   
ประสทิธิภาพการ
ผลิตและพัฒนากลุม่
อาชีพให้เข้มแขง็ 

เป้าประสงค ์
การคมนาคมสะดวก 
และเพิม่
ประสิทธภิาพ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เช่น 
ไฟฟ้า ประปา 
     

เป้าประสงค ์
 พัฒนาแหล่งน  า
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 

 
 

เป้าประสงค ์
รณรงคแ์ละ
สร้างจิตส านึก
ในการดูแล
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม
อย่างเป็น
รูปธรรม 
 

เป้าประสงค์ 
 เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนโดยส่งเสรมิ
ความรู้ความเขา้ใจใน
การเมืองการปกครอง 
และศิลปวัฒนธรรมพร้อม
ทั้งมีเครื่องมืออุปกรณ์ทีม่ี
ประสิทธภิาพในการ
ท างาน และมีการ
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการแก่
ประชาชนอยา่งเป็น
ระบบ 



๕๒ 
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สาธารณสุข สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

สังคมสงเคราะห ์ งบกลาง การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                           แบบ ยท. 01          
 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         การรักษาความสงบภายใน        เคหะและชุมชน  
                                                    
 
                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                     
 
 
                                                                                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน 

กลยุทธ ์
๑.๑ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ท่ีดีแก่ประชาชน 
๑.๒ ส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก ยาเสพติดและอบายมุข 
๑.๓ ส่งเสริมการสาธารณสุข 
๑.๔ ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้มีคณุภาพ 
๑.๕ ส่งเสริมการเผยแพร่คณุธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาและชุมชน 
๑.๖ ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
๑.๗ สงเคราะห์ผูด้้อยโอกาสในสังคมและช่วยเหลือผู้เลือดร้อน 
๑.๘ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน  
๑.๙ สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารประชาชน 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

๑. อบรมการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
๒. สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของ อปพร. 
๓. จัดตั งศูนย์วิทยุสื่อสาร       
อปพร. 
๔. ฝึกอบรม อปพร. 
๕. งานป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 

๑. ส่งเสริมสุขภาพอนามยัแม่และเด็ก 
๒. ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุทุก ๓ เดือน 
๓. งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
๔. จัดหาสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ 
๕. ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
๖. พัฒนาสาธารสุขมูลฐานในต าบล 
๗. งานดูผู้ป่วยเรื อรัง (โรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง) 
 

๑. รณรงค์ให้ลด ละ เลิก ยา
เสพติดและอบายมุข 
๒. ฝึกอบรมบ าบัดและฝึก
อาชีพผู้ติดยาเสพติด 
๓. พัฒนาสตรีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว 
๔. อบรมด้านกฎหมายให้
ประชาชน 
 

๑. ติดตั งระบบเสียงตามสาย 
๒. ก่อสร้างบอร์ด
ประชาสัมพันธป์ระจ าหมู่บ้าน 
๓. จัดท าป้ายชื่อประจ าบา้น 
๔. ซ่อมแซม/ปรับปรุงหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บา้น 
๕. ก่อสร้างหอกระจายขา่ว 
๖. ก่อสร้างที่อ่านหนังสือ
ประจ าหมู่บา้น 

๘. รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 
๙. จัดซื อเครื่องวัดความดันส าหรับ อสม. 
๑๐. ป้องกันโรคฉี่หน ู
๑๑. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ 
๑๒. จัดซื อเครื่องพ่นหมอกควัน 
๑๓. สนับสนุนยาสามัญประจ าบ้าน 
๑๔. โครงการตรวจหาสารพิษในเลือด  
 



๕๓ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
 

 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน เคหะและชุมชน  การเกษตร 

                                                                                                                                    
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
บู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
สร้าง 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
๑. ช่วยเหลือผูป้ระสบ
ความเดือดร้อนด้าน
ภัยธรรมชาต ิ
๒. ช่วยเหลือผูป้ระสบ
ปัญหาความเดือดร้อน
ด้านแรงงาน 
๓. ส่งเคราะห์ผู้ยากไร้ 
เช่นปรับปรง/ซ่อม
บ้านพักอาศัย 

แผนงานงบกลาง 
๑. ส่งเสริมการ
ด าเนินงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบล (สปสช.) 
๒. เบี ยยังชีพผู้ปว่ย
เอดส ์
๓. เบี ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
๔. เบี ยยังชีพผู้พกิารฯ 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงานการศึกษา 
๑. สนับสนุนศพด.เช่น จัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์, กิจกรรม
วันขึ นปีใหม่ จัดหาแหล่งน  าดื่ม จัดหาของเล่น/เครื่องเล่น
เด็ก 
๒. สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันกีฬา ศพด. 
๓. สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก 
๔. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 
๕. โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
๖. โครงการทัศนศึกษา ดูงาน 
๗. โครงการเยี่ยมบา้นนักเรียน 
๘. โครงการเด็กไทยรักฟัน 
๙. โครงการจัดการเรียนการสอน 
๑๐. โครงการสืบสานประเพณีไทยของเด็กเล็ก 
๑๑. สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ร.ร. 
๑๒. สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ศพด. 
๑๓. โครงการอาหารเสริม (นม) 
๑๔. จัดท ารั วล้อมรอบอาคาร ศพด.วัดเหมก 
๑๕. ต่อเติมอาคาร ศพด. วัดเหมก 
๑๖. ก่อสร้างเสาธงหนา้อาคาร ศพด.วัดป่าระก า 
๑๗. จัดท ารั วอาคาร ศพด. วัดป่าระก า 
๑๘. ปรับภูมิทัศน์ ศพด.วัดปา่ระก า 
๑๙. ปรับปรุงภายในอาคาร ศพด.วัดป่าระก า 
๒๐. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนในสถานศึกษา 
 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
๑. ส่งเสริมการออกก าลังกาย เช่นจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
สนับสนุนเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 
๒. แข่งขันกีฬาหมู่บา้น 
๓. จัดสร้างสนามเบตองประจ าหมูบ่้าน (พร้อมอุปกรณ์) 
๔. ก่อสร้างลานกีฬาประจ าหมู่บ้าน 
5. แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
 
 

กลยุทธ ์
๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง 
 ๒.๒ เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตภาคเกษตรใหม้ีคณุภาพ 
 ๒.๓ ส่งเสริมการผลิต ผัก ผลไม้ ปลอดภัยและการเลี ยงสัตว ์

แผนงาน
งานน 

ผลผลิต/
โครงการ 

๑. ส่งเสริมฝึกอาชีพระยะสั น 
๒. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่นเลี ยง
ไก่ไข กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มฝร่ัง
แช่บ๋วย กลุ่มท านา กลุ่ม
เครื่องจักรสาน 
3. ส่งเสริมการด าเนินงานของ
โรงสีข้าวชุมชนต าบลปา่ระก า 
ฯลฯ 

1.สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล 
2. ส่งเสริมการเกษตรพอ
เพียงพอตามแนว
พระราชด าร ิ
3. ฝึกอบรมวิชาการ/
วิทยาการสมัยใหม่ดา้น
การเกษตร ฯลฯ 

1. ก่อสร้างโรงเรือนรวบรวม  
    สัตว ์
2. ก่อสสร้างโรงเรือนพร้อม      
    อุปการอัดเม็ดปุ๋ยอินทรยี ์



๕๔ 
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เคหะและชุมชน การพาณิชย ์ การเกษตร 

 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ ์
 ๓.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคม 
 ๓.๒ พัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพการ

บริหารสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
 ๓.๓ พัฒนาระบบไฟฟ้า 
 ๓.๔ พัฒนาระบบประปา 
 

 

กลยุทธ ์
๔.๑ พัฒนาแหล่งน  าเพือ่การ
อุปโภคและการเกษตร 
 

แผนงาน
งานน 

1. ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนสายต่าง ๆ ในพื นที ่
2. ก่อสร้างถนนคสล. 
สายต่างๆ ในพื นที ่
3. ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายต่าง ๆ ในพื นที ่
4. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคาร ศาลา
อเนกประสงค์ต่างๆ ใน
พื นที่ 
5. ระบบไฟฟ้าทั งระบบ 
เช่น ย้ายเสาไฟฟ้าริม
คลอง ติดตั งไฟฟ่ส และ
ขยายเขตไฟฟ้า 
 

1. ก่อสร้างระบบประปา 
2. ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน 
3. ขุดเจาะบาดาลเพื่อการ
ระบบประปา 
4. ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ระบบประปา
ทั งหมด 

ผลผลิต/
โครงการ 

1. ขุดลอกคลอง หว้ย ล า
เหมือง คูส่งน  า พร้อมฝังท่อ
ระบายน  า 
2. โครงการก าจัดวัชพืชคู 
คลอง สายต่างๆ ในพื นที ่
3. ซ่อมแซม/ก่อสร้างประตู
ระบายน  า 
4. ก่อสร้างฝาย/ผนังกั นน  า 
จุดต่างๆ ในพื นที ่



๕๕ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
 

 

 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 (ต่อ) 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   บริหารงานทั่วไป        การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                   เคหะและชุมชน                การเกษตร                                                 
 
 
                                 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน     
งานน 

กลยุทธ ์
 ๕.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการประชาคม 
๕.๒ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเมืองการปกครอง 
๕.๓ พัฒนาบุคคลากรพนกังานส่วนต าบลและสมาชิกสภา อบต. ให้มีความรู้ใน
การปฏิบัติงาน 

๕.๔ จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ ปรับปรุงสถานที่ท างานให้มีประสิทธิภาพ 
๕.๕ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใหข้้อมูลข่าวสารของทางราชการแก่ประชาชน 
5.๖ ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟวูัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

กลยุทธ ์
๖.๑ รณรงค์และสร้างจิตส านึก
ในการดูแลทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

1. งานประชาสัมพันธ์
การบริหารงานอบต./
อบต.ป่าระก าพบ
ประชาชน 
2. การจัดท าประชาคม
ระดับหมู่บ้าน/ต าบล 
3. อบรมคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
4. ฝึกอบรมพนกังาน
ส่วนต าบล สมาชกิสภา 
อบต. ในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 
5. ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมพนักงานสว่น
ต าบล สมาชิกสภาอบต. 
6. อบรมความรู้ความ
เข้าใจในการเลือกตั ง 
7. ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริการ
ศูนย์อินเตอร์ต าบลพร้อม
ส่งเสริมประชาชนให้
สามารถเข้าถึงบริการ 
 

1.ส่งเสริมงานศาสนพิธี
และส าคัญทางศาสนา 
2.ส่งเสริมการเผยแพร่
คุณธรรมจริยธรรม
(โครงการฝึกอบรมวิปัสนา
กรรมฐาน) 
3. จัดงานประเพณี
สงกรานต์ 
4.จัดงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา 
5.จดังานประเพณีมาฆบูชา
แห่ผ้าขี นธาต ุ
6.จัดกิจกรรมแหห่มฺรับ
เทศกาลเดือนสิบ 
7.สนับสนุน
ศิลปะวัฒนธรรมพื นบ้าน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของ
ชาติ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ 

1. โครงการติดตั งบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ที่ท าการ
อบต. 
2. โครงการติดตั งอบร์ด
ประชาสัมพันธป์ระจ า
หมู่บ้าน 
3. ปรับปรุงสถานที่
ปฏิบัติงาน 
4. ก่อสร้างห้องเก็บของ
อบต.ป่าระก า 
5. โครงการถมดินบริเวณ
ส านักงานอบต.ป่าระก า 

1.ปล่อยพันธุ์ปลา
และสัตว์น  าตาม
แหล่งน  าสาธารณะ 
2. งานบ ารุงรักษา
ฟื้นฟูดิน 
3.ส่งเสริมการปลูก
หญ้าแฝกเพือ่
ปกป้องการชะล้าง
และพังทลายของ
ดิน 
4.ก่อสร้าง
โรงเรือนเพาะช า
กล้าไม้ 

1.รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม เช่นการปลกูป่าและบ ารุงรักษาปา่ 
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทาง/และที่ท าการอบต.ป่าระก า 
3.งานพัฒนาสาธารณะประโยชน์ 
4.ก่อสร้างสวนสาธารณะประจ าต าบลปา่ระก า 
 

5.จัดท าป้ายห้ามบุคคลภายนอกจับสัตวน์  า 
6.โครงการรักน  า รักปา่ รักแผ่นดิน (เพือ่เฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในปีมหามงคล 
 



๕๖ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
 

 

1. การพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี ชุมชน 
เข้มแข็ง 

2.การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

3.การพัฒนา 
โครงสร้างพื น 
ฐาน 

4.การพัฒนา
แหล่งน  า 

5.การพัฒนา
การเมือง 
การบริหารและ
ศิลปวัฒนธรรม 

6.การพัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์    

เป้าประสงค์   

ค่าเป้าหมาย   

 
                                                                                                                                            แบบ ยท. 02 
 
3.4  แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
                                         “ ป่าระก าน่าอยู่         เชิดชูคุณธรรม      ก้าวล  าการศึกษา 

วิสัยทัศน์                                  พัฒนาคุณภาพชีวิต   เศรษฐกิจมั่งคง       ชุมชนเข้มแข็ง” 
 
 
 
    

 
 
 
 
                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             

    
 
 
                                                                       

   
                                 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

- ชุมชนเข้มแข็ง 
ประชาชนอยู่ดีมี
สุข พึ่งตนเองได้
ด้วยวิถีชีวติแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 - ส่งเสรมิ เพิ่ม      
ประสทิธิภาพการ
ผลิตและพัฒนา
กลุ่มอาชพีให้
เข้มแขง็ 

 
 

- การคมนาคม
สะดวก และเพิ่ม
ประสิทธภิาพ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
เช่น ไฟฟ้า 
ประปา 
     

 

- พัฒนาแหล่งน  า
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 

- - ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ใน
การประชาคม 

- ส่งเสรมิความรู้ความ
เข้าใจในการเมอืงการ
ปกครอง 

- พัฒนาบุคคลากร
พนักงานส่วนต าบลและ
สมาชิกสภา อบต. ให้มี
ความรู้ในการปฏิบัติงาน 

- จัดหาอุปกรณเ์ครือ่งมอื 
ปรับปรุงสถานที่ท างาน
ให้มีประสิทธภิาพ 

- เผยแพร่ประชาสมัพันธ์
ให้ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการแก่ประชาชน 

- ส่งเสรมิ อนุรกัษ์ ฟืน้ฟู
วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

- รณรงค์และสร้าง
จิตส านกึในการดแูล
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นรูปธรรม 

-จ านวนผลผลิต
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ที่สามารถด าเนินการใน
ส่วนทีเ่กียวข้องตาม
แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ, สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน, งบ
กลาง, สาธารณสขุ, 
การศกึษา, สังคม
สงเคราะห์, การรกัษา
ความสงบภายใน และ
แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

- จ านวนครั งที่สามารถ
ด าเนนิการ/สนับสนุน
ผลผลิตโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ตาม
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน, 
การเกษตรและ
แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

-จ านวนผลผลิต
โครงการด้าน
คมนาคม, ระบบ
สาธารณูปการ 
ระบบไฟฟ้าและ
ระบบประปาที่
ด าเนนินการได้
ตามแผนงาน
เคหะและชมุชน
และแผนงานการ
พาณิชย์ 

 

-จ านวนผลผลิต
โครงการเกี่ยวกับ
แหล่งน  า/
ทรัพยากรธรรม   
ชาติที่ด าเนนิการ
ได้ตามแผนงาน
การเกษตร และ
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

-จ านวนครั ง
ผลผลิต
โครงการที่
สามารถ
ด าเนนิการได้
ตามแผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป, การ
ศาสนา
วัฒนธรรมฯ 
และแผนงาน
เคหะชุมชน 



๕๗ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
 

 

แบบ ยท. 02 

กล
ยุทธ์  

แผนงาน  

ค่าเป้าหมาย   

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

                      
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
                             บริหารงานทัว่ไป                                      การรกัษาความสงบภายใน                      การศึกษา                                                                 
                                                              
                               สาธารณสุช                                              เคหะและชุมชน                                  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
                                การเกษตร                                               การพาณิชย์                                          ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
                                งบกลาง                                                   สังคมสงเคราะห์                                     อุตสาหกรรมและการโยธา         
 

กลยุทธ ์
-  ส่งเสริมสขุภาพอนามัย  
ที่ดีแก่ประชาชน 

- ส่งเสรมิกจิกรรม
รณรงค์ ลด ละ เลิก ยา
เสพติดและอบายมุข 

- ส่งเสรมิการสาธารณสุข 
- ส่งเสรมิและพัฒนา
มาตรฐานการศกึษาให้
มีคุณภาพ 

- ส่งเสรมิการเผยแพร่
คุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศกึษาและชมุชน 

- ส่งเสรมิ อนุรกัษ์ ฟืน้ฟู
วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 
- สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
และช่วยเหลอืผู้
เลือดร้อน 

- สร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยฺสนิ  

- สนับสนนุการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ประชาชน 

 
  

กลยุทธ ์
 - ส่งเสริมและ
พัฒนากลุม่อาชีพ
ให้เข้มแข็ง 

 - เพิ่มประสทิธภิาพ
การผลิตภาค
เกษตรให้มี
คุณภาพ 

 - ส่งเสริมการผลิต 
ผัก ผลไม้ 
ปลอดภัยและการ
เสี้ยงสัตว ์

กลยุทธ ์
 -พัฒนาเส้นทาง

คมนาคม 
  -พัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธภิาพการ
บริหาร
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

  -พัฒนาระบบไฟฟ้า 
  -พัฒนาระบบประปา 
 

 

กลยุทธ ์
-พัฒนาแหล่ง
น้ าเพื่อการ
อุปโภคและ
การเกษตร 
 

กลยุทธ ์
 - ส่งเสริมการมสี่วนร่วม ใน

การประชาคม 
- ส่งเสรมิความรู้ความ
เข้าใจในการเมอืงการ
ปกครอง 

- พัฒนาบุคคลากร
พนักงานส่วนต าบลและ
สมาชิกสภา อบต. ให้มี
ความรู้ในการปฏิบัติงาน 

- จัดหาอุปกรณเ์ครือ่งมอื 
ปรับปรุงสถานที่ท างาน
ให้มีประสิทธภิาพ 

- เผยแพร่ประชาสมัพันธ์
ให้ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการแก่ประชาชน 

 

กลยุทธ ์
- รณรงคแ์ละสร้าง

จิตส านกึในการ
ดูแลทรัพยากร 

- ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

 

-จ านวนผลผลิต
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ที่สามารถด าเนินการใน
ส่วนทีเ่กียวข้องตาม
แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ, สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน, งบ
กลาง, สาธารณสขุ, 
การศกึษา, สังคม
สงเคราะห์, การรกัษา
ความสงบภายใน และ
แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

-จ านวนครั ง
ผลผลิต
โครงการที่
สามารถ
ด าเนนิการได้
ตามแผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป, การ
ศาสนา
วัฒนธรรมฯ 
และแผนงาน
เคหะชุมชน 

-จ านวนผลผลิต
โครงการเกี่ยวกับ
แหล่งน  า/
ทรัพยากรธรรม   
ชาติที่ด าเนนิการ
ได้ตามแผนงาน
การเกษตร และ
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

-จ านวนผลผลิต
โครงการด้าน
คมนาคม, ระบบ
สาธารณูปการ 
ระบบไฟฟ้าและ
ระบบประปาที่
ด าเนนินการได้
ตามแผนงาน
เคหะและชมุชน
และแผนงานการ
พาณิชย์ 

 

- จ านวนครั งที่สามารถ
ด าเนนิการ/สนับสนุน
ผลผลิตโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ตาม
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน, 
การเกษตรและ
แผนงานเคหะและ
ชุมชน 



๕๘ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
                                                                                        
                                                                                                                                                                               
 
 
                        



 

๕๘ 
 

        3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                                           

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาคน 
ชุมชนและสังคม
ให้น่าอยู ่เข้มแข็ง
มั่นคงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี 
ชุมชนเข้ม 

ชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนอยู่ดีมี
สุข พึ่งตนเองได้
ด้วยวถิีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่สามารถ
ด าเนินการ/ 
สนับสนุนในส่วน
ที่เกี่ยวขอ้งรวม 
8 แผนงาน  

1 2 3 4 ปีละ 1 ลาน/ศูนย ์ ส่งเสริม
สุขภาพ
อนามัยที่ดีแก่
ประชาชน 

โครงการ
ส่งเสริมออก
ก าลังกาย 5 
โครงการ 

ส านักงานปลัด กองช่าง 

กองคลัง 

    จัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพ
ติดระดับต าบล 

1 

 

2 3 4 ปีละ  1 ครั้ง ส่งเสริม
กิจกรรม
รณรงค์ ลด ละ 
เลิกยาเสพติด
และอบายมุข 

โครงการ
ส่งเสริม
กิจกรรม  
รณรงค์ ลด 
ละ เลิกยา
เสพติดและ
อบายมขุ 3 
โครงการ 

 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

    จ านวนกิจกรรม
ที่ได้ด าเนินการ/
สนับสนุน 
สาธารณสุข 

3 6 9 12 ปีละ 3 กิจกรรม ส่งเสริมการ
สาธารณสุข 

โครงการ
ส่งเสริม
สาธารณสุข 
11 
โครงการ 

 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

แบบ ยท. 03 



 

๕๙ 

 

 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาคน 
ชุมชนและสังคม
ให้น่าอยู ่เข้มแข็ง
มั่นคงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี 
ชุมชนเข้ม 

ชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนอยู่ดีมี
สุข พึ่งตนเองได้
ด้วยวถิีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่สามารถ
ด าเนินการ/ 
สนับสนุนในส่วน
ที่เกี่ยวขอ้งรวม 
8 แผนงาน  

6 12 18 24 ปีละ   6  กิจกรรม  ส่งเสริมและ
พัฒนา
มาตรฐาน
การศึกษาให้มี
คุณภาพ 

 

โครงการที่
จะส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรม
การศึกษา  
15 
โครงการ 

 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

    จ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่
ด าเนินการ  
สนันสนุน และ
จ านวนบา้นที่
ได้รับการ
สงเคราะห์ 

 

- - 

 

- - ตามสภาวะการณ์ สงเคราะห์
ผู้ดอ้ยโอกาสใน
สังคมและ
ช่วยเหลือผู้
เดือดร้อน 

 

โครงการ
สงเคราะห์/
ช่วยเหลือผู้
ด้อย  
โอกาส/
ผู้ประสบภัย 
3 โครงการ 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

    จ านวนครั้งที่จัด
กิจกรรม/เข้าร่วม
กิจกรรมรณรงค์
ต่าง ๆ 

1 2 3 4 ปีละ 1 ครั้ง/
กิจกรรม 

สร้างความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

โครงการ
สร้างความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 5 
โครงการ 

 

ส านักงานปลัด กองคลัง 



 

๖๐ 

 

 

 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาคน 
ชุมชนและสังคม
ให้น่าอยู ่เข้มแข็ง
มั่นคงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี 
ชุมชนเข้ม 

ชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนอยู่ดีมี
สุข พึ่งตนเองได้
ด้วยวถิีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนครั้งที่
สามารถ
สนับสนุน
ให้บริการ
เกี่ยวกบัข้อมูล
ข่าวสาร 

2 4 6 8 ปีละ 2 โครงการ สนับสนุนการ
เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ประชาชน 

โครงการ
สนับสนุน
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าว 6 โครงการ 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

การบริหารจัดการ
การเกษตร และ
อุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานครบ
วงจรและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ส่งเสริม เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตและพัฒนา
กลุ่มอาชีพให้
เข้มแข็ง 

จ านวนกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่สามารถ
ด าเนินการ/ 
สนับสนุนในส่วน
ที่เกี่ยวขอ้งรวม 
3 แผนงาน  

- 1 - 2 สองปี 1 โครงการ ส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่ม
อาชีพให้
เข้มแข็ง/  
ส่งเสริมการ
เล้ียงสัตว์ 

ผลผลิตกิจกรรม
ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพให้เข้มแข็ง 
4 โครงการ 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

การบริหารจัดการ
การเกษตร และ
อุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานครบ
วงจรและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปการ 

การคมนาคม
สะดวกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
เช่น ถนน ไฟฟ้า 
ประปา 

ระยะทางและ
จ านวนถนน คัน
คูส่งน้ า ถนน
เหมืองน้ าที่
ซ่อมแซม/
ก่อสร้างได้ส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

20 40 60 80 ปีละ 20 โครงการ พัฒนา
เส้นทาง
คมนาคม 

บุกเบิกถนน
ใหม่/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนน 
คันคูส่งน้ าเหมือง
น้ า ก่อสรา้ง
ถนนลาดยาง ถน
นคสล.พร้อมฝัง
ท่อระบายน้ า
ตามจุดต่างๆ 
รวม 286
โครงการ(ทั้ง 4 ปี) 

กองช่าง กองคลัง 



 

๖๑ 

 

 

 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

การบริหารจัดการ
การเกษตร และ
อุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานครบ
วงจรและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปการ 

การคมนาคม
สะดวกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
เช่น ถนน ไฟฟ้า 
ประปา 

จ านวนอาคาร 
ศาลา
เอนกประสงค์   
ที่ท าการฯ ที่
ก่อสร้าง/
ซ่อมแซม/
ปรับปรุงได้
ส าเร็จ 

2 4 6 8 ปีละ 2 โครงการ พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

 

ก่อสร้าง/
ซ่อมแซม/
ปรับปรุง
อาคาร เช่น 
ศาลาที่พักริม
ทางที่ท าการ
ผู้ใหญ่บ้าน 
ศาลา
เอนกประสงค์ 
จ านวน 12
โครงการ 

 

กองช่าง กองคลัง 

    ความสามารถใน
การขอขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
ได้ส าเร็จในรอบ
หนึ่งปี 

1 2 3 4 ปีละ 1 เขตไฟฟา้ 
สาธารณะ 

พัฒนาระบบ
ไฟฟ้า 

 

พัฒนาระบบ
ไฟฟ้า/ขยาย
เขตไฟฟ้า 
สาธารณะและ
ริมทางเหมือง
น้ าต่าง ๆ 
จ านวน 12
โครงการ 

 

กองช่าง กองคลัง 



 

๖๒ 

 

 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

การบริหารจัดการ
การเกษตร และ
อุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานครบ
วงจรและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปการ 

การคมนาคม
สะดวกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
เช่น ถนน ไฟฟ้า 
ประปา 

ประชาชนมี
น้ าประปาไว้ใช้
อุปโภคได้เพิ่มขึ้น
ทุกครัวเรือนจาก
(จาก 1,355 
ครัวเรือน มี
ระบบประปาใช้
แล้ว 711 
ครัวเรือน เหลือ
อีก 655 
ครัวเรือน) 

161 322 483 644 ปีละ 161 ครัวเรือน พัฒนาระบบ
ประปา 

 

ก่อสร้าง
ขยาย,
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ระบบ
ประปา
จ านวน  17
โครงการ 

กองช่าง กองคลัง 

การบริหารจัดการ
การเกษตร และ
อุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานครบ
วงจรและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาแหล่ง
น้ า 

พัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและเพื่อ
การเกษตร 

จ านวนคลอง 
หนอง บึงคูส่งน้ า
ที่สามารถขุด
ลอก/บุกเบิกใหม่
หรือการก าจัด
วัชพืชได้ในรอบ
หนึ่งปี 

8 16 24 32 ปีละ 8 โครงการ พัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

ผลผลิตขุด
ลอกเหมือง
น้ า หนอง 
คลอง การ
ก าจัดวัชพืช
การก่อสร้าง
ประตู
ระบายน้ า 
ปรับปรุงบ่อ
น้ าตื่นในเขต
ต าบล      
ป่าระก า 
จ านวน 93
โครงการ 

กองช่าง กองคลัง 



 

๖๓ 

 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวบน
พื้นฐานธรรมะ 
ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม 

การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

การพัฒนา
การเมืองการ
บริหารและ
วัฒนธรรม 

เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนโดย
ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจใน
การเมืองการ
ปกครองและ
ศิลปวัฒนธรรม
พร้อมทั้งมี
เครื่องมืออุปกรณ์
ที่มีประสิทธิภาพ
ในการท างานและ
มีการ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการแก่
ประชาชนอยา่ง
เป็นระบบ 

ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมเวที
ประชาคมระดับ
ต าบลโดยชีว้ัด
จากเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมฯ
(สัดส่วน
ประชาคม) ตาม
เป้าหมาย
โครงการ
ประจ าป ี

20 40 60 80 ปีละ 1 ครั้ง/คิดเป็น
ร้อยละ 20 

ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
ประชาคม 

 

 

 

 

 

ผลผลิต
ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม
ในการ
ประชาคม 
รวม 2
โครงการ 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

    จ านวนครั้งที่ 
สามารถจัดอบรม
ให้ความรู้แก่
ประชาชนในส่วน
ที่เกี่ยวขอ้งได้ 
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

1 2 3 4 ปีละ 1 กิจกรรม ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจใน
การเมืองการ
ปกครอง 

ผลผลิตการ
ส่งเสริม
ความรูค้วาม
เข้าใจใน
การเมืองฯ
รวม 1
โครงการ 

ส านักงานปลัด กองคลัง 



 

๖๔ 

 

 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวบน
พื้นฐานธรรมะ 
ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม 

การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

การพัฒนา
การเมืองการ
บริหารและ
วัฒนธรรม 

เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนโดย
ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจใน
การเมืองการ
ปกครองและ
ศิลปวัฒนธรรม
พร้อมทั้งมี
เครื่องมืออุปกรณ์
ที่มีประสิทธิภาพ
ในการท างานและ
มีการ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการแก่
ประชาชนอยา่ง
เป็นระบบ 

จ านวนครั้งที่
พนักงานส่วน
ต าบล/สมาชิก
สภาอบต.
สามารถเข้าร่วม
โครงการเพื่อ
พัฒนาการ
ปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ ไดส้ าเร็จ 

10 20 30 40 10 ครั้ง/ปี -พัฒนา
บุคลากร
พนักงานส่วน
ต าบลและ
สมาชิกสภา
อบต.ให้มี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ผลผลิต   
การพัฒนา
บุคลากร/
สมาชิกสภา
อบต. ให้มี
ความรู้ฯ 
รวม 2
โครงการ 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

    จ านวนอปุกรณ์
เครื่องมือที่จัดหา
มาเพื่อให้การ
ท างานมี 
ประสิทธิภาพได้
ส าเร็จในรอบปี 

2 4 6 8 ปีละ 2 ชิ้น/ตวั/
เครื่อง 

-จัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือ 
ปรับปรุงถานที่
ท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

ผลผลิตการ
จัดหา
อุปกรณ์ฯ 
ในการ
ปฏิบัติงาน 
รวม 13
โครงการ 

ส านักงานปลัด  
กองช่าง     
กองคลัง 

กองคลัง  
กองคลัง 



 

๖๕ 

 

 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวบน
พื้นฐานธรรมะ 
ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม 

การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

การพัฒนา
การเมืองการ
บริหารและ
วัฒนธรรม 

เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนโดย
ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจใน
การเมืองการ
ปกครองและ
ศิลปวัฒนธรรม
พร้อมทั้งมี
เครื่องมืออุปกรณ์
ที่มีประสิทธิภาพ
ในการท างานและ
มีการ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการแก่
ประชาชนอยา่ง
เป็นระบบ 

ร้อยละของการ
ให้บริการข้อมูล
ข่าวสารผ่าน
อินเตอร์เน็ตหรือ
การส่งเสริมให้
ประชาชนสืบค้น
ข้อมูลข่าวสารฯ 

5 10 15 20 ร้อยละ 5 /ป ี -เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ให้ข้อมูล
ข่าวสารของ
ทางราชการแก่
ประชาชน 

ผลผลิตการ
เผยแพร่
ประชา     
สัมพันธ์ให้
ข้อมูล
ข่าวสารทาง
ราชการแก่
ประชาชน 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

    จ านวนกิจกรรม
ที่ได้ส่งเสริม
อนุรักษ์ฟื้นฟู
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น 

2 4 6 8 2 กิจกรรม/ปี -ส่งเสริม 
อนุรักษ์ฟื้นฟู
วัฒนธรรม
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

ผลผลิตการ
ส่งเสริม
อนุรักษ์
ฟื้นฟู
ประเพณีฯ 
รวม 5
โครงการ 

ส านักงานปลัด กองคลัง 



 

๖๖ 

 

 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม  
ชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยืน 

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติ 
สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรม  
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

รณรงค์และสร้าง
จิตส านึกในการ
ดูแล ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
เป็นรูปธรรม 

จ านวนกิจกรรม
ที่ได้สามารถ
ด าเนินการด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติได้
ส าเร็จในรอบปี 

1 2 3 4 1 กิจกรรม/ปี รณรงค์และ
สร้างจิตส านึก
ในการดูแล 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ผลผลิตการ
รณรงค์และ
สร้าง
จิตส านึกใน
การดูแล
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอ้ม 
รวม  3
โครงการ 

 

ส านักงานปลัด กองคลัง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)              องค์การบริหารส่วนต าบลปา่ระก า 
 

ส่วนที่ ๔ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบตัิ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

 

ที ่
 

ยุทธศาสตร์ 
 

ด้าน 
 

แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ชุมชน
เข้มแข็ง 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 
 

- การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
- สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
- สาธารณสุข 
- การศึกษา 
- สังคมสงเคราะห์ 
- เคหะและชุมชน 

ส านักปลัด 
 
ส านักปลัด 
 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 
 
กองคลัง 
 
กองคลัง 
กองคลัง 
กองคลัง 
กองคลัง 

การด าเนินงานอ่ืน 
 

- งบกลาง ส านักปลัด กองคลัง 

บริหารทั่วไป -การรักษาความสงบภายใน 
 

ส านักปลัด กองคลัง 

๒ การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

บริการสังคมและ
ชุมชน 

- สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
- เคหะและชุมชน 
 

ส านักปลัด 
 
กองช่าง 

กองคลัง 
 
กองคลัง 

การเศรษฐกิจ - การเกษตร 
 

ส านักปลัด กองคลัง 

๓ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปการ 

บริการสังคมและ
ชุมชน 
 

- เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

การเศรษฐกิจ 
 

- การพาณิชย์ กองช่าง กองคลัง 

๔ การพัฒนาแหล่งน้ า การเศรษฐกิจ 
 

- การเกษตร กองช่าง กองคลัง 

๕ การพัฒนาการเมือง
การบริหารและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 

บริหารทั่วไป -บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
กองคลัง 

กองคลัง 

๖ การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริหารทั่วไป 
 
 

- บริหารงานทั่วไป 
- การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

ส านักปลัด กองคลัง 

การเศรษฐกิจ - การเกษตร 
 

ส านักปลัด กองคลัง 

รวม ๖ ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน 11 แผนงาน ๓ หน่วยงาน ๑ หน่วยงาน 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)              องค์การบริหารส่วนต าบลปา่ระก า 
 

 



๖๘ 

 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ที่ดี ชุมชน เข้มแข็ง 

1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรม 
และนันทนาการ 

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1.3 แผนงานงบกลาง 
1.4 แผนงานสาธารณสุข 
1.5 แผนงานการศึกษา 
1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
1.7 แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 
1.8 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 
 

6 
 

3 
 

4 
11 
11 
3 
4 
5 

 
 

363,000 
 

40,000 
 

10,087,200 
147,000 

4,455,700 
90,000 
60,000 

188,000 

 
 

6 
 

3 
 

4 
11 
12 
3 
4 
5 

 
 

363,000 
 

40,000 
 

10,087,200 
147,000 

4,485,700 
90,000 
60,000 

188,000 

 
 

6 
 

3 
 

4 
11 
12 
3 
4 
5 

 
 

363,000 
 

40,000 
 

10,087,200 
147,000 

4,495,700 
90,000 
60,000 

188,000 

 
 

6 
 

3 
 

4 
11 
13 
3 
5 
6 

 
 

363,000 
 

40,000 
 

10,087,200 
147,000 

5,505,700 
90,000 

260,000 
488,000 

 
 

24 
 

12 
 

16 
44 
48 
12 
17 
21 

 
 

1,452,000 
 

160,000 
 

40,348,800 
588,000 

18,942,800 
360,000 
440,000 

1,052,000 

รวม 47 15,430,900 48 15,460,900 48 15,470,900 51 16,980,900 194 63,343,600 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
    2.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของ 
          ชุมชน 
    2.2 แผนงานการเกษตร 
    2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
5 
 

6 
- 

 
270,000 

 
65,000 

- 
 

 
5 
 

6 
- 

 
270,000 

 
65,000 

- 

 
5 
 

6 
1 
 

 
270,000 

 
65,000 
70,000 

 
5 
 

6 
2 

 
270,000 

 
65,000 

140,000 

 
20 

 
24 
3 
 

 
1,080,000 

 
260,000 
210,000 

รวม 11 335,000 11 335,000 12 405,000 13 475,000 47 1,550,000 

แบบ ผ. 07 



๖๙ 

 

 
 

(ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการ
พ้ืนฐานและสาธารณูปการ 
    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
    3.2 แผนงานการพาณิชย ์

 
 

40 
4 

 
 

38,045,360 
350,000 

 
 

50 
6 

 
 

12,066,360 
2,220,000 

 
 

91 
5 

 
 

28,363,720 
448,000 

 
 

116 
5 

 
 

61,552,360 
448,000 

 
 

297 
20 

 
 

140,027,800 
3,466,000 

รวม 44 38,395,360 56 14,286,360 96 28,811,720 121 62,000,360 317 143,493,800 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 
    4.1 แผนงานการเกษตร 

 
18 

 
1,106,000 

 
19 

 
1,714,000 

 
26 

 
3,192,000 

 
28 

 
3,063,500 

 
91 

 
9,075,500 

รวม 18 1,106,000 19 1,714,000 26 3,192,000 28 3,063,500 91 9,075,500 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมอืง 
    การบริหาร 
    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
    5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
    5.3 แผนงานเคหะชุมชน 
    5.4 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 

 
 

11 
12 

 
2 
1 

 
 

120,000 
122,000 

 
60,000 
20,000 

 
 

11 
12 

 
2 
1 

 
 

120,000 
122,000 

 
60,000 
20,000 

 
 

11 
12 

 
3 
1 

 
 

120,000 
122,000 

 
90,000 
20,000 

 
 

11 
12 

 
4 
1 

 
 

120,000 
122,000 

 
188,000 
20,000 

 
 

44 
48 

 
11 
4 

 
 

480,000 
488,000 

 
398,000 
80,000 

รวม   26 322,000 26 322,000 27 352,000 28 450,000 107 1,446,000 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
    6.2 แผนงานการเกษตร 
 

 
 

6 
3 

 
 

71,000 
15,000 

 
 

6 
3 

 
 

71,000 
15,000 

 
 

6 
3 

 
 

71,000 
15,000 

 
 

7 
3 

 
 

171,000 
15,000 

 
 

25 
12 

 
 

384,000 
60,000 

รวม 9 86,000 9 86,000 9 81,000 10 186,000 37 444,000 
 

155 55,675,260 169 32,204,260 218 48,312,620 251 83,155,760 793 219,352,900 

แบบ ผ. 07 



๗๐ 

 

รวมท้ังสิ้น 
 

 



2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ  ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การพัฒนาคน ชมุชน และสังคมให้น่าอยู่ เขม้แขง็มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 
    ๑. ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชวีิตทีด่ ีชมุชนเขม้แขง็

๑.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 ส่งเสริมการออกก าลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกาย จัดซ้ืออปุกรณ์การออก 100,000     100,000     100,000     100,000     จ านวน สุขภาพร่างกาย ส านกังานปลัด

แข็งแรงมภีมูคุ้ิมกนัโรค ก าลังกายไว้ที่ท าการ อปุกรณ์ที่จัด แข็งแรง อบต.ปา่ระก า

อบต.ปา่ระก าเปน็ ซ้ือได้ส าเร็จ

ศูนย์กลางการออกก าลัง ตามเปา้หมาย

กายและมกีารน าเต้น

แอโรบคิใหแ้กป่ระชาชน

ที่สนใจการออกก าลังกาย

2 จัดการแข่งขันกฬีาหมู่บา้น เพื่อสุขภาพร่างกาย ส่งเสริมการจัดการแข่งขัน 33,000       33,000       33,000       33,000       จ านวนคร้ังที่ สุขภาพร่างกาย ส านกังานปลัด

แข็งแรงมภีมูคุ้ิมกนัโรค กฬีาของหมู่บา้น จัดการแข่งขัน แข็งแรง อบต.ปา่ระก า

กฬีาหมู่บา้น

ได้ส าเร็จ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การพัฒนาคน ชมุชน และสังคมให้น่าอยู่ เขม้แขง็มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ  ผ. 01

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 
    ๑. ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชวีิตทีด่ ีชมุชนเขม้แขง็

๑.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

3 จัดสร้างสนามเบตองประจ าหมู่บา้น (พร้อมอปุกรณ์)เพื่อสุขภาพร่างกาย เปน็ศูนย์กลางการออก 10,000       10,000       10,000       10,000       จ านวนสนาม สุขภาพร่างกาย ส านกังานปลัด

แข็งแรงมภีมูคุ้ิมกนัโรค ก าลังกายใหแ้กป่ระชาชน ที่จัดสร้างได้ แข็งแรง อบต.ปา่ระก า

ที่สนใจการออกก าลังกาย

4 จัดการแข่งขันกฬีาต่อต้านยาเสพติด เพื่อสุขภาพร่างกาย จัดการแข่งขันกฬีาต้าน 100,000     100,000     100,000     100,000     ความ เยาวชนมสุีขภาพ ส านกังานปลัด

แข็งแรงปลอดยาเสพติด ยาเสพติดเพื่อเยาวชน สามารถใน ร่างกายแข็งแรง อบต.ปา่ระก า

วัยรุ่นพื้นที่ต าบลปา่ระก า การจัดการ ปลอดยาเสพติด

ปลอดยาเสพติด แข่งขันกฬีา

ได้ส าเร็จ

5 กอ่สร้างลานกฬีาประจ าหมู่บา้น (พร้อมวัสดุอปุกรณ์เพื่อใหเ้ยาวชนและ กอ่สร้างลานกฬีาพร้อม 100,000     100,000     100,000     100,000     ลานกฬีา เยาวชนประชาชน ส านกังานปลัด

กฬีา เช่น ฟตุบอล ลูกตะกร้อ อปุกรณ์แอโรบคิ ประชาชนได้ อปุกรณ์เคร่ืองออก พร้อมวัสดุ มสุีขภาพร่างกาย อบต.ปา่ระก า

เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง ออกก าลังกายรักการ ก าลังกายใหก้บัหมู่บา้น อปุกรณ์กฬีา แข็งแรง

เล่นกฬีา ร่างกาย ทั้ง 11 หมู่บา้น ที่สามารถ

แข็งแรง ด าเนนิการ

ได้ตาม

เปา้หมาย

รวม 5   โครงการ - - 343,000    343,000    343,000    343,000    - - -
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ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การพัฒนาคน ชมุชน และสังคมให้น่าอยู่ เขม้แขง็มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 
    ๑. ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชวีิตทีด่ ีชมุชนเขม้แขง็

๑.๒ แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

๑ รณรงค์ใหล้ด ละ เลิก ยาเสพติดและอบายมขุ เพื่อปลอดยาเสพติด รณรงค์ใหค้วามรู้เกี่ยว 5,000        5,000       5,000     5,000    จ านวนคร้ัง ชุมชนปลอด ส านกังานปลัด

ชุมชนเข้มแข็ง กบัยาเสพติดใหแ้ก่ ที่สามารถจัดยาเสพติด อบต.ปา่ระก า

ประชาชนเยาวชนพื้นที่ กจิกรรม

ต าบลปา่ระก า รณรงค์ฯ 

ได้

๒ ฝึกอบรม บ าบดั และฝึกอาชีพผู้ติดยาเสพติด เพื่อสุขภาพร่างกาย ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ 30,000      30,000     30,000   30,000  จ านวนคร้ัง สุขภาพร่างกาย ส านกังานปลัด

แข็งแรงปลอดยาเสพติด ต าบลปา่ระก า ที่สามารถ แข็งแรงและมอีาชีพ อบต.ปา่ระก า

จัดการฝึก เสริมรายได้แกผู้่

อบรมได้ ติดยาเสพติด

๓ ฝึกอบรมด้านกฎหมายแกป่ระชาชน เพื่อใหค้วามรู้ด้าน ประชาชนพื้นที่ต าบล 5,000        5,000       5,000     5,000    จ านวนคร้ัง ประชาชนมคีวามรู้ ส านกังานปลัด

กฎหมายแกป่ระชาชน ปา่ระก า ที่สามารถ ด้านกฎหมาย อบต.ปา่ระก า

จัดการฝึก

อบรมได้

รวม 3   โครงการ - - 40,000 40,000 40,000 40,000 - - -
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โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การพัฒนาคน ชมุชน และสังคมให้น่าอยู่ เขม้แขง็มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 
    ๑. ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชวีิตทีด่ ีชมุชนเขม้แขง็

๑.๓ แผนงานงบกลาง
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 ส่งเสริมการด าเนนิงานของกองทนุหลักประกนั เพื่อการปฐม สบทบเงินเข้ากองทนุ 180,000        180,000        180,000       180,000       จ านวน ประชาชนได้รับ ส านกังานปลัด

สุขภาพต าบลปา่ระก า (สปสช.) พยาบาลเบื้องต้น สปสช. กจิกรรม ประโยชนจ์ากกอง อบต.ปา่ระก า

ที่ด าเนนิการ ทนุฯ ร่วมกนั

ได้

๒ จัดสงเคราะหผู้์ปว่ยเอดส์ (เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์) เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้ปว่ยฯที่แพทย์รับรอง 72,000          72,000           72,000         72,000         จ านวนผู้ปว่ย สามารถช่วย ส านกังานปลัด

ผู้ปว่ยเอดส์ จ านวน ๑๒ ราย ที่สงเคราะห์ สงเคราะหผู้์ปว่ย อบต.ปา่ระก า

ได้/เดือน เอดส์ได้ส าเร็จ

๓ จัดสวัสดิการสงเคราะหใ์หแ้กผู้่สูงอายุ (เกี่ยวกบัการเพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ (60 ปขีึ้นไป) 7,512,000     7,512,000       7,512,000      7,512,000      จ านวนผู้สูงอายุ สามารถช่วยสนบัสนนุ ส านกังานปลัด

(รับเบี้ยยังชีพ) ใหแ้กผู้่มอีายุ 60 จ านวน 906 ราย ที่สามารถ เกี่ยวกบัหลักประกนั อบต.ปา่ระก า

ปขีึ้นไป จัดสงเคราะห์ รายได้ใหแ้กผู้่สูงอายุ

ได้/เดือน

๔ จัดสวัสดิการสงเคราะหใ์หแ้กผู้่พกิารหรือทพุพลภาพเพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้พกิารที่ขึ้นทะเบยีนตาม 2,323,200     2,323,200       2,323,200     2,323,200      จ านวนผู้พิการ สามารถช่วยสนบัสนนุ ส านกังานปลัด

(เกี่ยวกบัเบี้ยยังชีพคนพกิารตามสิทธิ) ใหแ้กค่นพกิาร สิทธิ จ านวน 242 ราย ที่จัดสงเคราะห์ เกี่ยวกบัหลักประกนั อบต.ปา่ระก า

ที่ได้ขึ้นทะเบยีน ได้/เดือน รายได้ใหแ้กผู้่พกิารฯ

รวม  4  โครงการ - - 10,087,200   10,087,200    10,087,200  10,087,200  - - -
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โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การพัฒนาคน ชมุชน และสังคมให้น่าอยู่ เขม้แขง็มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 
    ๑. ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชวีิตทีด่ ีชมุชนเขม้แขง็

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 ส่งเสริมสุขภาพอนามยั แมแ่ละเด็ก เพื่อสุขภาพร่างกาย การรณรงค์ใหค้วามรู้ 10,000         10,000       10,000        10,000        จ านวนคร้ังที่ สุขภาพร่างกาย ส านกังานปลัด

แข็งแรง อบรมแมก่อ่นคลอดและ จัดกจิกรรมให้ แข็งแรงทั้งแมแ่ละ อบต.ปา่ระก า

หลังคลอดโดยร่วมมอื ความรู้ได้ ลูก

กบั รพ.สต.ปา่ระก า ส าเร็จ

 รพ.สต.บา้นเกาะจาก

2 ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุทกุ 3 เดือน เพื่อสุขภาพร่างกาย อบต.ปา่ระก าร่วมมอืกบั 10,000         10,000       10,000        10,000        จ านวน สุขภาพร่างกาย ส านกังานปลัด

ที่แข็งแรง รพ.สต.ปา่ระก าและ คร้ังที่ แข็งแรง อบต.ปา่ระก า

 รพ.สต.บา้นเกาะจาก สามารถ

ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ตรวจได้จริง

ทกุ ๆ 3 เดือน คร้ัง/3 เดือน

3 จัดหาสนบัสนนุวัคซีนปอ้งกนัโรคต่าง ๆ เพื่อสุขภาพร่างกาย อบต.ปา่ระก าร่วมมอืกบั 11,000         11,000       11,000        11,000        จ านวนวัค สุขภาพร่างกาย ส านกังานปลัด

แข็งแรง รพ.สต.ปา่ระก า ซีนที่จัดหาได้/ แข็งแรง อบต.ปา่ระก า

คร้ัง

4 ปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก เพื่อสุขภาพร่างกาย พน่หมอกควันปอ้งกนั 10,000         10,000       10,000        10,000        ร้อยละที่ลด สุขภาพร่างกาย ส านกังานปลัด

แข็งแรง โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ โรคไข้เลือด แข็งแรง อบต.ปา่ระก า

เส่ียงต่อการเกดิโรคไข้ ออกได้

เลือดออก

๗๔

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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5 งานดูแลผู้ปว่ยเร้ือรัง (โรคเบาหวาน-ความดันโลหติสูง)เพื่อการเฝ้าระวัง ดูแล ผู้ปว่ยเร้ือรังโรคเบา 10,000         10,000       10,000        10,000        การเฝ้าระวัง สามารถเฝ้าระวัง ส านกังานปลัด

สุขภาพผู้ปว่ยเร้ือรัง หวานโรคความดัน ได้ (คร้ัง/ป)ี ดูแลสุขภาพผู้ปว่ย อบต.ปา่ระก า

โลหติสูง เร้ือรัง

6 จัดซ้ือเคร่ืองวัดความดันโลหติ ส าหรับ อสม. เพื่อการเฝ้าระวัง ดูแล จัดซ้ือเคร่ืองวัดความดัน 66,000         66,000       66,000        66,000        จ านวน สามารถเฝ้าระวัง ส านกังานปลัด

สุขภาพของประชาชน ใหก้บัหมู่บา้น ๆ ละ เคร่ืองที่ ดูแลสุขภาพ อบต.ปา่ระก า

2 เคร่ือง จัดซ้ือได้ ประชาชน

7 ปอ้งกนัโรคฉี่หนู เพื่อสุขภาพร่างกาย รณรงค์ใหค้วามรู้ในการ 5,000           5,000         5,000          5,000          จ านวนคร้ัง สุขภาพร่างกาย ส านกังานปลัด

แข็งแรงปลอด ปอ้งกนัโรคฉี่หนแูก่ ที่รณรงค์ แข็งแรง อบต.ปา่ระก า

โรคฉี่หนู ประชาชนในพื้นที่ต าบล คร้ัง/ปี

ปา่ระก า

8 ฉีดวัคซีนปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้ เพื่อปอ้งกนัการเกดิ ฉีดวัคซีนปอ้งกนัโรค 10,000         10,000       10,000        10,000        ฉีดวัคซีนได้ พื้นที่ต าบลปา่ระก า ส านกังานปลัด

โรคพษิสุนขับา้ พษิสุนขับา้ใหแ้กสุ่นขั ปลีะ 2 คร้ัง ปลอดจากโรคพษิ อบต.ปา่ระก า

ในพื้นที่ต าบลปา่ระก า สุนขับา้

๗๕

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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10 สนบัสนนุชุดยาสามญัประจ าบา้น เพื่อการรักษา ดูแล ใหก้ารช่วยเหลือ รักษา 5,000           5,000         5,000          5,000          จ านวนคร้ัง สามารถดูแลรักษา ส านกังานปลัด

สุขภาพของประชาชน ประชาชนเบื้องต้น ที่สนบัสนบั ประชาชนใน อบต.ปา่ระก า

(หมู่ที่ 1 -11) ได้ส าเร็จ หมู่บา้น

11 โครงการตรวจหาสารพษิในเดือด เพื่อการรักษา ดูแล ใหก้ารช่วยเหลือ รักษา 10,000         10,000       10,000        10,000        ตรวจหาปี สามารถดูแลรักษา ส านกังานปลัด

(ทกุ 6 เดือน) สุขภาพของประชาชน ประชาชนเบื้องต้น ละ 1 คร้ัง ประชาชนใน อบต.ปา่ระก า

(หมู่ที่ 1 -11) หมู่บา้น

รวม 11  โครงการ - - 147,000      147,000    147,000     147,000     - - -
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1 สนบัสนนุกจิกรรมแข่งขันกฬีาศูนย์ เพื่อใหเ้ด็กมสุีขภาพ เด็กเล็กทั้ง 4 ศพด. รวม 10,000           10,000           10,000           10,000           จ านวนเด็ก เด็กมสุีขภาพ ส านกังานปลัด

พฒันาเด็กเล็ก แข็งแรงและรู้แพ้ ประมาณ 361 คน เล็กที่สามารถ ร่างกายแข็งแรง อบต.ปา่ระก า

รู้ชนะในกจิกรรม เข้าร่วม

กจิกรรมได้

2    สนบัสนนุกจิกรรมวันเด็ก เพื่อการใหค้วาม สนบัสนนุการจัดกจิกรรม 70,000           70,000           70,000           70,000           จ านวนคร้ัง เด็กได้ท ากจิกรรม ส านกังานปลัด

ส าคัญแกเ่ด็กซ่ึงเปน็ วันเด็กนพื้นที่ต.ปา่ระก า ที่สามารถจัด ร่วมกนั ได้แสดงออก อบต.ปา่ระก า

อนาคตของชาติ กจิกรรมได้ ทางสังคมแบบสร้าง

คร้ัง/ปี สรรค์

3 โครงการพฒันาครูผู้ดูแลเด็ก อดุหนนุฯ เพื่อการ ใช้จ่ายเปน็ค่าลงทะเบยีน 68,000           68,000           68,000           68,000           ด าเนนิการ ครูฯ ได้รับการพฒันา ส านกังานปลัด

พฒันาครูผู้ดูแลเด็ก ฝึกอบรมหรือค่าเดินทาง ส่งครูเข้ารับ ความรู้ความสามารถ อบต.ปา่ระก า

ของศูนย์พฒันาเล็กฯ ไปราชการของครูฯ ศพด. ฝึกอบรมได้ ในการพฒันาเด็ก

(เฉล่ีย) คนละ ทั่วถึง (รอบป)ี

2,000 บาท
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การพัฒนาคน ชมุชน และสังคมให้น่าอยู่ เขม้แขง็มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 
    ๑. ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชวีิตทีด่ ีชมุชนเขม้แขง็

 ๑.๕ แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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4 โครงการทศันศึกษา ดูงาน เพื่อเปดิโอกาสได้แลก ครูผู้ดูแลเด็ก/นกัเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ น าความรู้มาใช้ใน ส านกังานปลัด

เปล่ียนความรู้ ของ ศพด./พนกังาน ความส าเร็จ การปฏบิติังาน อบต.ปา่ระก า

ผู้บริหารฯ ปลีะ  1 คร้ัง ตามวัตถุ

ประสงค์

5 โครงการเด็กไทยรักฟนั เพื่อใหเ้ด็กใสใจในการ นกัเรียนศูนย์พฒันาเด็ก 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนคร้ัง เด็กนกัเรียนมสุีขภาพ ส านกังานปลัด

สุขภาพของฟนั เด็กเล็ก 4 ศูนย์ ที่สามารถจัด ฟนัที่ดีและแข็งแรง อบต.ปา่ระก า

โครงการได้/

คร้ัง/ปี

6 โครงการจัดการเรียนการสอน เพื่อจัดหาวัสดุส่ือ เบกิหกัผลักใหศ้พด. 613,700 613,700 613,700 613,700 จ านวนคร้ัง เด็กนกัเรียนได้รับส่ือ ส านกังานปลัด

การเรียนการสอน จ านวน 4 ศูนย์ ที่สามารถ การเรียนการสอน อบต.ปา่ระก า

ส าหรับศูนย์พฒันา อตัราคนละ 1,700 บ. เบกิหกัผลัก ที่ครบถ้วนช่วยใน

เด็กเล็ก จ านวน ส่งได้/รอบปี การพฒันาการของ

4 ศูนย์ เด็กกอ่นวัยเรียน

7 โครงการสืบสานประเพณีไทยของเด็ก เพื่อใหเ้ด็กรู้จักถึง จัดประเพณีแหเ่ทยีน 5,000             5,000             5,000             5,000             จ านวนคร้ัง เด็กได้มส่ีวนร่วม ส านกังานปลัด

นกัเรียน  ประเพณีอนัดีงาม พรรษาและประเพณี ที่สามารถ ในการอนรัุกษ/์ อบต.ปา่ระก า

ของไทย บญุสาร์ทเดือนสิบ จัดโครงการ รู้จักประเพณีไทย

ในรอบปี
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การพัฒนาคน ชมุชน และสังคมให้น่าอยู่ เขม้แขง็มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 
    ๑. ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชวีิตทีด่ ีชมุชนเขม้แขง็

 ๑.๕ แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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8 สนบัสนนุโครงการอาหารกลางวัน เพื่อใหเ้ด็กมอีาหาร โรงเรียนในเขตต าบล 776,000 776,000 776,000 776,000 ร้อยละความ ท าใหเ้ด็กนกัเรียน ส านกังานปลัด

(โรงเรียน) กลางวันถูกหลัก ปา่ระก าจ านวน 5 โรงเรียน ส าเร็จที่ ได้รับสารอาหาร อบต.ปา่ระก า

โภชนาการ (คนละ 20 บาท/วัน) ด าเนนิการ ถูกสุขลักษณะ

สนบัสนนุได้

9 สนบัสนนุโครงการอาหารกลางวัน เพื่อใหเ้ด็กมอีาหาร ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 1,768,000 1,768,000 1,768,000 1,768,000 ร้อยละความ ท าใหเ้ด็กนกัเรียน ส านกังานปลัด

(ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก) กลางวันถูกหลัก จ านวน 4 ศูนย์ ส าเร็จที่ ได้รับสารอาหาร อบต.ปา่ระก า

โภชนาการ (คนละ 20 บาท/วัน) ด าเนนิการ ถูกสุขลักษณะ

สนบัสนนุได้

10 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อใหเ้ด็กได้รับ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 ร้อยละความ ท าใหเ้ด็กนกัเรียน ส านกังานปลัด

อาหารเสริม(นม) โรงเรียน/ศพด. ส าเร็จที่ ได้รับสารอาหาร อบต.ปา่ระก า

ถูกหลักโภชนาการ ด าเนนิการ ถูกสุขลักษณะ

จัดซ้ือได้

11 จัดท าร้ัวล้อมรอบ อาคาร ศพด.วัดเหมก เพื่อใหเ้ด็กมคีวาม ร้ัวล้อมรอบอาคารศพด. - - - 50,000 ร้ัวอาคาร ท าใหเ้ด็กได้รับความ ส านกังานปลัด

ปลอดภยั ง่ายในการ วัดเหมก (ตามแบบแปลน ศพด.ที่จัด ปลอดภยัต่อชีวิต อบต.ปา่ระก า

ดูแลเด็กภายใน ศพด. ที่อบต.ก าหนด) ท าได้ และทรัพย์สิน
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โครงการที่ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การพัฒนาคน ชมุชน และสังคมให้น่าอยู่ เขม้แขง็มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 
    ๑. ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชวีิตทีด่ ีชมุชนเขม้แขง็

 ๑.๕ แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

12 กอ่สร้างอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพื่อใหเ้ด็กได้รับความ อาคารศพด.วัดเหมก - - - 1,000,000      อาคาร ท าใหเ้ด็กได้รับความ ส านกังานปลัด

(วัดเหมก) ปลอดภยัและมพีื้นที่ จ านวน 1 อาคาร (ตาม ศพด.ที่ สะดวกสบายและมี อบต.ปา่ระก า

ท ากจิกรรมร่วมกนั แบบที่อบต.ก าหนด) กอ่สร้าง ความปลอดภยั

ได้ส าเร็จ

13 จัดท าร้ัวล้อมรอบ อาคาร ศพด. เพื่อความปลอดภยั ร้ัวล้อมรอบอาคาร ศพด. 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้ัวอาคาร เด็กได้รับความ กองช่าง

วัดปา่ระก าใต้ (ตามแบบที่อบต.ก าหนด) ที่จัดท าได้ ปลอดภยัต่อชีวิต อบต.ปา่ระก า

(ตามศักยภาพการคลัง) (เมตร)

14 ปรับปรุงภมูทิศันภ์ายนอกอาคารของ เพื่อเปน็ระเบยีบภาย ปรับปรุงภมูทิศัน์ - - 40,000 - บริเวณภาย ท าใหเ้ด็กได้รับความ ส านกังานปลัด

ศพด. วัดปา่ระก าใต้ นอกอาคาร ศพด. ภายนอกโดยรอบ นอกอาคาร สะดวกสบายและ อบต.ปา่ระก า

ที่ปรับปรุงได้ มรีะเบยีบเรียบร้อย

15 ปรับปรุงภายในอาคาร ศพด. เพื่อเปน็ระเบยีบภาย ติดต้ังผ้ามา่นบงัแสงแดด - 30,000 - - ภายใน ศพด. ท าใหเ้ด็กได้รับความ ส านกังานปลัด

วัดปา่ระก าใต้ ในอาคาร ศพด. ภายในโดยรอบ ที่ปรับปรุง สะดวกสบาย อบต.ปา่ระก า

รวม 15  โครงการ - - 4,455,700     4,485,700     4,495,700     5,505,700      - - -
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งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการ วัตถุประสงค์ที่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การพัฒนาคน ชมุชน และสังคมให้น่าอยู่ เขม้แขง็มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 
    ๑. ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชวีิตทีด่ ีชมุชนเขม้แขง็

 ๑.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านภยั เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ประชาชนผู้เดือดร้อนด้าน 50,000     50,000     50,000     50,000      จ านวนของ สามารถบรรเทาความ ส านกังานปลัด

ธรรมชาติ ด้านภยัธรรมชาติ ภยัธรรมชาติในพื้นที่ กลุ่มเปา้ เดือดร้อนด้านภยั อบต.ปา่ระก า

ต าบลปา่ระก า หมายที่ได้ ธรรมชาติได้

2 ช่วยเหลือผู้ประสบปญัหาความเดือดร้อนด้าน เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ประชาชนผู้เดือดร้อนด้าน 20,000     20,000     20,000     20,000      ด าเนนิการ สามารถบรรเทาความ ส านกังานปลัด

แรงงาน ด้านแรงงาน แรงงานในพื้นที่ต าบล สนบัสนบั เดือดร้อนด้านแรงงาน อบต.ปา่ระก า

ปา่ระก า ในการจัด ได้

สวัสดิการ

3 ปรับปรุงซ่อมแซมบา้นพกัอาศัยผู้ยากไร้ เพื่อซ่อมแซมบา้นพกั ประชาชนผู้ยากไร้ใน 20,000     20,000     20,000     20,000      จ านวนบา้น สามารถบรรเทาความ ส านกังานปลัด

อาศัยผู้ด้อยโอกาส พื้นที่ต าบลปา่ระก า พกัผู้ยากไร้ เดือดร้อนของผู้ยากไร้ อบต.ปา่ระก า

ที่ด าเนนิการ ได้

ซ่อมแซมได้

ความส าเร็จ

รวม 3  โครงการ - - 90,000    90,000    90,000    90,000     - - -
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โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การพัฒนาคน ชมุชน และสังคมให้น่าอยู่ เขม้แขง็มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 
    ๑. ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชวีิตทีด่ ีชมุชนเขม้แขง็

 ๑.๗ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 งานปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนน เพื่อปอ้งกนัและลด รณรงค์ปอ้งกนัอบุติัเหตุ 20,000    20,000     20,000    20,000        จ านวนคร้ัง ลดการสูญเสียของ ส านกังานปลัด

การสูญเสียชีวิตและ บนถนนในช่วงเทศกาล ที่รณรงค์ได้/ปี ชีวิตและทรัพย์สิน อบต.ปา่ระก า

ทรัพย์สิน ต่าง ๆ , ต้ังด่านตรวจ

แอลกอฮอล์

2 ฝึกอบรมการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั เพื่อการปอ้งกนัและ ฝ่ายพลเรือน 15,000    15,000     15,000    15,000        จ านวนคร้ัง อปพร.มคีวามรู้ ส านกังานปลัด

ในต าบล บรรเทาสาธารณภยั ที่จัดอบรมได้ ด้านการปอ้งกนัและ อบต.ปา่ระก า

บรรเทาสาธารณภยั

3 สนบัสนนุการปฏบิติังานของ อปพร. เพื่อส่งเสริมการปฏบิติั ใหก้ารสนบัสนนุวัสดุ 20,000    20,000     20,000    20,000        จ านวนคร้ัง ชุมชนสงบเรียบร้อย ส านกังานปลัด

งานของ อปพร. อปุกรณ์ต่าง ๆ เพื่อ ที่สนบัสนนุได้ อบต.ปา่ระก า

ความสะดวกในการ

ปฏบิติังาน

4 จัดต้ังศูนย์วิทยุส่ือสาร อปพร. เพื่อการติดต่อส่ือสาร จัดต้ังศูนย์วิทยุส่ือสาร - -           -          200,000      ศูนย์วิทยุส่ือ ทราบข้อมลูข่าวสาร ส านกังานปลัด

ของ อปพร. อปพร. สาร 1 ศูนย์ ทนัทว่งที อบต.ปา่ระก า

5 ฝึกอบรม อปพร. เพื่อความสงบเรียบ อปพร. พื้นที่ต าบล 5,000      5,000       5,000      5,000          ชุมชนสงบเรียบร้อย ส านกังานปลัด

ร้อยของชุมชน ปา่ระก า อบต.ปา่ระก า

รวม 5  โครงการ - - 60,000    60,000    60,000    260,000     - - -
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งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการ วัตถุประสงค์ที่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การพัฒนาคน ชมุชน และสังคมให้น่าอยู่ เขม้แขง็มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 
    ๑. ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชวีิตทีด่ ีชมุชนเขม้แขง็

 ๑.๘ แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 ติดต้ังระบบเสียงตามสาย เพื่อการติดต่อส่ือสาร พื้นที่ทั้งต าบลปา่ระก า -              - - 300,000     เสียงตาม ประชาชนทราบ กองช่าง

ทราบข้อมลูข่าวสาร สายที่ติดต้ัง ข้อมลูข่าวสาร อบต.ปา่ระก า

ได้

2 กอ่สร้างบอร์ดประชาสัมพนัธ์ประจ าหมู่บา้น เพื่อการติดต่อส่ือสาร พื้นที่ทั้งต าบลปา่ระก า 20,000        20,000       20,000       20,000       จ านวนบอร์ด ประชาชนทราบ ส านกังานปลัด

ทราบข้อมลูข่าวสาร (หมู่ที1่-11) ข้อมลูข่าวสาร อบต.ปา่ระก า

3 จัดท าปา้ยชื่อประจ าบา้น เพื่อทราบชื่อประจ าบา้น พื้นที่ทั้งต าบลปา่ระก า 20,000        20,000       20,000       20,000       ปา้ยชื่อบา้น เปน็การประชาสัม ส านกังานปลัด

(หมู่ที1่-11) พนัธ์ชื่อเจ้าของ อบต.ปา่ระก า

บา้น

4 ซ่อมแซมและปรับปรุงหอกระจายข่าวประจ าหมู่บา้น เพื่อการติดต่อส่ือสาร พื้นที่ทั้งต าบลปา่ระก า 30,000        30,000       30,000       30,000       จ านวนหอ เปน็การประชาสัม ส านกังานปลัด

ทราบข้อมลูข่าวสาร กระจายข่าว พนัธ์ข้อมลูข่าวสาร อบต.ปา่ระก า

ที่ปรับปรุง

5 กอ่สร้างหอกระจายข่าวประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ 1, 4, เพื่อการติดต่อส่ือสาร พื้นที่ หมู่ที่ 1, 4 , 7 98,000        98,000       98,000       98,000       หอกระจาย เปน็การประชาสัม ส านกังานปลัด

หมู่ที่ 7, 9 ทราบข้อมลูข่าวสาร และหมู่ที่ 9 (หมู่ที่ 4) ข่าวที่กอ่ พนัธ์ข้อมลูข่าวสาร อบต.ปา่ระก า

สร้างได้

(หมู่บา้น)
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ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ การพัฒนาคน ชมุชน และสังคมให้น่าอยู่ เขม้แขง็มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 
    ๑. ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชวีิตทีด่ ีชมุชนเขม้แขง็

 ๑.๘ แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

6 โครงการกอ่สร้างที่อา่นหนงัสือพมิพป์ระจ าหมู่บา้น เพื่อส่งเสริมให้ พื้นที่ทั้งต าบลปา่ระก า 20,000        20,000       20,000       20,000       จ านวนที่อา่น ประชาชนทราบ ส านกังานปลัด

หมู่ที่ 1 - 11 ประชาชนเยาวชน หมู่ที่ 1 - 11 หนงัสือพมิพ์ ข้อมลูข่าวสาร อบต.ปา่ระก า

รักการอา่นและช่วย (ปลีะ 2 หมู่บา้น) ที่สามารถ

ใหท้ราบข้อมลูข่าว กอ่สร้างได้

สารต่าง ๆ (หมู่ที1่-11)

รวม 6  โครงการ - - 188,000     188,000    188,000    488,000    
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โครงการ วัตถุประสงค์



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

    2. ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 ส่งเสริมฝึกทกัษะอาชีพระยะส้ัน เพื่อการพฒันาอาชีพ ประชาชนพื้นที่ต าบล 20,000        20,000        20,000       20,000       จ านวนคร้ัง ประชาชนมี ส านกังานปลัด

ปา่ระก าที่สนใจฝึกอาชีพ ที่สามารถ รายได้เพิ่มขึ้น อบต.ปา่ระก า

ระยะส้ันจ านวน 110 คน ส่งเสริม

ฝึกอาชีพได้

ส าเร็จ

2 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ หมู่ที่ 1-11 เพื่อการพฒันาอาชีพ สนบัสนนุกลุ่มอาชีพ 110,000     110,000     110,000     110,000     จ านวนกลุ่ม ประชาชนมี ส านกังานปลัด

 -ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเล้ียงไกไ่ข่, เพาะเหด็ฟางหมู่ที่ 1 เสริมใหป้ระชาชน ของหมู่ที่ 1-11 (ในพื้นที่

  - กลุ่มอาชีพปลูกฝร่ัง, กลุ่มฝร่ังแช่บว๋ย หมู่ที่ 2 ต าบลปา่ระก า) อาชีพที่ รายได้เพิ่มขึ้น อบต.ปา่ระก า

  - กลุ่มเกษตรกรปลูกมะพร้าว, ท านา หมู่ที่ 3 (16 กลุ่ม) สามารถส่ง

  - กลุ่มเกษตรกรเพาะเหด็, มะพร้าวแกว้ หมู่ที่ 4 เสริมแก่

  - กลุ่มเคร่ืองจักรสาน หมู่ที่ 5, 8 เกษตรกรได้

  - กลุ่มท ามุ้งผ้า, ท าขนมกาละแม, ท าดอกไมจ้ัน, ต่อปี

    กลุ่มเล้ียงโคพื้นเมอืง หมู่ที่ 6

  - กลุ่มท าเคร่ืองแกง, กลุ่มเล้ียงแมพ่นัธุโ์คเนื้อ,

    กลุ่มท าปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ 8

  - กลุ่มอาชีพปลูกพริก หมู่ที่ 9
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ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการ วัตถุประสงค์



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

    2. ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

3 สนบัสนนุการด าเนนิงานของโรงสีข้าวชุมชน เพื่อการพฒันาด้าน สนบัสนนุการด าเนนิงาน 30,000        30,000        30,000       30,000       ร้อยละความ การเกษตรมี ส านกังานปลัด

ต าบลปา่ระก า การเกษตร ของโรงสีข้าวชุมชน ส าเร็จที่ การพฒันา อบต.ปา่ระก า

สามารถ

สนบัสนนุได้

4 ส่งเสริมการผลิต เพื่อการผลิตที่ดีทั้งพชื เกษตรกรพื้นที่ต าบล 110,000     110,000     110,000     110,000     จ านวนคร้ัง มกีารผลิตที่ดี ส านกังานปลัด

    -ส่งเสริมการเล้ียงปลานลิและปลาตะเพยีน และสัตว์ ปา่ระก าทั้ง 11 หมู่บา้น ที่สามารถ ทั้งพชืและสัตว์ อบต.ปา่ระก า

    -ส่งเสริมการเล้ียงวัวพนัธุพ์ื้นเมอืง ส่งเสริม

    -ส่งเสริมการฉีดวัคซีนปอ้งกนัโรคสัตว์ กจิกรรม

    -จัดซ้ืออปุกรณ์แปรรูปพริก ต่าง ๆ ได้

    -จัดซ้ือเมล็ดพนัธุข์้าว ส าเร็จ

    -ส่งเสริมการปลูกพชืโดยใช้ปุ๋ยอนิทรีย์

    -ส่งเสริมการปลูกพชืปลอดสารพษิ

    -ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยพชืสด (พชืตระกลูถั่ว)

    -สนบัสนนุเมล็ดพนัธุผั์ก

    -ส่งเสริมการไถกลบตอซัง

    -ส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ ามนั
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วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

    2. ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

ส่งเสริมการผลิต  (ต่อ) เพื่อการผลิตที่ดีทั้งพชื เกษตรกรพื้นที่ต าบล 110,000     110,000     110,000     110,000     จ านวนคร้ัง มกีารผลิตที่ดี ส านกังานปลัด

    -ส่งเสริมการผลิตบอ่กา๊ซชีวภาพ และสัตว์ ปา่ระก าทั้ง 11 หมู่บา้น ที่สามารถ ทั้งพชืและสัตว์ อบต.ปา่ระก า

     ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ส่งเสริม

    -ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปกี ปลาและโค กจิกรรม

    -จัดซ้ืออปุกรณ์ทางการเกษตร ต่าง ๆ ได้

    -จัดหาเคร่ืองสูบน้ าประจ าหมู่บา้น  ส าเร็จ

    -จัดต้ังกองทนุปุ๋ยหมนุเวียน

    -ส่งเสริมการท าปุ๋ยหมกั

    -ส่งเสริมกลุ่มท านา

    -จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าระบบไฟฟา้

    -จัดต้ังโรงสีข้าวขนาดเล็ก

รวม 4  โครงการ - - 270,000     270,000     270,000    270,000    - - -
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

    2. ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.2 แผนงานการเกษตร 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 สนบัสนนุการปฏบิติังานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการถ่าย สนบัสนนุการด าเนนิงาน 5,000       5,000         5,000       5,000        จ านวนคร้ัง การเกษตรมี ส านกังานปลัด

การเกษตรประจ าต าบล ทอดเทคโนโลยีการ ของศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่สามารถ การพฒันา อบต.ปา่ระก า

เกษตร ด าเนนิการ

2 ส่งเสริมการเกษตรพอเพยีงตามแนวพระราชด าริ เพื่อการพฒันาด้านการ จัดท าแปลงสาธิตศูนย์ 30,000     30,000       30,000     30,000      สนบัสนนุ การเกษตรมี ส านกังานปลัด

เกษตร เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง กจิกรรมใน การพฒันาตาม อบต.ปา่ระก า

ของต าบลปา่ระก า การเพิ่ม แนวเศรษฐกจิ

ประสิทธิ พอเพยีง

3 จัดกจิกรรมงานวันเกษตรประจ าปี เพื่อส่งเสริมการให้ เกษตรกรพื้นที่ต าบล 5,000       5,000         5,000       5,000        ภาพการผลิต การเกษตรมี ส านกังานปลัด

ความรู้ด้านการเกษตร ปา่ระก าจ านวน 110 คน ภาคเกษตร การพฒันา อบต.ปา่ระก า

ใหม้ี

4 ฝึกอบรมวิชาการ/วิทยาการสมยัใหมด้่านการเกษตร เพื่อใหเ้กษตรกรมคีวาม เกษตรกรพื้นที่ต าบล 5,000       5,000         5,000       5,000        คุณภาพ การเกษตรมี ส านกังานปลัด

รู้ด้านวิทยการสมยัใหม่ ปา่ระก าจ านวน 110 คน การพฒันา อบต.ปา่ระก า

5 ส่งเสริมการเกษตรตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง เพื่อการพฒันาด้านการ เกษตรกรพื้นที่ต าบล 10,000     10,000       10,000     10,000      การเกษตรมี ส านกังานปลัด

เกษตร หมู่ที่ 1 -11 การพฒันา อบต.ปา่ระก า
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการ วัตถุประสงค์



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

    2. ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.2 แผนงานการเกษตร 

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

6 ผลิตอาหารสัตว์ใหแ้กผู้่เล้ียงโคและกระบอืในต าบล เพื่อการพฒันาด้านการ สนบัสนนุเพิ่ม 10,000     10,000       10,000     10,000      จ านวนคร้ัง การเกษตรมี ส านกังานปลัด

ปา่ระก า เกษตร ประสิทธิภาพการผลิต ที่สามารถ การพฒันา อบต.ปา่ระก า

ภาคเกษตร ด าเนนิการ

สนบัสนนุ

กจิกรรมใน

การเพิ่ม

ประสิทธิ

ภาพการผลิต

ภาคเกษตร

ใหม้ี

คุณภาพ

รวม 6  โครงการ - - 65,000    65,000      65,000    65,000     - - -
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

    2. ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.3 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 กอ่สร้างโรงเรือนรวบรวมสัตว์ กอ่สร้างโรงเรือน โรงเรือนส าหรับสัตว์ - - 70,000     70,000        ร้อยละความ เกษตรกรได้รับ กองช่าง

ส าหรับสัตว์เล้ียง อาศัยอยู่ในช่วงหนา้ฝน ส าเร็จที่ ความอ านวย อบต.ปา่ระก า

ประจ าต าบล เช่น โค เปน็ต้น สามารถกอ่ สะดวกในช่วง

(จ านวน 5 หลัง) สร้างโรงเรือน หนา้ฝน

สองหมู่บา้น/1 หลัง ได้

ตามความเหมาะสม

2 กอ่สร้างโรงเรือนพร้อมอปุกรณ์อดัเมด็ปุ๋ยอนิทรีย์ กอ่สร้างโรงเรือน กอ่สร้างโรงเรือน - - - 70,000        ร้อยละความ เกษตรกรได้รับ กองช่าง

ส าหรับอดัเมด็ปุ๋ย ส าหรับอดัเมด็ปุ๋ย ส าเร็จที่ ความอ านวย อบต.ปา่ระก า

อนิทรีย์ อนิทรีย์ จ านวน 1 หลัง สามารถกอ่ สะดวก

สร้างโรงเรือน

ได้

รวม 2  โครงการ - - - - 70,000     140,000     - - -
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคันเหมอืง เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - 243,000  - -           ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

สายบา้นนางสมพงศ์  บวัเพชร  หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก 3.50 ม.ยาว 1,050 ม. ที่ปรับปรุง สะดวก ประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตร และ

และมคีวามปลอดภยัใน มคีวามปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

2 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบา้นผู้ใหญ่หมู่ที่ 1 เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - -          197,000   - ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

 + ถนนใหม่ คมนาคมที่สะดวก 4 เมตร ยาว 850 เมตร ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

โครงการที่ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า  อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

3 บดอดัถนนสายบา้นหวัปา่ขลู่-บา้นปา่หวาย  หมู่ที่ 1 เพื่อพฒันาระบบการ บดอดัถนน - - - 187,000   ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

คมนาคมที่สะดวก ขนาดกว้าง 6 เมตร ถนนที่ สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ยาว 2,300 เมตร ราย บดอดัได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ละเอยีดตามแบบแปลน (กโิลเมตร) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ของ อบต.ปา่ระก า ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

4 ปรับรุง/ซ่อมแซมถนนซอยในเขตหมู่ที่ 1 เพื่อพฒันาระบบการ ถมถนนซอยด้วยหนิคลุก - - - 200,000   ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

   - ซอยดอนส าราญ  1 คมนาคมที่สะดวก ในเขตหมทูี่ 1 ขนาด ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

   - ซอยดอนส าราญ  2 ประชาชนใช้ในการขน กว้าง 3 ม. ยาว 350 ม. ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

   - ซอยดอนส าราญ  3 ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

   - ซอยดอนส าราญ  4 และมคีวามปลอดภยัใน แปลนที่ อบต.ก าหนด ความปลอดภยัใน

   - ซอยดอนส าราญ  5 การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

5 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบา้นในโอ-บา้น เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - -          174,000   - ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

ดอนส าราญ หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก 3.50 ม. ยาว 750 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

6 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายพระราชด าริสายบา้น เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง 162,000  -          -           - ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

ในโอ หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก 3.50 ม. ยาว 700 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

7 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนบา้นนายส่อง-นางเจริญ เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - 99,000    - - ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก 2.50 ม. ยาว 300 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

8 กอ่สร้างถนน คสล.ซอยบา้นนายสง่า  แกว้กิ้ม เพื่อการคมนาคมที่ กอ่สร้างถนน คสล.ขนาด - -          612,000   -           ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

หมู่ที่ 1 สะดวก กว้าง 4 ม.ยาว 300 ม. ถนนที่ สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ0.50 ม. กอ่สร้างได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ (ม./กม.) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน แปลนที่ อบต.ก าหนด ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

โครงการ วัตถุประสงค์ที่

93



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

9 กอ่สร้างถนน คสล. บา้นในโอ หมู่ที่ 1 เพื่อการคมนาคมที่ ซ่อมแซมถนนคสล.ขนาด - 500,000 -           - ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. ถนนที่ สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ0.50 ม. กอ่สร้างได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ (ม./กม.) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน แปลนที่ อบต.ก าหนด ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

10 ขุดถนนใหมจ่ากที่นานางประเสริฐ นาคเพง็ ถึงที่นา เพื่อการคมนาคมที่ ขุดถนนใหมข่นาด - - - 95,000     ระยะทาง ใช้ในการขนส่งผลผลิต กองช่าง

นางเผียน  สุขศรีมล  หมู่ที่ 2 สะดวก กว้าง 3 ม. ยาว 300 ม. ถนนที่ ทางการเกษตร อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ขุดใหมไ่ด้

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (เมตร)

และมคีวามปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น

11 ขุดถนนใหมจ่ากที่นานางประเสริฐ นาคเพง็ ถึงบา้น เพื่อการคมนาคมที่ ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว - 95,000    - - ถนนที่ขุด ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

 นายวันนตั นองเนอืง หมู่ที่ 1 สะดวก 1,500 เมตร บกุเบกิได้ สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน (ม./กม.) ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

โครงการ วัตถุประสงค์ที่
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

12 ปรับปรุงคันคูส่งน้ าสายบา้นดอนส าราญ หมู่ที่ 1 เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - - - 180,000   คันคูส่งน้ า ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

คมนาคมที่สะดวก 4 เมตร ยาว 1,250 ม. ที่สามารถ สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ปรับปรุงได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

13 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบา้นนายสมโพธ หมู่ที่ 1 เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง 98,000 -          - -           ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

คมนาคมที่สะดวก 2.50 ม. ยาว 120 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

14 กอ่สร้างถนน คสล.จากบา้นผู้ใหญ่-นายสุชาติ เพื่อพฒันาระบบการ กอ่สร้างถนน คสล.ขนาด - - 500,000   -           ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

(ถนนใหม)่  หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก กว้าง 4 ม.ยาว 400 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ0.50 ม. ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน แปลนที่ อบต.ก าหนด ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

โครงการ วัตถุประสงค์ที่
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

15 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคันเหมอืงเกา่-เขตหมู่ที่ 8 เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - 30,000    - -           คันเหมอืง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

(สามแยกราชด าริ) หมู่ที่  1 คมนาคมที่สะดวก 3.50 ม. ยาว 90 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ได้ส าเร็จ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

16 ขุดเหมอืงเชื่อมต่อระหว่างเหมอืงบา้นนางสมพงษ์ เพื่อการคมนาคมที่ ระยะทาง 500 ม. - -          - 25,000     เหมอืงน้ า ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

บวัเพชร ถึงถนนดอนส าราญ หมู่ที่ 1 สะดวก รายละเอยีดตามแบบ ที่ขุดเชื่อม สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน แปลนที่ อบต.ก าหนด ต่อได้ส าเร็จ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

17 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล.บา้นในโอ-ถึงบา้น เพื่อการคมนาคมที่ ระยะทาง 1,000 ม. - - 400,000   - ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

นายนติ  บวัคง สะดวก รายละเอยีดตามแบบ ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน แปลนที่ อบต.ก าหนด ถนนคสล. ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้ ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

วัตถุประสงค์โครงการที่
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

18 ถมหนิคลุกถนนบกุเบกิใหมจ่ากที่นานางประเสริฐ เพื่อพฒันาระบบการ รายละเอยีดตามแบบ 70,000    - - - ถนนที่ถม ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

นาคเพง็  ถึงที่นานายวันนตั  นองเนอืง หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก แปลนที่ อบต. ก าหนด ได้ส าเร็จ สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน (ม./กม.) ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

19 ถมถนนคันเหมอืงเกา่ เขต หมู่ที่ 8 (แยกราชด าริ) ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ - - - 70,000     คันเหมอืง ใช้ในการขนส่งผลผลิต กองช่าง

หมู่ที่ 8 ถึงดอนส าราญ (ตัดกบัสามแยกราชด าริ) ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต. ก าหนด ที่ถมได้ ทางการเกษตรและมี อบต.ปา่ระก า

และมคีวามปลอดภยัใน ส าเร็จ ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ฝังทอ่ระบายน้ าหมู่ที่ 1 ดังนี้ เพื่อการระบายน้ าที่ดี ฝังทอ่จุดที่ต้องการฝัง

20     -ฝังทอ่บล๊อคข้ามคลองตรงคันเหมอืงบา้นนาง ปอ้งกนัน้ าทว่ม การ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 - - - 35,000     จ านวน ปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

    สมพงษ ์บวัเพชร  หมู่ที่ 1 คมนาคมขนส่งสะดวก จุดที่ การคมนาคมขนส่ง อบต.ปา่ระก า

21     -จากศาลาหมู่บา้นหมู่ที่ 1 - เหมอืงราชด าริ ในช่วงหนา้ฝน - -          35,000     -           ด าเนนิการ มคีวามสะดวก

      สายบา้นนายนอ้ม ฝังทอ่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

22 ฝังทอ่ระบายน้ าหมู่ที่ 1 เพิ่ม จ านวน 5 จุด ดังนี้ เพื่อการระบายน้ าที่ดี ฝังทอ่จุดที่ต้องการฝัง ระบายน้ า ปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

   - หนา้บา้นนายส่อง ปอ้งกนัน้ าทว่ม การ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 - - 25,000     - ได้ส าเร็จ การคมนาคมขนส่ง อบต.ปา่ระก า

   - หนา้บา้นนางเสริฐ คมนาคมขนส่งสะดวก - - - 25,000     หมู่ที่ 1 มคีวามสะดวก

   - สามแยกบา้นผู้ใหญ่ ในช่วงหนา้ฝน - -          - 25,000     

   - หนา้บา้นนางจัด - - - 25,000     

   - หนา้บา้นนางอาภรณ์ - - 25,000     -

กอ่สร้างและซ่อมแซมศาลาอาคารอเนกประสงค์

23  กอ่สร้างศาลาที่พกัริมทางบริเวณสามแยกในโอหนา้ เพื่อใหป้ระชาชนใช้ ศาลาที่พกัริมทาง หมู่ที่ 1 - - - 40,000     ศาลาที่กอ่ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ กองช่าง

 บา้นนายไพบลูย์  เพชรเกล้ียง หมู่ที่ 1 ประโยชนร่์วมกนั 1 หลัง ตามแบบแปลน สร้างได้ ร่วมกนั อบต.ปา่ระก า

ที่อบต. ก าหนด ส าเร็จ

24 ปรับปรุงอาคารประชุมพร้อมเคร่ืองเสียง โต๊ะ เกา้อี้ เพื่อใหป้ระชาชนใข้ อาคารที่ปรับปรุงได้ - - - 25,000     ศาลาที่กอ่ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ กองช่าง

ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 1 ประโยชนร่์วมกนั พร้อมเคร่ืองเสียง โต๊ะ ปรับปรุงได้ ร่วมกนั อบต.ปา่ระก า

โต๊ะ เกา้อี้ ส าเร็จ

25 ปรับปรุงศาลาที่พกัริมทางหนา้บา้นนายสง่า แกว้กิ้ม เพื่อใหป้ระชาชนใข้ ศาลาที่พกัริมทาง หมู่ที่ 1 - - - 40,000     ศาลาที่กอ่ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ กองช่าง

หมู่ที่ 1 ประโยชนร่์วมกนั 1 หลัง ตามแบบแปลน สร้างได้ ร่วมกนั อบต.ปา่ระก า

ที่อบต. ก าหนด ส าเร็จ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

26 ปรับปรุงทางสาธารณะจากหนา้บา้นนายสายชล เพื่อประชาชนใช้ในการ ทางสาธารณะระยะทาง - - - 35,000     ระยะทาง ใช้ในการขนส่งผลผลิต กองช่าง

อนิช่วย ถึงที่นานายเจริญ วงศ์พรัด หมู่ที่ 2 ขนส่งผลผลิตทางการ 700 ม. (หมู่ที่ 2) สาธารณะ ทางการเกษตรและมี อบต.ปา่ระก า

เกษตรและการคมนาคม ที่ปรับปรุง ความปลอดภยัใน

ที่ดีขึ้น ได้ส าเร็จ การคมนาคมมากขึ้น

(ม./กม)

27 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบา้นบางล าพ-ูปากทาง เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง -          - 208,000   - ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

บางสุขขี หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก 3 เมตร ยาว 900 เมตร ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

28 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบางล าพ-ูบา้นนางเส้ียน เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - 160,000  -           - ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก 2.50 ม. ยาว 350 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

29 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนทางสาธารณะจาก เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง -          -          59,000     - ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

บา้นนางริน ฤทธิศรี-บา้นนางสยาม  สุขทองพนัธ์ คมนาคมที่สะดวก 3 เมตร ยาว 300 เมตร ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

หมู่ที่ 2 ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

30 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนขอบคลองจาก เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - -          58,000     -           ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

สามแยกบางล าพ-ูบา้นนางยินดี จันทร์ด า หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก 3 เมตร ยาว 250 เมตร ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

31 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบา้นนายหบั เสนา เพื่อพฒันาระบบการ รายละเอยีดตามแบบ - 174,000  -           - สะพานที่ ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก แปลนที่ อบต.ก าหนด ซ่อมแซม สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ได้ส าเร็จ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

100



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

32 ปรับปรุง/ซ่อมแซมสายบางสุขข-ีบา้นนายจรวย  เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - 53,000    - -           ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

สุขเอยีด หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก 3 เมตร ยาว 230 เมตร ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

33 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบางล าพ-ูบา้น เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - - - 180,000   ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

เกาะจาก 1 หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก 4 ม. ยาว 1,750 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

34 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบางล าพ-ูบา้น เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - - 98,000 - ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

เกาะจาก 2 หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก 4 ม. ยาว 450 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

โครงการที่ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

35 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบางสุขข-ีทางสาธารณะ เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง -          -          -           69,000     ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก 2.50 ม. ยาว 300  ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

36 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบางล าพ-ูบา้นนายร้ิน เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง -          46,000    - -           ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

ทองทา่แพ หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก 2.50 ม. ยาว 200 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

37 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบางล าพ-ูบา้นนายภริมย์  เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - -          -           58,000 ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

สุขทอง หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก 2.50 ม. ยาว 250 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

วัตถุประสงค์โครงการที่
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

38 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคันเหมอืงราชด าริ หมู่ที่ 2-3 เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - 150,000  -           -           คันเหมอืง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

คมนาคมที่สะดวก 3.5 ม. ยาว 1,500 ม. ปรับปรุงได้ สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ (ม./กม) ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

39 บกุเบกิถนนสาธารณะจากถนนเกาะจาก 1- เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - -          -           198,000   ระยะทางที่ ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

ถนนบางล าพ ู หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก 4 ม. ยาว 2,000  ม. บกุเบกิใหม่ สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ได้ส าเร็จ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

40 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสาย บางสุขี -ทางสาธารณะ เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิผ่านตะแกรง - 90,000 -           - ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

หมู่ที่ 2 คมนาคมที่สะดวก ขนาดผิวจราจร กว้าง ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน 3 ม. ยาว 420 ม. ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน แปลนที่ อบต.ก าหนด ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

วัตถุประสงค์โครงการที่
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

41 กอ่สร้างถนน คสล. ต่อจากของเดิมสายบางล าพู- เพื่อการคมนาคมที่ กอ่สร้างถนน คสล.ขนาด 810,000  - - - ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

สะพานเกาะจาก หมู่ที่ 2 สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. ถนนที่ สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. กอ่สร้าง ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ ได้ส าเร็จ ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

42 กอ่สร้างถนน คสล. จากสามแยกบางล าพู-บา้น เพื่อการคมนาคมที่ กอ่สร้างถนน คสล.ขนาด - -          -           510,000   ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

นายพริม  สุขทอง หมู่ที่ 2 สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. ถนนที่ สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. กอ่สร้าง ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ ได้ส าเร็จ ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

43 กอ่สร้างถนน คสล. ต่อจากของเกา่ หมู่ที่ 2 เพื่อการคมนาคมที่ กอ่สร้างถนน คสล.ขนาด - - 810,000   - ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. ถนนที่ สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. กอ่สร้าง ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ ได้ส าเร็จ ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

44 กอ่สร้างถนน คสล. จากถนนบางล าพ-ูบา้นนางภริมย์ เพื่อการคมนาคมที่ กอ่สร้างถนน คสล.ขนาด - -          -           4,500,000 ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

 สุขทอง หมู่ที่ 2 สะดวก กว้าง 4ม.ยาว1,500 ม. ถนนที่ สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. กอ่สร้าง ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ ได้ส าเร็จ ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

45 กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางสุขข-ีบา้น เพื่อการคมนาคมที่ กอ่สร้างสะพาน คสล. - -          -           3,000,000 สะพานที่ ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

ไร่เจริญ  (หมู่ที่ 2-4) สะดวก ตามแบบมาตรฐาน สามารถกอ่ สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า สร้างได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ส าเร็จ ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

46 ฝังทอ่ระบายน้ าจ านวน 15 จุด หมู่ที่ 2 เพื่อการระบายน้ าที่ดี ฝังทอ่จุดที่ต้องการฝัง - 45,000 - - จ านวนจุด ปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

ปอ้งกนัน้ าทว่ม การ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ที่สามารถ การคมนาคมขนส่ง อบต.ปา่ระก า

คมนาคมขนส่งสะดวก ฝังทอ่ มคีวามสะดวก

ในช่วงหนา้ฝน ระบายน้ า

ได้ส าเร็จ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

47 ฝังทอ่ระบายน้ าข้ามถนนข้างบา้นนายฉันนะ บวัค า เพื่อการระบายน้ าที่ดี ฝังทอ่จุดที่ต้องการฝัง - 35,000    - - จ านวนจุด ปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

หมู่ที่ 2 ปอ้งกนัน้ าทว่ม การ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ที่สามารถ การคมนาคมขนส่ง อบต.ปา่ระก า

คมนาคมขนส่งสะดวก ฝังทอ่ มคีวามสะดวก

ในช่วงหนา้ฝน ระบายน้ า

ได้ส าเร็จ

48 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายเกาะจาก 1-ถนน เพื่อการคมนาคมที่ ประมาณ 500 เมตร 75,000 - - - ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

บางล าพ ู(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 สะดวก รายละเอยีดตามแบบ ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน แปลนที่ อบต.ก าหนด ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

49 ถมยกระดับถนนเหมอืง หมู่ 3-หนา้บา้นนางพล้อย เพื่อการคมนาคมที่ รายละเอยีดตามแบบ 85,000 - - - คันเหมอืง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

อนมุาศ  หมู่ที่ 2 สะดวก แปลนที่ อบต.ก าหนด ที่สามารถ สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ยกระดับได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ส าเร็จ ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

วัตถุประสงค์โครงการที่
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

50 ถมหนิคลุกถนนเหมอืงราชด าริ หมู่ 3 -ถึงที่นา เพื่อการคมนาคมที่ ประมาณ 400 ม. - 78,000    - - เหมอืงน้ า ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

นายปตัวีกานต์ หมู่ที่  2 สะดวก รายละเอยีดตามแบบ ที่สามารถ สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน แปลนที่ อบต.ก าหนด ถมหนิได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร (เมตร) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

51 บกุเบกิถนนจากที่นานายปตัวีกานต์ -ถนนบางสุขขี เพื่อการคมนาคมที่ ประมาณ 300 ม. - -          50,000     - ถนนที่ขุด ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

หมู่ที่ 2 สะดวก รายละเอยีดตามแบบ บกุเบกิใหม่ สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน แปลนที่ อบต.ก าหนด ได้ (เมตร) ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

52 ฝังทอ่ระบายน้ าปากคลองหวัขลู่ (หนา้บา้นนางถาวร) เพื่อการระบายน้ าที่ดี ฝังทอ่จุดที่ต้องการฝัง - -          30,000     -           จ านวนจุด ปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

หมู่ที่ 2 ปอ้งกนัน้ าทว่ม การ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ที่ฝังทอ่ การคมนาคมขนส่ง อบต.ปา่ระก า

คมนาคมขนส่งสะดวก (ทอ่  80) ระบายน้ า มคีวามสะดวก

ในช่วงหนา้ฝน ได้ส าเร็จ

วัตถุประสงค์โครงการที่
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

53 ปรับปรุง/ถมหนิขอบเหมอืงน้ าราชด าริ หมู่ที่ 2 เพื่อการคมนาคมที่ ระยะทาง 1,400 เมตร - 55,000    - - ระยะทาง ใช้ในการขนส่งผลผลิต กองช่าง

สะดวก รายละเอยีดตามแบบ ขอบเหมอืง ทางการเกษตรและมี อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน แปลนที่ อบต.ก าหนด ที่ถมปรับ ความปลอดภยัใน

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ปรุงได้ การคมนาคมมากขึ้น

54 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนบกุเบกิ (สายใหม)่ สายบาง เพื่อการคมนาคมที่ ระยะทาง 1,200 เมตร - - - 98,000     ถนนที่ขุด ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

ล าพ-ูหนา้บา้นนางล้ินจี่ จันทร์ด า หมู่ที่ 2 สะดวก รายละเอยีดตามแบบ บกุเบกิใหม่ สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน แปลนที่ อบต.ก าหนด ได้ (เมตร) ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ทางการเกษตร

55 บกุเบกิถนน (สายใหม)่สายบางศรีทอง หมู่ที่ 2 เพื่อการคมนาคมที่ ประมาณ 600 เมตร - 70,000    - - ถนนที่ขุด ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

สะดวก รายละเอยีดตามแบบ บกุเบกิใหม่ สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน แปลนที่ อบต.ก าหนด ได้ (เมตร) ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ทางการเกษตร

56 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 เพื่อใหป้ระชาชนใข้ อาคารอเนกประสงค์ - - - 40,000     อาคารที่กอ่ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ กองช่าง

ประโยชนร่์วมกนั 1 หลัง ตามแบบแปลน สร้างได้ ร่วมกนั อบต.ปา่ระก า

ที่อบต. ก าหนด ส าเร็จ

57 กอ่สร้างศาลาพกัริมทาง หมู่ที่ 2 ศาลาที่พกัริมทาง หมู่ที่ 2 - - - 40,000     ศาลาที่กอ่ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ กองช่าง

1 หลัง ตามแบบแปลน สร้างได้ ร่วมกนั อบต.ปา่ระก า

ที่อบต. ก าหนด ส าเร็จ

โครงการ วัตถุประสงค์ที่
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

58 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคันเหมอืงสายบา้นนางส้มอิ่ม - เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง 190,000  - - - ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

โคกหมาก หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก 3 ม. ยาว  850 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

59 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายซอยโคกหมาก - บา้น เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง 150,000 - - - ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

ในโอ  หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก 3.50 ม.ยาว1,300 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

60 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายพระราชด าริในโอ- เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - 150,000   - ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

โคกหมาก   หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก 3 ม. ยาว 1,200 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

โครงการ วัตถุประสงค์ที่
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

61 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ าสายบา้นนายฟอง- เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - - -           200,000   คันคูส่งน้ า ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

ปา่ระก า หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก 3 ม. ยาว 2,700 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ได้ (ม./กม) ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

62 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายส่ีแยกหวัปา่ขลู่ หมู่ที่ 3 - เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - -          185,000   -           ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

เขตหมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก 5  ม. ยาว  800 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

63 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายสะพานบา้นนายไพโรจน ์ เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - - - 46,000     ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

- บา้นนายต้ิน หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก 2.50  ม. ยาว  200 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

64 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายในโอ-บา้นนายถาวร  เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - 278,000  - - ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

แกว้ใส    หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก 3 ม.  ยาว 3,000 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

65 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายพระราชด าริ หมู่ที่ 3 เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - - - 98,000     ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

คมนาคมที่สะดวก 3 ม. ยาว  3,000 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

66 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายหวัปา่ขลู่พฒันา 2 เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - 58,000    - -           ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก 3  ม.  ยาว  250 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

โครงการที่ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

67 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบา้นในไร่-โคกหมาก-ในโอ เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - -          320,000   - ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก 3  ม. ยาว 1,400 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

68 ปรับปรุงถนน/ซ่อมแซมสายบา้นนางเจิม มณีโชติ- เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - - -           300,000 ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

โคกหมาก   หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก 3 ม. ยาว1,500 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

69 บกุเบกิถนนจากบา้นนายพทันนัต์ นุ่นชู -บา้นนายผัน เพื่อการคมนาคมที่ ระยะทางประมาณ 200 - -          30,000     -           ถนนที่ขุด ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

วงศ์พรัด  หมู่ที่ 3 สะดวก เมตร บกุเบกิได้ สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน (เมตร) ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ทางการเกษตรและมี

ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น

โครงการที่ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

70 โครงการถมถนนหนิคลุกสายบา้นนางบญุเรือน เพื่อพฒันาระบบการ ถมถนนด้วยหนิคลุก - - - 40,000     ระยะทางที่ ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

สวนอกัษร หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก ขนาดกว้าง 5 เมตร ถมถนนได้ สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ยาว 120 เมตร ราย ส าเร็จ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ละเอยีดตามแบบแปลน ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ของ อบต.ปา่ระก า ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

71 กอ่สร้างถนนลาดยางสายบา้นดอนส าราญ-หวัปา่ขลู่ เพื่อพฒันาระบบการ ถมถนนด้วยหนิคลุก - - 198,000   - ระยะทางที่ ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

หมู่ที่ 3 คมนาคมที่สะดวก ขนาดกว้าง 4 เมตร ด าเนนิการ สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ยาว 1,200 เมตร ราย ได้ส าเร็จ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ละเอยีดตามแบบแปลน (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ของ อบต.ปา่ระก า ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ฝังทอ่ระบายน้ าหมู่ที่ 3 ดังนี้ เพื่อการระบายน้ าที่ดี จ านวนจุด ปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

72     -สายบา้นนายฟอง-ปา่ระก า ปอ้งกนัน้ าทว่ม การ ฝังทอ่จุดที่ต้องการฝัง -          -          35,000     -           ที่ฝังทอ่ การคมนาคมขนส่ง อบต.ปา่ระก า

73     -สายในโอ-โคกหมาก คมนาคมขนส่งสะดวก ในพื้นที่หมู่ที่ 3 -          -          35,000     -           ระบาย มคีวามสะดวก

74 ฝังทอ่ระบายน้ าคันเหมอืงน้ าหนา้บา้นผู้ใหญ่ หมู่ที่ 3 ในช่วงหนา้ฝน 35,000    - - น้ าได้

ส าเร็จ

วัตถุประสงค์โครงการที่
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

75 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายซอยประชาวัฒนา เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - - - 46,000     ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก 3.50 ม. ยาว 200 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

76 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบา้นนายแอบ เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - - -           81,000     ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

เกล้ียงจันทร์  หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก 3.50 ม. ยาว 350 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

77 ปรับปรุงถนนคันคูส่งน้ าสายราชด าริบา้นไร่เจริญ เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - - 232,000   -           คันคูส่งน้ าที่ ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

พร้อมฝังทอ่จ านวน 1 จุด หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก 2.50 ม. ยาว 1,000 ม. ปรับปรุงได้ สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ (ม./กม) ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

โครงการ วัตถุประสงค์ที่
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

78 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบา้นไร่เจริญ (แยกขวาไป เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - 50,000    - - ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

สุดบา้นนายจ ารัส) หมู่ที่  4 คมนาคมที่สะดวก 3.00 ม. ยาว 200 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

79 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายซอยบา้นไร่เจริญ เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - - -           98,000     ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก 4 ม. ยาว 1,300 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

80 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบา้นไร่เจริญ เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - - 45,000     -           ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

(แยกไปทางขวา สุดบางสุขขี หมู่ 2)  หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก 2.50 ม. ยาว 450 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

81 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายวัดปา่ระก าใต้ เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง -          -          -           98,000     ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

-วัดปา่ระก าเหนอื หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก 5 ม. ยาว 2,100 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

82 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายสามแยกบา้น เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง 160,000  -          - -           ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

นางสว่างจิต บวรสุวรรณ -เขตหมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก 3.50 ม. ยาว 700 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

83 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบา้นไร่เจริญ หมู่ที่ 4 เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง 195,000  - - -           ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

คมนาคมที่สะดวก 4 ม. ยาว 1,300 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

โครงการ วัตถุประสงค์ที่
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

84 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคันเหมอืงราชด าริ เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - - - 99,000     คันเหมอืงที่ ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

จากบา้นนายถนอมถึงสุดปลายเหมอืง (ทั้ง 2 ฝ่ัง) คมนาคมที่สะดวก 3 ม. ยาว 1,600 ม. ปรับปรุงได้ สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

หมู่ที่ 4 ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ (ม./กม) ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

85 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนถนนสายหวัปา่ขลู่-ปา่ระก า เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - - 480,000   -           ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

เหนอื หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก 4 ม. ยาว 1,000 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

86 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบา้นนางกระจ่าง เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - 46,000    - -           ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

บญุเกดิ  หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก 2.50 ม. ยาว 200 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

วัตถุประสงค์โครงการที่
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

87 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนทกุสายด้วยหนิคลุก หมู่ที่ 4 เพื่อพฒันาระบบการ ทกุสายพื้นที่หมู่ที่ 4 100,000  -          -           - ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

คมนาคมที่สะดวก ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

88 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนจากขอบสระเกบ็น้ าประจ า เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - - - 58,000     ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

หมู่บา้น -บา้นนายเลิศ กาญจนคลอด หมู่ที่ 4 คมนาคมที่สะดวก 3 เมตร ยาว 250 เมตร ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (เมตร) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

89 ฝังทอ่ระบายน้ าบริเวณเหมอืงสายบา้นนายถนอม เพื่อการระบายน้ าที่ดี ฝังทอ่จุดที่ต้องการฝัง - -          35,000     - จ านวนจุด ปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

หมู่ที่ 4 ปอ้งกนัน้ าทว่ม การ ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ที่ฝังทอ่ การคมนาคมขนส่ง อบต.ปา่ระก า

คมนาคมขนส่งสะดวก ระบายน้ า มคีวามสะดวก

ในช่วงหนา้ฝน ได้ส าเร็จ

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

90 ซ่อมแซมทอ่ระบายน้ าหมู่ที่ 4 เพื่อการระบายน้ าที่ดี ฝังทอ่จุดที่ต้องการฝัง - -          -           35,000     ทอ่ที่ ปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

ปอ้งกนัน้ าทว่ม การ ในพื้นที่หมู่ที่ 4 สามารถ การคมนาคมขนส่ง อบต.ปา่ระก า

คมนาคมขนส่งสะดวก ด าเนนิการ มคีวามสะดวก

ในช่วงหนา้ฝน ซ่อมได้

91 กอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นนายแอบ เกล้ียงจันทร์ - เพื่อการคมนาคมที่ กอ่สร้างถนน คสล.ขนาด 710,000  -          - -           ระยะทาง ช่วยใหก้ารคมนาคมที่ กองช่าง

บา้นนายประยูร  เงินนชุ หมู่ที่ 4 สะดวกของประชาชน กว้าง 4 ม. ยาว 350 ม. ที่กอ่สร้าง สะดวกของประชาชน อบต.ปา่ระก า

ในพื้นที่ระแวงนั้น ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ถนนได้ และมคีวามปลอดภยั

ตามแบบที่อบต.ก าหนด (ม./กม.) มากขึ้น

92 กอ่สร้างถนน คสล. สายประชาวัฒนา หมู่ที่ 4 เพื่อการคมนาคมที่ กอ่สร้างถนน คสล.ขนาด - -          -           400,000   ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

สะดวก กว้าง4ม. ยาว 200 ม. ที่กอ่สร้าง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ (ม./กม.) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน แปลนที่ อบต.ก าหนด ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

93 กอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นไร่เจริญ หมู่ที่ 4 เพื่อการคมนาคมที่ กอ่สร้างถนน คสล.ขนาด - -         -          400,000   ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. ที่กอ่สร้าง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ (ม./กม.) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน แปลนที่ อบต.ก าหนด ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

94 กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองปา่ระก าเชื่อมต่อ เพื่อการคมนาคมที่ กอ่สร้างสะพาน คสล. -          -          -           3,000,000 สะพานที่ ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

ระหว่างหมู่ที่ 4-หมู่ที่ 6 สะดวก ตามแบบมาตรฐาน ได้มาตรฐาน สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า ตามแบบ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

95 กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางสุขขีเชื่อมต่อ เพื่อการคมนาคมที่ กอ่สร้างสะพาน คสล. -          -          -           3,000,000 สะพานที่ ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

ระหว่างหมู่ที่ 4-หมู่ที่ 2 สะดวก ตามแบบมาตรฐาน ได้มาตรฐาน สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า ตามแบบ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

96 ฝังทอ่ระบายน้ าจุดสามแยกบา้นนางสว่างจิต-บา้น เพื่อการระบายน้ าที่ดี ฝังทอ่จุดที่ต้องการฝัง - - 20,000     - ทอ่ระบาย ปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

นายเนย   หมู่ที่ 4 ปอ้งกนัน้ าทว่ม การ ในพื้นที่หมู่ที่ 4 น้ าที่ การคมนาคมขนส่ง อบต.ปา่ระก า

คมนาคมขนส่งสะดวก ด าเนนิการ มคีวามสะดวก

ในช่วงหนา้ฝน ฝังได้ส าเร็จ

97 กอ่สร้างศาลาพกัริมทาง หมู่ที่ 4 เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้ ศาลาพกัริมทาง หมู่ที่ 4 - - - 50,000     ศาลาที่ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

ประโยชนร่์วมกนั สามารถ ประโยชนร่์วมกนั อบต.ปา่ระก า

กอ่สร้างได้

ส าเร็จ

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

98 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายวัดปา่ระก าใต้-บา้นเหมก เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - - 460,000   -           ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

หมู่ที่ 5 - หมู่ 8 คมนาคมที่สะดวก 4 ม. ยาว 2,000 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม.) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

99 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคันเหมอืงราชด าริแยกซ้าย เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - -          460,000   -           คันเหมอืง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

 หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก 2.50 ม.ยาว 2,000 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ได้ส าเร็จ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม.) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

100 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนจากหมู่ที่ 5 (ฝ่ังตะวันออก) - เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - -          -           232,000   ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก 5 ม. ยาว 1,000 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม.) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

101 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนจากหมู่ที่ 5-ไปช่องขาด เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - -          348,000   -           ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก 5 ม. ยาว 1,000 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม.) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

102 ปรับปรุง/ซ่อมแซมสายบา้นในไร่-หนองดี (ซอย 2) เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - - 580,000   - ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

หมู่ที่ 5    (หนา้บา้นนายนกุลู) คมนาคมที่สะดวก 3 ม. ยาว 2,500 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม.) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

103 ปรับปรุง/ซ่อมแซมสายบา้นในไร่-หนองดี (ซอย 1) เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - - - 100,000   ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

หมู่ที่ 5 (หนา้บา้นนายเสรี  แดงขาว) คมนาคมที่สะดวก 3 ม. ยาว 1,500 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม.) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ โครงการ เปา้หมายวัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

104 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเหมอืงราชด าริ (บา้นนายสุชาติเพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - 220,000  - -           ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

ประจง) - ไปข้างอบต. หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก 3  ม.  ยาว 600 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม.) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

105 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายในมาบ-หนองดี หมู่ที่ 5 เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - 450,000  -           - ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

คมนาคมที่สะดวก 2.50 ม.ยาว 2,000 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม.) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

106 กอ่สร้างถนนคสล.สายส่ีแยกเหมก -หมู่ที่ 5  หมู่ที่ 11 เพื่อการคมนาคมที่ กอ่สร้างถนน คสล.ขนาด - -          -           5,200,000 ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

สะดวก กว้าง5 ม.ยาว 2,000 ม. ที่กอ่สร้าง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ0.50 ม. ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ (ม./กม.) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน แปลนที่ อบต.ก าหนด ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

ฝังทอ่ระบายน้ าหมู่ที่ 5 ดังนี้

107     -ที่นานายประพนัธ์ เพื่อการระบายน้ าที่ดี ฝังทอ่จุดที่ต้องการฝัง -          -          35,000     -           จ านวนจุด ปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

108     -สามแยกโครงการราชด าริฝ่ังตะวันตก ปอ้งกนัน้ าทว่ม การ ในพื้นที่หมู่ที่ 5 -          -          -           35,000     ที่สามารถ การคมนาคมขนส่ง อบต.ปา่ระก า

109     -บา้นนายปราโมทย์  พรหมเดช คมนาคมขนส่งสะดวก -          -          -           35,000     ฝังทอ่ระบาย มคีวามสะดวก

110     -ฝ่ังตะวันออกที่นานายส าราญ  แดงงาม จดที่นา ในช่วงหนา้ฝน -          - 35,000     -          ได้ส าเร็จ

     นายคล่ี วงศ์มี

111     -ขอบคลองบา้นนายสุวรรณ  แกว้ส าลี เพื่อการระบายน้ าที่ดี ฝังทอ่จุดที่ต้องการฝัง -          -          35,000     -           จ านวนจุด ปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

   (คลองหนองดี)  หมู่ที่ 5 ปอ้งกนัน้ าทว่ม การ ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ที่สามารถ การคมนาคมขนส่ง อบต.ปา่ระก า

คมนาคมขนส่งสะดวก ฝังทอ่ระบาย มคีวามสะดวก

ในช่วงหนา้ฝน ได้ส าเร็จ

112 ฝังทอ่ระบายน้ าสายบา้นนายประยุทธ จ านวน 2 จุด เพื่อการระบายน้ าที่ดี ฝังทอ่จุดที่ต้องการฝัง - - - 70,000     จ านวนจุด ปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

หมู่ที่ 5 ปอ้งกนัน้ าทว่ม การ ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ที่ฝังทอ่ การคมนาคมขนส่ง อบต.ปา่ระก า

คมนาคมขนส่งสะดวก ระบายน้ า มคีวามสะดวก

ในช่วงหนา้ฝน ได้ส าเร็จ

113 ฝังทอ่ระบายจุดบา้นนายชี, นายประภาส-ที่บา้นร้าง เพื่อการระบายน้ าที่ดี ฝังทอ่จุดที่ต้องการฝัง - - - 5,000       ทอ่ระบาย ปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

114 ฝังทอ่ระบายที่นานายสุทน  วงศ์เมฆ ปอ้งกนัน้ าทว่ม การ ในพื้นที่หมู่ที่ 5 - 5,000      - - น้ าที่ฝังได้ การคมนาคมขนส่ง อบต.ปา่ระก า

คมนาคมขนส่งสะดวก (หมู่ที่ 5) มคีวามสะดวก

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ เปา้หมาย
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

115 ฝังทอ่ระบายน้ าจุดสามแยกที่สวนนายสมศักด์ิ เพื่อการระบายน้ าที่ดี ฝังทอ่จุดที่ต้องการฝัง - - 5,000       - ทอ่ระบาย ปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

รอดทอง  หมู่ที่ 5 ปอ้งกนัน้ าทว่ม การ ในพื้นที่หมู่ที่ 5 น้ าที่ฝังได้ การคมนาคมขนส่ง อบต.ปา่ระก า

คมนาคมขนส่งสะดวก (หมู่ที่ 5) มคีวามสะดวก

116 ถมคันคูส่งน้ าสายบา้นนายนกุลู - หนองดี  หมู่ที่ 5 เพื่อการคมนาคมที่ รายละเอยีดตามแบบ - - 60,000     - คันคูส่งน้ า การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

สะดวก แปลนที่ อบต.ก าหนด ที่ซ่อมได้ ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ตามแบบ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ปลอดภยัในการ

การคมนาคมมากขึ้น คมนาคมมากขึ้น

117 ฝังทอ่ระบายน้ าถนนสายสวนปาล์มนายเลียบ - เพื่อการระบายน้ าที่ดี ฝังทอ่จุดที่ต้องการฝัง - - 30,000     - จ านวนจุด ปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

สุดเขต ต. ไสหมาก  หมู่ที่ 5 ปอ้งกนัน้ าทว่ม การ ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ที่ฝังทอ่ การคมนาคมขนส่ง อบต.ปา่ระก า

คมนาคมขนส่งสะดวก ระบายน้ าได้ มคีวามสะดวก

ในช่วงหนา้ฝน หมู่ที่ 5

118 ฝังทอ่ระบายน้ าสายบา้นนายสมบรูณ์  แดงขาว  เพื่อการระบายน้ าที่ดี ฝังทอ่จุดที่ต้องการฝัง - 20,000     -           จ านวนจุด ปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

หมู่ที่ 5 ปอ้งกนัน้ าทว่ม การ ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ที่ฝังทอ่ การคมนาคมขนส่ง อบต.ปา่ระก า

คมนาคมขนส่งสะดวก ระบายน้ า มคีวามสะดวก

ในช่วงหนา้ฝน ได้ส าเร็จ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

126



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

119 ถมคันเหมอืงจากหนา้บา้นนายเสรี (คอสะพาน)-บา้น เพื่อพฒันาระบบการ รายละเอยีดตามแบบ - - - 30,000     ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

นางสมบรูณ์  ชูช่วย หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก แปลนที่ อบต.ก าหนด ที่ถมคัน ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน เหมอืงได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร (ม./กม.) เกษตรและมคีวาม

ปลอดภยัในการ

คมนาคมมากขึ้น

120 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหนา้บา้นนายเสรี แดงขาว - เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง 150,000  - - -          ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

บา้นนายเยื้อ ชูทองค า  หมู่ที่ 5 คมนาคมที่สะดวก 3 ม. ยาว 1,050 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

121 ถมเหมอืงน้ า สายที่ 2 ไปประตูระบายน้ า เพื่อพฒันาระบบการ ประมาณ 100 เมตร - 54,000    - - ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

หมู่ที่ 6 คมนาคมที่สะดวก ที่สามารถถม สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน เหมอืงได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ทางการเกษตรและมี

ความปลอดภยัใน

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ

127



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

122 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนซอยชุมชนพฒันา 2 หมู่ที่ 6 เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง 198,000 - - 198,000   ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

คมนาคมที่สะดวก 3 ม. ยาว1,100 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

123 กอ่สร้างถนน คสล. ระหว่างสะพานวัดปา่ระก าเหนอื เพื่อการคมนาคมที่ กอ่สร้างถนน คสล.ขนาด - -         -          400,000   ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

ถึงถนนปา่ระก า-บางสิบบาท หมู่ที่ 6 สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. ที่กอ่สร้าง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ0.50 ม. ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ (ม./กม.) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน แปลนที่ อบต.ก าหนด ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

124 ซ่อมแซมคอสะพานในพื้นที่หมู่ที่ 6 เพื่อการคมนาคมที่ ซ่อมแซมคอสะพานที่ - - 50,000     -          สะพานที่ ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

สะดวก ช ารุดในพื้นที่หมู่ที่ 6 ซ่อมแซม สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ต าบลปา่ระก า ได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

128



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

125 กอ่สร้างถนน คสล. ระหว่างสะพานวัดปา่ระก าเหนอื เพื่อการคมนาคมที่ กอ่สร้างถนน คสล. - - 50,000     -          ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

เชื่อมต่อกบัหมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 6 สะดวก รายละเอยีดตามแบบ ถนน คสล. สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน แปลนที่ อบต.ก าหนด ที่กอ่สร้าง ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้ส าเร็จ ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

126 กอ่สร้างถนนลาดยางสายบา้นปา่ระก า-บางไทร ประชาชนใช้ในการขน กอ่สร้างถนน คสล. - - - 3,000,000 ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

หมู่ที่ 6, 7 ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ (เงินอดุหนนุ) ที่กอ่สร้าง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

และมคีวามปลอดภยัใน แปลนที่ อบต.ก าหนด ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

การคมนาคมมากขึ้น (ม./กม.) ทางการเกษตรและมี

ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น

127 ขุดคันคูส่งน้ าสายใหม ่หมู่ที่ 6 เพื่อการคมนาคมที่ ระยะทาง 2,000 ม. - - 90,000     - คูส่งน้ าที่ ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

สะดวก รายละเอยีดตามแบบ บกุเบกิได้ สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน แปลนที่ อบต.ก าหนด ใหม ่ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร (ม./กม.) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ

129



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

128 ถมยกระดับทางสาธารณะข้างบา้นนางจิต  เพื่อการคมนาคมที่ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - - - 78,000     ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

รอดแกว้ หมู่ที่ 6 สะดวก 2.50ม.ยาว 900 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

129 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนซอยชุมชนพฒันา 3 เพื่อการคมนาคมที่ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง 98,000 98,000    - - ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

หมู่ที่ 6 สะดวก 3 ม. ยาว 1,000 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

130 ถมไหล่ทางถนน คสล.สายบา้นนายสุรัตน ์ เพื่อการคมนาคมที่ รายละเอยีดตามแบบ - - - 60,000     ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

บญุญรัตน ์ถึงบา้นนายล้อม จันทพนัธ์  หมู่ที่ 6 สะดวก แปลนที่ อบต.ก าหนด ไหล่ทาง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ที่ถมได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ส าเร็จ ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน (ม./กม.) ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ

130



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

131 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนซอยชุมชนพฒันา 1  เพื่อการคมนาคมที่ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง 89,000    89,000    - - ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

หมู่ที่ 6 สะดวก 3 ม. ยาว 1,000 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ฝังทอ่ระบายน้ าหมู่ที่ 6 ดังนี้

132     -สามแยก 2 เหมอืง 3 เพื่อการระบายน้ าที่ดี ฝังทอ่จุดที่ต้องการฝัง - - - 30,000     จ านวนจุด ปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

ปอ้งกนัน้ าทว่ม การ ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ที่ฝังทอ่ การคมนาคมขนส่ง อบต.ปา่ระก า

133     -ฝังทอ่ระบายน้ าคันคูส่งน้ าสายที่ 3 คมนาคมขนส่งสะดวก - - - 30,000     ระบายน้ า มคีวามสะดวก

    (จ านวน 3 จุด) ในช่วงหนา้ฝน ได้ส าเร็จ

134 ปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลาพกัริมทางข้างบา้นนางกล่ิน เพื่อประโยชนร่์วมกนั ซ่อมแซมศาลาที่พกั 60,000 - - - ศาลาที่ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

เหลือเอก  หมู่ที่ 6 ของประชาชน ริมทาง ซ่อมแซมได้ ประโยชนร่์วมกนั อบต.ปา่ระก า

135 ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์หนา้บา้นนายศรีรงค์ เพื่อประโยชนร่์วมกนั ต่อเติมศาลาเอนก - - 75,000     - ศาลาที่ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

กล่ินสัมผัส  หมู่ที่ 6 ของประชาชน ประสงค์ ตามแบบ ต่อเติมได้ ประโยชนร่์วมกนั อบต.ปา่ระก า

ที่อบต.ก าหนด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

136 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนขอบเหมอืงสายซอย เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง 179,000 - - -              ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

 หนองดีพฒันา   หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก 2.50 ม. ยาว 820 ม. ขอบเหมอืง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ที่ปรับปรุง ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด ได้ (ม.) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

137 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล.สายด้านตะวัน เพื่อพฒันาระบบการ รายละเอยีดตามแบบ - - - 89,000     ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

ตกวัดปา่ระก าเหนอื พร้อมถมไหล่ทาง หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก แปลนที่ อบต.ก าหนด ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน พร้อมถม ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ไหล่ทางได้ ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ส าเร็จ ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

138  ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนถนนสายบางคลองจีน เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุก/หนิผ่าน - - - 97,000     ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก ตะแกรง ขนาดกว้าง ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน 3 ม.  ยาว 1,900 ม. ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน แปลนที่ อบต.ก าหนด ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ โครงการ เปา้หมายวัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

139 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบา้นนายวิรัตน ์ สุขมงคล เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง 58,000    - - -           ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

หมู่ที่  7 คมนาคมที่สะดวก 2.50  ม. ยาว 250  ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

140 ฝังทอ่ระบายน้ าถนน คสล.สายด้านตะวันตก เพื่อการระบายน้ าที่ดี ฝังทอ่จุดที่ต้องการฝัง 35,000    - -           จ านวนจุด ปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

วัดปา่ระก าเหนอื  หมู่ที่ 7 ปอ้งกนัน้ าทว่ม การ ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ที่ฝังทอ่ การคมนาคมขนส่ง อบต.ปา่ระก า

คมนาคมขนส่งสะดวก ระบายได้ มคีวามสะดวก

ในช่วงหนา้ฝน (พื้นที่ ม.7)

141 ฝังทอ่ระบายน้ าสายบางคลองจีน หมู่ที่ 7 เพื่อการระบายน้ าที่ดี ฝังทอ่จุดที่ต้องการฝัง - 35,000     -           จ านวนจุด ปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

ปอ้งกนัน้ าทว่ม การ ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ที่ฝังทอ่ การคมนาคมขนส่ง อบต.ปา่ระก า

คมนาคมขนส่งสะดวก ระบายได้ มคีวามสะดวก

ในช่วงหนา้ฝน (พื้นที่ ม.7)

142 ฝังทอ่ระบายน้ าเหมอืงน้ าสายบา้นนายเหนยีว เพื่อการระบายน้ าที่ดี ฝังทอ่จุดที่ต้องการฝัง 40,000    - -           จ านวนจุด ปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

หมู่ที่ 7 ปอ้งกนัน้ าทว่ม การ ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ที่ฝังทอ่ การคมนาคมขนส่ง อบต.ปา่ระก า

คมนาคมขนส่งสะดวก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ระบายได้ มคีวามสะดวก

ในช่วงหนา้ฝน 80 (พื้นที่ ม.7)

ที่ เปา้หมายโครงการ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

143 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนซอยบา้นนายไล่ หมู่ที่ 7 เพื่อพฒันาระบบการ ระยะทาง  1 ก.ม. - - 35,000     -           ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

คมนาคมที่สะดวก รายละเอยีดตามแบบ ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน แปลนที่ อบต.ก าหนด ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

144 ถมบกุเบกิถนนสายใหม ่(ถนนพอ่เลียบอทุศิ) หมู่ที่ 7 เพื่อพฒันาระบบการ ถมบกุเบกิถนนใหมผิ่ว 55,000    - - - ระยะทางที่ ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

คมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรประมาณ 6 ม. บกุเบกิ สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ได้ส าเร็จ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ยาวประมาณ 200 เมตร (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

145 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางสายปา่ระก า-สาม เพื่อพฒันาระบบการ ซ่อมแซมโดยใช้ - 500,000  - - ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

แยกบางปอ  หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7 คมนาคมที่สะดวก แอสฟลัติกคอนกรีต ที่ซ่อมแซม สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ขนาดกว้าง 8 เมตร ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ยาว  2,275  เมตร (ม./กม.) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

146 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบา้นหวัทองหลาง - ถนน เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - 62,000     - ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

 คสล.   หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก 3.00 ม. ยาว 270 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

147 ถมไล่ทางถนน คสล.สายบา้นหวัทองหลาง หมู่ที่ 8 เพื่อการคมนาคมที่ รายละเอยีดตามแบบ - - - 80,000     ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

สะดวก แปลนที่ อบต.ก าหนด ไหล่ทาง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ที่ถมได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ส าเร็จ ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน (ม./กม.) ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

148 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคันเหมอืงสายราชด าริ- เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง 120,000 - -           - คันเหมอืง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

บา้นหวัทองหลาง หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก 2.50  ม. ยาว 700 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ได้ (เมตร) ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ เปา้หมายโครงการ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

149 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบา้นผู้ใหญ่ เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

(ซอย 1, 2, 3)  หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก 3 ม. ยาว 1,100 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

   -ซอยหวัทองหลาง 1 ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ - - 97,000     - ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

   -ซอยหวัทองหลาง 2 ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด - - - 97,000     (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

   -ซอยหวัทองหลาง 3 และมคีวามปลอดภยัใน - - - 97,000     ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

150  ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบา้นหวัทองหลาง- เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - - - 87,000     ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

บา้นในโอ  หมู่ที่ 8 คมนาคมที่สะดวก 3 ม. ยาว 1,000 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

151 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ าสายหวัทองหลาง- เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - - -           87,000     ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

บา้นดอนส าราญ หมู่ที่ 8  พร้อมฝังทอ่ระบายน้ า คมนาคมที่สะดวก 3 ม. ยาว 1,800 ม. ที่ปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

จ านวน 2  จุด ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ เปา้หมาย
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

152 กอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นหวัทองหลาง หมู่ที่ 8 เพื่อการคมนาคมที่ กอ่สร้างถนน คสล.ขนาด - 550,000   -           ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 270 ม. ที่กอ่สร้าง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ (ม./กม.) ทางการเกษตรและมี

และมคีวามปลอดภยัใน แปลนที่ อบต.ก าหนด ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

153 กอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นผู้ใหญ่ซอย 1, ซอย 2, เพื่อการคมนาคมที่ กอ่สร้างถนน คสล.ขนาด ระยะทาง ระบบคมนาคมมคีวาม กองช่าง

ซอย 3    หมู่ที่ 8 สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. ที่กอ่สร้าง สะดวกประชาชน อบต.ปา่ระก า

  -กอ่สร้างถนนคสล.หวัทองหลาง ซอย 1 ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. 610,000  - - - ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

  -กอ่สร้างถนนคสล.หวัทองหลาง ซอย 2 ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ - - 610,000   - (ม./กม.) ทางการเกษตรและมี

  -กอ่สร้างถนนคสล.หวัทองหลาง ซอย 3 และมคีวามปลอดภยัใน แปลนที่ อบต.ก าหนด - - - 610,000   ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

154 กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้ามถนน อบจ. หมู่ที่ 8 เพื่อการคมนาคมที่ กอ่สร้างสะพาน คสล. - -          - 3,000,000 สะพานที่ได้ การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

สะดวก ตามแบบมาตรฐาน มาตรฐาน ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า ตามแบบ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

137



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

155 ขุดคันเหมอืงส่งน้ าสายหวัทองหลาง-ดอนส าราญ เพื่อการคมนาคมที่ ระยะทาง 1,800 ม. -          -          -           90,000     ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

     หมู่ที่ 8 สะดวก ตามแบบมาตรฐาน ที่ขุดเหมอืง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า ได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร (ม./กม.) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

156 ขุดคันคูส่งน้ าสายหวัทองหลาง-บา้นในโอ หมู่ที่ 8 เพื่อการคมนาคมที่ ระยะทาง 1,000 ม. -          -          50,000     -           ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

สะดวก ตามแบบมาตรฐาน ที่ขุดเหมอืง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า ได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร (ม./กม.) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

157 ขยายเขตถนนซอยหวัทองหลางพฒันา 4 หมู่ที่ 8 เพื่อการคมนาคมที่ ...................................... 98,000 -          - -           ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

สะดวก ที่ขยายถนน ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร (ม./กม.) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

158     -กอ่สร้างศาลาที่พกัริมทางบริเวณหนา้บา้น เพื่อประโยชนร่์วมกนัของ ศาลาที่พกัริมทาง ตาม - - 80,000 - ศาลาที่ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

     นายย่อง  แดงขาว หมู่ที่ 8 ประชาชน แบบแปลนที่อบต. กอ่สร้างได้ ประโยชนร่์วมกนั อบต.ปา่ระก า

ก าหนด ส าเร็จ

159     -กอ่สร้างศาลาที่พกัริมทางบริเวณหนา้บา้น เพื่อประโยชนร่์วมกนัของ ศาลาที่พกัริมทาง ตาม - - - 80,000 ศาลาที่ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

    นายส าราญ อภยักาวี หมู่ที่ 8 ประชาชน แบบแปลนที่อบต. กอ่สร้างได้ ประโยชนร่์วมกนั อบต.ปา่ระก า

ก าหนด ส าเร็จ

160 กอ่สร้างศาลาพกัริมทางหนา้บา้นนางอไุร ชูเกล้ียง เพื่อประโยชนร่์วมกนัของ ศาลาที่พกัริมทาง ตาม - - 80,000 - ศาลาที่ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 8 ประชาชน แบบแปลนที่อบต. กอ่สร้างได้ ประโยชนร่์วมกนั อบต.ปา่ระก า

ก าหนด ส าเร็จ

161 กอ่สร้างทอ่บร็อกบริเวณถนนสายบา้นหวัทองหลาง เพื่อการคมนาคมที่ กอ่สร้างทอ่บร็อก คสล. - -          -           3,000,000 ทอ่ที่กอ่ การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 8 สะดวก รายละเอยีดตามแบบที่ สร้างได้ตาม ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

และมคีวามปลอดภยัใน อบต.ก าหนด แบบ ส่งผลผลิตทาง

การคมนาคมมากขึ้น การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

ฝังท่อระบายน้ าหมู่ที่ 8 ดังน้ี

154     -สายบา้นหวัทองหลาง-บา้นดอนส าราญ เพื่อการระบายน้ าที่ดี ฝังทอ่จุดที่ต้องการฝัง - -          35,000     -           จ านวนจุด ปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

155     -ข้ามถนน อบจ.บริเวณบา้นนายส าราญ อภยักาวี ปอ้งกนัน้ าทว่ม การ ในพื้นที่หมู่ที่ 8 - -          -           35,000     ที่ด าเนนิการ การคมนาคมขนส่ง อบต.ปา่ระก า

156    - ฝังทอ่ระบายน้ าเหมอืงน้ าราชด ารี คมนาคมขนส่งสะดวก - - 15,000     - ฝังทอ่ได้ มคีวามสะดวก

157    - ฝังทอ่ระบายน้ าจุดถนนซอย 3 ในช่วงหนา้ฝน - - - 15,000     (หมู่ที่ 8)

158 ถมหนิคลุกถนนริมคลองหวัทองหลาง - ถนน อบจ. เพื่อการคมนาคมที่ รายละเอยีดตามแบบที่ - - - 40,000     ถนนที่ถม การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 8 สะดวก อบต.ก าหนด หนิคลุกได้ ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ส าเร็จ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร (ม./กม.) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ เปา้หมาย
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

159 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ าบา้นหนองเสมด็- เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - - 174,000   -           ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

คลองบางไทร  หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก 4 ม. ยาว 720 ม. ที่ปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ คันคูได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด ส าเร็จ เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน (เมตร) ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

160 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ าสายแยกบา้นมณี เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - - 180,000   -              ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

ศรีเจ้า - ขน านายหว้นออ่นจันทร์ หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก 3.00 ม.  ยาว 800 ม. ที่ปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

161 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายสามแยกบา้นบางสิบบาท- เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - -              90,000     -               ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

บา้นนายอรุณ สุขศรี หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก 3.00  ม.  ยาว 400 ม. ที่ปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

162 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคันคลองจากโรงเรียน เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง -              -              80,000     -               ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

บา้นบางสิบบาทถึงขน านายหว้น   ออ่นจันทร์ คมนาคมที่สะดวก 3.00  ม. ยาว 300 ม. ที่ปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

หมู่ที่ 9 ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (เมตร) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

163 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบา้นนายเขียว หมู่ที่ 9 เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง -              -          300,000   -           ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

คมนาคมที่สะดวก 3  ม.  ยาว 1,000 ม. ที่ปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

164 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบางปอ-บางสิบบาท เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง -              -          - 348,000   ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก 4  ม.  ยาว 1,500 ม. ที่ปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

165 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายในไร่-สามแยกบางปอ เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง -         -         -          696,000   ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก 4  ม.  ยาว 3,000  ม. ที่ปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

166 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายสามแยกบา้นนายเจิม เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง -         -          -           23,000     ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

บวัเกตุ-บา้นนายจรูญ ฤทธิเพชร หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก 3.00 ม.  ยาว 100  ม. ที่ปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

167 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายปา่ระก า-หนองเสมด็ เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง 300,000  -          - -           ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก 4 ม.  ยาว 2,000  ม. ที่ปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ เปา้หมายโครงการ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

168 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายหวัล าพ-ูบา้นหนองเสมด็ เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง -          -          -           200,000   ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

หมู่ที่  9 คมนาคมที่สะดวก 4 ม.  ยาว 2,000  ม. ที่ปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

169 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายหนองเสมด็-วัดบางไทร เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง -          -              -               180,000   ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก 4.00 ม.  ยาว 800 ม. ที่ปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

170 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบา้นนายประจักษ ์ เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง -          -          -           23,000     ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

ถนอมนวล -บา้นนายประดิษฐ์ รามแกว้ หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก 3.00 ม. ยาว 100 ม. ที่ปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ เปา้หมายวัตถุประสงค์โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

171 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคันคลองบา้นนายสมหมาย เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง -          - 185,000   -           ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

คล้ายทอง -บา้นนายสวาท  จงอกัษร หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก 3.00 ม. ยาว 800 ม. ที่ปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

172 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบา้นนายนคิม ทองเพญ็- เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - 198,000  - -           ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

ที่นานายเจิม  บวัเกตุ หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก 3.00 ม.  ยาว 300 ม. ที่ปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

173 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนบา้นในไร่-บา้นนางสนทิ  เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - - 696,000   - ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

โกฎกิลุ  หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก 4  ม. ยาว 3,000 ม. ที่ปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ โครงการ เปา้หมายวัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

174 กอ่สร้างถนน คสล. สายหนองเสมด็-วัดบางไทร เพื่อการคมนาคมที่ กอ่สร้างถนน คสล.ขนาด - - 610,000   - ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 9 สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. ที่กอ่สร้าง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ (ม./กม.) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน แปลนที่ อบต.ก าหนด ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

175 กอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นนายมวล สุขทอง - เพื่อการคมนาคมที่ กอ่สร้างถนน คสล.ขนาด - -          120,000   -           ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

สามแยกบางสิบบาท (ส่วนที่ขาด) หมู่ที่ 9 สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. ที่กอ่สร้าง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ (ม./กม.) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน แปลนที่ อบต.ก าหนด ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

176 กอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นบางปอ-บา้นนายฟอง เพื่อการคมนาคมที่ กอ่สร้างถนน คสล.ขนาด - -          -           400,000   ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

บญุม ีหมู่ที่ 9 สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. ที่กอ่สร้าง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ (ม./กม.) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน แปลนที่ อบต.ก าหนด ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ เปา้หมายโครงการ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

177 ถมถนนคันคูส่งน้ าบา้นหนองเสมด็-บา้นนายสุรินทร์ เพื่อการคมนาคมที่ ถนนหนิคลุกกว้าง 3 ม. - - 90,000     - ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

จงอกัษร  หมู่ที่ 9 สะดวก ยาว1,800 เมตร ที่ปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตาม ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

178 ปรับปรุงถนนคันคูส่งน้ าจากบา้นนายขจรศักด์ิ เพื่อการคมนาคมที่ ถนนหนิคลุกกว้าง 3 ม. - - -           200,000   ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

ฤทธิเพชร ถึงคันคูส่งน้ าบา้นบางสิบบาท สะดวก ยาว 1,500  ม. ที่ปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตาม ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

179 ถมถนนคูส่งน้ าสายราชด าริถึงบา้นนายเยื้อง หมู่ที่ 9 เพื่อการคมนาคมที่ ถนนหนิคลุกกว้าง 3 ม. - -          -           200,000 ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

สะดวก ยาว 500 ม. ถนนคูส่งน้ า ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตาม ที่ถมได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบที่ อบต.ก าหนด (เมตร) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ เปา้หมายโครงการ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

ฝังท่อระบายน้ าหมู่ที่ 9 ดังน้ี เพื่อการระบายน้ าที่ดี ฝังทอ่จุดที่ต้องการฝัง -          -          175,000   -           จ านวนจุด ปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

180     -คันเหมอืงน้ าบา้นนายสวาท จงอกัษร ปอ้งกนัน้ าทว่ม การ ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ที่ฝังทอ่ การคมนาคมขนส่ง อบต.ปา่ระก า

181     -สายบา้นนายขาบ-บางปาเข คมนาคมขนส่งสะดวก -          35,000    - - ระบายน้ า มคีวามสะดวก

182    -สายคูส่งน้ าจากบา้นนายขจรศักด์ิ- เหมอืงราชด าริ ในช่วงหนา้ฝน จ านวน  9  จุด -          - 35,000     - ได้ในพื้นที่ 

183    -สายที่นานายเชนทร์  บวัหมนุ -          - 20,000     - หมู่ที่ 9

184   - ฝังทอ่ระบายน้ าข้างบา้นนายพร้อย  มบีางไทร  เพื่อการระบายน้ าที่ดี -          - 20,000     -           ปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

185   - ฝังทอ่ระบายน้ าจุดที่นานายสงบ ศรีเจริญ ปอ้งกนัน้ าทว่ม การ -          - - 25,000     การคมนาคมขนส่ง อบต.ปา่ระก า

186   - ฝังทอ่ระบายน้ าจุด หน านายพนธ์  บรูณชัย คมนาคมขนส่งสะดวก -          35,000    - - มคีวามสะดวก

187   - ฝังทอ่ระบายสายบางปอ  ในช่วงหนา้ฝน -          - - 35,000     

188   - ฝังทอ่ระบายน้ าเหมอืงราชด าริ -โรงเรียนบา้นบาง -          30,000    - -           

    สิบบาท  

189 กอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นในไร่-บา้นนางสนทิ เพื่อการคมนาคมที่ รายละเอยีดตามแบบ 400,000  -          -           - ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

โกฏกิลุ   หมู่ที่  9 สะดวก แปลนที่ อบต.ก าหนด ที่กอ่สร้าง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ระยะทางประมาณ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร 3,000 เมตร (ม./กม.) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

190 ถมคันคูส่งน้ าสายราชด าริ (หนองเสมด็)-ที่นา เพื่อการคมนาคมที่ รายละเอยีดตามแบบ - - - 80,000     ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

นางบญุสืบ  หมู่ที่ 9 สะดวก แปลนที่ อบต.ก าหนด -           คันคูส่งน้ า ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ที่ถมได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร (เมตร) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

191 ถมยกระดับถนนสายบา้นนายนคิม ทองเพญ็-ที่นา เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - - 98,000     -           ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

นายเจิม  บวัเกตุ หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก 3.00 ม.  ยาว 300 ม. ที่ปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

192 ถมถนนสายบางปาเข-ที่ดินนายสหสั  หมู่ที่ 9 เพื่อการคมนาคมที่ ถมด้วยหนิผ่านตะแกรง - 180,000 - - ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

สะดวก ผิวจราจรขนาดกว้าง ถนนที่ ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน 2.50 ม. ยาว 900 ม. ด าเนนิการ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ ถมได้ เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน แปลนที่ อบต.ก าหนด ส าเร็จ ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ เปา้หมาย

149



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

193 กอ่สร้างถนน คสล.สายปา่ระก า-สามแยกบา้นหนอง เพื่อพฒันาระบบการ ถนนคสล.ขนาดผิวจราจร - - - 500,000   ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

เสมด็ หมู่ที่ 9 คมนาคมที่สะดวก กว้าง 3 ม.ยาว2,000 ม. ถนนที่ ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ กอ่สร้างได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด ส าเร็จ เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน (ม./กม) ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

194 ถมถนนสายบา้นนายพร้อย-ถนนบางสิบบาท หมู่ที่ 9 เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - - - 90,000     ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

คมนาคมที่สะดวก 3.00 ม.  ยาว 800 ม. ถนนที่ ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ด าเนนิการ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด ถมได้ เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ส าเร็จ ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

195 ถมถนนสายบางปอ-สระโพธิ ์หมู่ที่ 9 เพื่อพฒันาระบบการ ถมด้วยหนิผ่านตะแกรง - 150,000 - - ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

คมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรขนาดกว้าง ถนนที่ ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน 2.50 ม. ยาว 500 ม. ด าเนนิการ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ ถมได้ เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน แปลนที่ อบต.ก าหนด ส าเร็จ ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ เปา้หมายโครงการ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

196 ถมปรับปรุง/ซ่อมแซมคันคูส่งน้ าสายราชด าริ เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - - - 50,000     ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

หนองเสมด็-ที่นานางบญุสืบ หมู่ที่  9 คมนาคมที่สะดวก 2.50 ม.  ยาว 400 ม. ที่ปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

197 ปรับปรุง/ซ่อมแซมคันคูส่งน้ าจากโรงเรียนบา้น เพื่อพฒันาระบบการ รายละเอยีดตามแบบ - - - 78,000     ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

บางสิบบาทต่อจากของเดิมจากขน านายหว้น-บา้น คมนาคมที่สะดวก แปลนที่ อบต.ก าหนด ที่ปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

นายขจรศักด์ิ  หมู่ที่ 9 ประชาชนใช้ในการขน ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร (ม./กม) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

198 ปรับปรุงโรงเรียนบา้นบางสิบบาทเปน็ที่ประชุม เพื่อประชาชนหมู่ที่ 9 รายละเอยีดตามแบบ - - - 50,000     อาคารที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่บา้นหรือสถานที่เลือกต้ัง หมู่ที่ 9 ได้ใช้ประโยชนร่์วมกนั แปลนที่ อบต.ก าหนด ปรับปรุงได้ ประโยชนร่์วมกนั อบต.ปา่ระก า

ส าเร็จ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

199 บกุเบกิถนนสายหนา้บา้นนายวิรัตน ์หนแูดง- เพื่อพฒันาระบบการ บกุเบถินนใหม่ - - - 89,000     ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

บา้นนายคนอง    ทองค า  หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก รายละเอยีดตามแบบ (ปรับปรุง/ ถนนที่ ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน แปลนที่ อบต.ก าหนด ซ่อมแซม) บกุเบกิใหม่ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้ส าเร็จ เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน (ม./กม.) ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

200 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายสีแยกหวัล าพ-ูบา้นหนอง เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง 98,000    - - - ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

เสมด็ หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก 4.00 ม. ยาว 500 ม. ที่ปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

201 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ าหมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 9 เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - -          -           185,000   ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

คมนาคมที่สะดวก 3.00 ม. ยาว 800 ม. ที่ปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ เปา้หมายโครงการ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

202 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ าสายหวัล าพู- เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง 99,000    - -          - ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

บา้นหนองดี   หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก 2.5 ม.ยาว1,400 ม. ที่ปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

203 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนซอยลาภเจริญผล เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - - 348,000   -          ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก 3.0 ม.  ยาว 1,500 ม. ที่ปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

204 ถมหนิขอบเหมอืงน้ าจากบา้นนายไพบลูย์ถึง เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - - - 116,000   ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

บา้นนางทมิ พร้อมฝังทอ่ระบายน้ า  หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก 4.0 ม.  ยาว 300 ม. ที่ปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

153



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

205 ถมไหล่ทางถนน คสล. ซอยหวัล าพพูฒันา 2 ข้าง เพื่อพฒันาระบบการ ถมไหล่ทางด้วยหนิคลุก -          - -           89,000     ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

ข้างละ 1 เมตร หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก ข้างละ 0.50  ม. ไหล่ทางที่ ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ระยะทาง 250 ม. ถมได้ (ม.) ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน แปลนที่ อบต.ก าหนด ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

206 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบา้นหนองดี เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - 90,000    - - ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 5, 7, 10 คมนาคมที่สะดวก 4.0 ม. ยาว 1,000 ม. ที่ปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ฝังท่อระบายน้ าหมู่ที่ 10 ดังน้ี

207 คลองหนองดี, -หวัล าพู-บา้นหนองดี เพื่อการระบายน้ าที่ดี ฝังทอ่จุดที่ต้องการฝัง - - 35,000     -           จ านวนจุด ปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

208 คูส่งน้ าสายหวัล าพู-บา้นบางสิบบาท (บ้านหนองเสม็ด) ปอ้งกนัน้ าทว่ม การ ในพื้นที่หมู่ที่ 10 - - -          35,000     ที่ฝังทอ่ได้ การคมนาคมขนส่ง อบต.ปา่ระก า

209 คูส่งน้ าสายลาภเจริญผล จ านวน 2 จุด คมนาคมขนส่งสะดวก จ านวน 5 จุด - - -          35,000     (หมู่ที่ 10) มคีวามสะดวก

210 ข้ามถนน คสล. บา้นหนองดี ทอ่เส้นผ่าศูนย์กลาง80 ในช่วงหนา้ฝน - - - 35,000     

211 ริมคลองหวัล าพขู้างบา้นนายวุฒิศักด์ิ - - 35,000     -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

212 ถมหนิคลุกถนนสายหนองดี-คลองบา้นหมวดโรจน์ เพื่อพฒันาระบบการ ถมด้วยหนิคลุกระยะทาง - - - 89,000     ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

ถึง ถนน คสล. หนองดี หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก ประมาณ 700-800 ม. ที่ถมถนน ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ได้ (เมตร) ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

213 บกุเบกิถนนทางสาธารณะจากที่นา น.ส.ธนวัฒน์ เพื่อพฒันาระบบการ บกุเบกิถนนทางสาธารณะ        - - - 90,000     ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

สิทธิชัยวัฒน ์(ตลอดทางสาธารณะ) 1000ม. คมนาคมที่สะดวก ระยะทาง 1,000 ม. สาธารณะ ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

หมู่ที่ 10 ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ที่บกุเบกิ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด ได้ส าเร็จ เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน (ม./กม.) ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

217 บกุเบกิถนนใหมส่ายบา้นหวัล าพู-เหมอืงทหาร เพื่อพฒันาระบบการ ขุดบกุถนนใหม่ - - 100,000   - ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก ระยะทางประมาณ ที่บกุเบกิ ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน 1,200 เมตร ถนนใหม่ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลนที่ อบต. ได้ส าเร็จ เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ก าหนด ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

218 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายสีแยกบา้นเหมก-บา้น เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - -         -          300,000   ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

ขอยเขต  หมู่ที่  11 คมนาคมที่สะดวก 5  ม. ยาว 1,300 ม. ที่ปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

219 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนจากเขต หมู่ที่ 5 - บา้น เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - - -           195,000   ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

 ขอยเขต  หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก 5.0 ม. ยาว 3,150 ม. ที่ปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

220 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ าสายบา้นขอยเขต เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง 178,000  - - - ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

 หมู่ที่  11  - ไสหมาก คมนาคมที่สะดวก 3.0 ม. ยาว 1,200 ม. ที่ปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ เปา้หมายโครงการ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

221 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายพระราชด าริ M.D.5 เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง 98,000    - - ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

บา้นนายคล่อง หมู่ 11  (แยกขวาเหมอืงเกา่) คมนาคมที่สะดวก 3.0 ม. ยาว 2,400 ม. ที่ปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

*** ปรับปรุง/ซ่อมแซมคันคูส่งน้ าบา้นนายคล่อง-เขต ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมคีวาม

ไสหมาก หมู่ที่ 11 และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

222 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายพระราชด าริ M.D.5 เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - 100,000   - ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

บา้นนายคล่อง หมู่ 11 คมนาคมที่สะดวก 3.0 ม. ยาว 1,000 ม. ที่ปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

223 กอ่สร้างถนน คสล.สายสีแยกวัดเหมก-ข่อยเขต เพื่อพฒันาระบบการ กอ่สร้างถนน คสล.ขนาด -          -           5,200,000 ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

หมู่ที่  11 คมนาคมที่สะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. ที่กอ่สร้าง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ (ม./กม.) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน แปลนที่ อบต.ก าหนด ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

224 กอ่สร้างถนนลาดยางถนน เขต หมู่ 5- สุดแดนขอยเขตเพื่อพฒันาระบบการ กอ่สร้างถนนลาดยาง -          -          -           5,000,000 ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

หมู่  11 คมนาคมที่สะดวก กว้าง5 ม.ยาว2,000 ม. ที่กอ่สร้าง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ (ม./กม.) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน แปลนที่ อบต.ก าหนด ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

225 กอ่สร้างถนน คสล. ถนน เขตหมู่ 5 - สุดแดนขอยเขต เพื่อพฒันาระบบการ กอ่สร้างถนน คสล.ขนาด -          -          600,000   - ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

หมู่  11 คมนาคมที่สะดวก กว้าง5 ม.ยาว2,000 ม. ที่กอ่สร้าง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอยีดตามแบบ (ม./กม.) เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน แปลนที่ อบต.ก าหนด ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

226 ถมคันเหมอืงสายแยกจาก MD 5 - เขตต. ไสหมาก เพื่อพฒันาระบบการ รายละเอยีดตามแบบ - - - 89,000     คันเหมอืง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

หมู่  11 คมนาคมที่สะดวก แปลนที่ อบต.ก าหนด ที่ถมได้ ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ตามแบบ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลน เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

227 ซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ าสายขอยเต้ีย  หมู่ที่  11 เพื่อพฒันาระบบการ รายละเอยีดตามแบบ 98,000 - - - ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

คมนาคมที่สะดวก แปลนที่ อบต.ก าหนด ถนนที่ ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน ซ่อมได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

228 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนขอบเหมอืงสายผู้ใหญ่ส่อง เพื่อพฒันาระบบการ ถนนหนิคลุกขนาดกว้าง - - 90,000     - ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

(สายราชด าริ M.D.4)  บา้นนางสุจิน-ช่องขาด คมนาคมที่สะดวก 2.50 ม. ยาว 1,200 ม. ขอบเหมอืง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

หมู่ที่  11 ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ที่ปรับปรุง ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด ได้ส าเร็จ เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน (ม./กม.) ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

229 บกุเบกิถนนใหมท่างสาธารณะขอบสระวัดเหมก-ที่นา เพื่อพฒันาระบบการ บกุเบกิถนนทางสาธารณะ             -90,000    - - - ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

นายคล่อง  หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก ขอบสระวัดเหมก ม. 11 สาธารณะ ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอยีดตามแบบ ที่บกุเบกิ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนที่ อบต.ก าหนด ได้ส าเร็จ เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน (ม./กม.) ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

ฝังท่อระบายน้ าหมู่ที่ 11 ดังน้ี เพื่อการระบายน้ าที่ดี ฝังทอ่จุดที่ต้องการฝัง จ านวนจุด มกีารระบายน้ า กองช่าง

230     -บา้นนายปรีชา  สุขเจริญ ปอ้งกนัน้ าทว่ม การ ในพื้นที่หมู่ที่ 11 - - 15,000     - ที่สามารถ ที่ดี สามารถปอ้งกนั อบต.ปา่ระก า

231     -เหมอืงชลประทานที่นานายต้ิน สุขจันทร์ คมนาคมขนส่งสะดวก (จ านวน 12 จุด) - - 15,000     - ด าเนนิฝัง น้ าทว่มได้

232     -บริเวณหนา้บา้นนายประหยัด  หยู่มุ่ย ในช่วงหนา้ฝน - - 15,000     - ทอ่ระบาย และช่วยในการ

233     -สาย M.D.5 บา้นนายคล่อง - - 15,000     - น้ าได้ เพิ่มผลผลิต

234     -สายขอยเขต - - - 15,000     ในพื้นที่ ทางการเกษตรให้

235     -สายขอยเต้ีย - - - 15,000     (หมู่ที่ 11) แกเ่กษตร

236     -สายพระราชด าริ-หวัทองหลาง หมู่ที่ 11 - 15,000    - - ในพื้นที่

237     -สายบา้นนายส่อง หมู่ที่ 11 - 15,000    - -

238     -ฝังทอ่ระบายน้ าสายราชด าริ(บา้นนางสุจิน) -

239     -ฝังทอ่ระบายน้ าสายราชด าริ -

     (ที่นานายด้ิน  รักบางบรูณ์) - 15,000    - -

240     -ฝังทอ่ระบายน้ าที่นานายสุธรรม  ปลอดภยั - - 15,000     -

241     -ฝังทอ่ระบายน้ าที่นานายชีพ  นาคแกว้สุขจันทร์  - - - 15,000     

     หมู่ที่ 11

ที่ เปา้หมายโครงการ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

242 ถมยกระดับถนนซอยจากส่ีแยกวัดเหมก-บา้นนายต้ิน เพื่อพฒันาระบบการ ถมถนนด้วยหนิคลุก - 98,000    - -           ระยะทาง การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

สุขจันทร์  หมู่ที่ 11 คมนาคมที่สะดวก รายละเอยีดตามแบบ ที่ถมยก ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน แปลนที่ อบต.ก าหนด ระดับถนน ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้ส าเร็จ เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน (ม./กม.) ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

243 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ข่อยเต้ีย หมู่ที่ 11 เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้ อาคารอเนกประสงค์ - - - 50,000 อาคารที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ประโยชนร่์วมกนั จ านวน 1 หลัง ตาม กอ่สร้างได้ ประโยชนร่์วมกนั อบต.ปา่ระก า

แบบแปลนที่อบต. ส าเร็จ

ปา่ระก า ก าหนด

244 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนในเขตต าบลปา่ระก า เพื่อพฒันาระบบการ ถนนที่ช ารุด เสียหาย 200,000  200,000  200,000   200,000   จ านวน การคมนาคมที่สะดวก กองช่าง

คมนาคมที่สะดวก ในพื้นที่ต าบลปา่ระก า ถนนที่ ประชาชนใช้ในการขน อบต.ปา่ระก า

ประชาชนใช้ในการขน (หมู่ที่ 1 - 11) ด าเนนิการ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงได้ เกษตรและมคีวาม

และมคีวามปลอดภยัใน ส าเร็จ ความปลอดภยัใน

การคมนาคมมากขึ้น การคมนาคมมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

245 ฝังทอ่ระบายน้ าในเขตต าบลปา่ระก า เพื่อการระบายน้ าที่ดี ฝังทอ่จุดที่ต้องการฝัง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนทอ่ ปอ้งกนัน้ าทว่มและ กองช่าง

ปอ้งกนัน้ าทว่ม การ ในพื้นที่ต าบลปา่ระก า ระบายน้ า การคมนาคมขนส่งที่ อบต.ปา่ระก า

คมนาคมขนส่งที่สะดวก (หมู่ที่ 1-11) ที่ฝังได้ มคีวามสะดวก

ส าเร็จ

246 กอ่สร้างปา้ยบอกอาณาเขตของ อบต.ปา่ระก า เพื่อก าหนดเขตของ จัดท าปา้ยบอกอาณาเขต - - 50,000     - ปา้ยบอก ประชาชนทราบอาณา กองช่าง

ต าบลปา่ระก าใหส้ะดวก จ านวน 5 ปา้ย อาณาเขต เขต อบต.ปา่ระก า อบต.ปา่ระก า

ต่อการสัญจรไปมาของ ที่กอ่สร้างได้

ประชาชน

247 จัดท าปา้ยชื่อซอย/ถนนทางเข้าหมู่บา้นทกุสาย เพื่อก าหนดเขตทางเข้า จัดท าปา้ยชื่อซอยเข้า - - - 100,000   ปา้ยชื่อซอย ประชาชนทราบอาณา กองช่าง

หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 11 แต่ละหมู่บา้นเพื่อให้ หมู่บา้น หมู่ที่ 1-11 ที่ด าเนนิการ เขตของแต่ละหมู่บา้น/ อบต.ปา่ระก า

สะดวกต่อการสัญจรไป- ตามความเหมาะสม ได้ส าเร็จ ประชาสัมพนัธ์ผู้ผ่าน

มาของประชาชน (จ านวน 11 ปา้ย) สัญจรไป-มา

248 กอ่สร้าง/ปรับปรุงศาลาที่พกัริมทาง เพื่อใหป้ระชาชนในแต่ กอ่สร้าง/ปรับปรุง - - 110,000   - ที่พกัริมทาง ประชาชนในแต่ละหมู่ กองช่าง

หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 11 ละหมู่บา้นได้ใช้ ศาลาที่พกัริมทาง ที่กอ่สร้าง/ บา้นได้ใช้ประโยชน์ อบต.ปา่ระก า

ประโยชนร่์วมกนั ตามความเหมาะสม ปรับปรุงได้ ร่วมกนั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

ก่อสร้างและซ่อมแซมศาลาอาคารอเนกประสงค์

1 เพื่อประโยชนร่์วมกนั กอ่สร้างศาลาที่พกัริมทาง 99,000        -             ศาลาที่ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

ของประชาชน ตามแบบแปลน อบต. กอ่สร้างได้ ประโยชนร่์วมกนั อบต.ปา่ระก า

2 เพื่อประโยชนร่์วมกนั กอ่สร้างอาคารประชุม 300,000     - อาคารที่ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

ของประชาชน ตามแบบแปลน อบต. ปรับปรุง/ ประโยชนร่์วมกนั อบต.ปา่ระก า

3 เพื่อประโยชนร่์วมกนั กอ่สร้างอาคารอเนก -              99,000       กอ่สร้างได้ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

4 ของประชาชน ประสงค์ตามแบบแปลน ประโยชนร่์วมกนั อบต.ปา่ระก า

อบต.ปา่ระก า

เพื่อประโยชนร่์วมกนั ปรับปรุงอาคารร้านค้า 150,000     -             ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

ของประชาชน ชุมชน ประโยชนร่์วมกนั อบต.ปา่ระก า

เพื่อประโยชนร่์วมกนั ต่อเติมอาคารอเนก -              150,000     อาคารที่ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

ของประชาชน ประสงค์ของหมู่บา้น ปรับปรุง/ ประโยชนร่์วมกนั อบต.ปา่ระก า

7 เพื่อประโยชนร่์วมกนั กอ่สร้างอาคารอเนก 400,000     -             กอ่สร้างได้ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

ของประชาชน ประสงค์ ประโยชนร่์วมกนั อบต.ปา่ระก า

8 เพื่อประโยชนร่์วมกนั กอ่สร้างศาลาที่พกัริมทาง -              99,000       ศาลาที่ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

ของประชาชน ตามแบบแปลน อบต. กอ่สร้างได้ ประโยชนร่์วมกนั อบต.ปา่ระก า
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

9 เพื่อประโยชนร่์วมกนั กอ่สร้างศาลาที่พกัริมทาง 99,000        -             ศาลาที่ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

ของประชาชน กอ่สร้างได้ ประโยชนร่์วมกนั อบต.ปา่ระก า

10 เพื่อประโยชนร่์วมกนั ปรับปรุงโรงเรียนบา้น -              200,000     สถานที่ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

ของประชาชน บางสิบบาท ปรับปรุงได้ ประโยชนร่์วมกนั อบต.ปา่ระก า

11 กอ่สร้างและปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพื่อประโยชนร่์วมกนั ปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็ก 255,000     250,000     ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

   -กอ่สร้างอา่งล้างหนา้ ล้างมอื แปรงฟนั ของประชาชน เล็ก ศพด.ที่ ประโยชนร่์วมกนั อบต.ปา่ระก า

   -กอ่สร้างเสาธงชาติ สามารถ

   -ปรับปรุงหอ้งน  า ปรับปรุง/

   -กอ่สร้างรั วรอบศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ต่อเติม/ติดตั ง

   -ปรับปรุง ต่อเติมอาคารเรียน วัสดุอปุกรณ์

   -ปรับปรุงระบบไฟฟา้ทั งภายในและภายนอกอาคาร ต่าง ๆ ได้

   -ติดตั งเคร่ืองปรับอากาศ ส าเร็จ

   -ติดตั งมุ้งลวด

12 กอ่สร้างปา้ยบอกอาณาเขตของ อบต.ปา่ระก า เพื่อก าหนดเขตของ จัดท าปา้ยบอกอาณาเขต - 100,000     ปา้ยบอก ประชาชนทราบอาณา กองช่าง

ต าบลปา่ระก าใหส้ะดวก จ านวน 5 ปา้ย อาณาเขต เขต อบต.ปา่ระก า อบต.ปา่ระก า

ต่อการสัญจรไปมาของ ที่กอ่สร้าง

ประชาชน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

13 จัดท าปา้ยชื่อซอย/ถนนทางเข้าหมู่บา้นทกุสาย หมู่ที่ 3 100,000     -                 ถนนที่ท า สะดวกต่อการ กองช่าง

ปา้ยชื่อซอยได้ เดินทาง อบต.ปา่ระก า

14 เพื่อประโยชนร่์วมกนั กอ่สร้างอาคาร 200,000     -             อาคารที่ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

ของประชาชน เอนกประสงค์ 1 หลัง กอ่สร้างได้ ประโยชนร่์วมกนั อบต.ปา่ระก า

15 ปรับปรุงศาลาที่พกัริมทางส่ีแยกปา่ระก า หมู่ที่ 5 เพื่อประโยชนร่์วมกนั ซ่อมแซมศาลาที่พกั 50,000        -             ศาลาที่ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

ของประชาชน ริมทาง ปรับปรุงได้ ประโยชนร่์วมกนั อบต.ปา่ระก า

16 เพื่อประโยชนร่์วมกนั ซ่อมแซมศาลาที่พกั - 50,000       ศาลาที่ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

ของประชาชน ริมทาง ปรับปรุงได้ ประโยชนร่์วมกนั อบต.ปา่ระก า

17 เพื่อประโยชนร่์วมกนั กอ่สร้างศาลาพกัริมทาง - 50,000 ศาลาที่ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

ของประชาชน 1 หลัง กอ่สร้างได้ ประโยชนร่์วมกนั อบต.ปา่ระก า

18 เพื่อประโยชนร่์วมกนั ซ่อมแซมศาลาที่พกั 40,000        - ศาลาที่ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

ของประชาชน ริมทาง กอ่สร้างได้ ประโยชนร่์วมกนั อบต.ปา่ระก า

19 เพื่อประโยชนร่์วมกนั ซ่อมแซมศาลาที่พกั - 40,000       ศาลาที่ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

ของประชาชน ริมทาง ต่อเติมได้ ประโยชนร่์วมกนั อบต.ปา่ระก า

20 เพื่อประโยชนร่์วมกนั กอ่สร้างศาลาที่พกัริมทาง 50,000        - ศาลาที่ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

ของประชาชน ตามแบบแปลน อบต. กอ่สร้างได้ ประโยชนร่์วมกนั อบต.ปา่ระก า

รวมทั้งหมด 1,743,000  1,038,000 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

ระบบไฟฟ้า

249 ย้ายเสาไฟฟา้ที่อยู่ริมคลองใหอ้ยู่ริมถนน หมู่ที่ 2, เพื่อความปลอดภยัและ ย้ายเสาไฟฟา้ที่อยู่ริม - -           100,000       - จ านวนเสา ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 4 (บริเวณบา้นนายประยูร), หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 10 เพื่อปอ้งกนัการขโมย คลองใหอ้ยู่ริมถนน ไฟฟา้ที่ย้าย ปลอดภยัและเปน็การ ร่วมกบั

(บา้นนายจรวย บวัเพชร-บา้นนายวิโรจน ์หนแูดง), ไฟฟา้ช๊อตปลา ปอ้งกนัการขโมยไฟ การไฟฟา้

และ หมู่ที่ 11 ฟา้ช๊อตปลา ส่วนภมูภิาค

อ.ปากพนงั

250 ไฟฟา้แสงอาทติย์ หมู่ที่ 5 เพื่อประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานไฟฟา้จาก -           - - 50,000      ประหยัดพลังงาน กองช่าง

หนัมาใช้ประโยชนจ์าก แสงอาทติย์ อบต.ปา่ระก า

พลังงานแสงอาทติย์

ขยายเขตไฟฟ้า

251  ขยายเขตไฟฟา้สายบางคลองจีน หมู่ที่ 7 เพื่อการมไีฟฟา้ใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟา้สายบาง -           99,360     - - จ านวนครัว มคีวามปลอดภยัใน กองช่าง

ทั่วถึงและมคีวาม คลองจีน เรือนที่ได้รับ การสัญจรไป-มา อบต.ปา่ระก า

ปลอดภยั ประโยชน์

252 ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตรตลอดแนวคัน เพื่อการมไีฟฟา้ใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการ -           -           99,360         - จ านวนครัว มคีวามปลอดภยัใน กองช่าง

เหมอืงน  า หมู่ที่ 9 ทั่วถึงและมคีวาม เกษตรแนวคันเหมอืงน  า เรือนที่ได้รับ การสัญจรไป-มา อบต.ปา่ระก า

ปลอดภยั ประโยชน์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

253 ขยายเขตไฟฟา้ (ถนนเหมอืงราชด าริ)  หมู่ที่  8 เพื่อการมไีฟฟา้ใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟา้เพื่อการ -           -           - 99,360        จ านวนครัว มคีวามปลอดภยัใน กองช่าง

ทั่วถึงและมคีวาม เกษตรแนวคันเหมอืงน  า เรือนที่ได้รับ การสัญจรไป-มา ร่วมกบั

ปลอดภยั ประโยชน์ การไฟฟา้

254 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ (สามแยก)  หมู่ที่ 9 เพื่อความปลอดภยัใน ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ -           -           99,360         - ระยะทางที่ มคีวามปลอดภยัใน ส่วนภมูภิาค

การสัญจรไปมาในเวลา (สามแยก) หมู่ที่ 9 ขยายเขตไฟ การสัญจรไป-มา อ.ปากพนงั

กลางคืน ฟา้สาธารณะ

255 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 3 เพื่อความปลอดภยัใน ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 99,360      -           - - ระยะทางที่ มคีวามปลอดภยัใน

การสัญจรไปมาในเวลา หมู่ที่ 3 ขยายเขตไฟ การสัญจรไป-มา

กลางคืน ฟา้สาธารณะ

ได้ส าเร็จ

256 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 1-11 เพื่อความปลอดภยัใน ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ - -           - 100,000     ระยะทางที่ มคีวามปลอดภยัใน

การสัญจรไปมาในเวลา หมู่ที่ 1-11 ขยายเขตไฟ การสัญจรไป-มา

กลางคืน ฟา้สาธารณะ

ได้ส าเร็จ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ

257  ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 1-11 เพื่อความปลอดภยัใน ซ่อมแซมพร้อมติดตั งไฟ 50,000     50,000     50,000        50,000      ระยะทางที่ มไีฟฟา้ใช้

การสัญจรไปมาในเวลา ฟา้สาธารณะ สามารถ

กลางคืน ขยายเขต

258 ติดตั งไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 1-11 เพื่อความปลอดภยัใน ติดตั งไฟฟา้สาธารณะ - - - - ไฟฟา้ มไีฟฟา้ใช้

การสัญจรไปมาในเวลา ในเขตต าบลปา่ระก า สาธารณะ

กลางคืน ได้ 

(กโิลเมตร) มไีฟฟา้ใช้

259 ติดตั งไฟฟา้เพื่อการเกษตรบา้นบางสิบบาท หมู่ที่ 9 เพื่อการมไีฟฟา้ใช้ใน ติดตั งไฟฟา้เพื่อการ -           20,000     -              -            เกษตรที่ได้ มไีฟฟา้ใช้

การเกษตร เกษตรบา้นบางสิบบาท รับ

เพื่อขยายเขตไฟฟา้ ติดตั งไฟฟา้สาธารณะ ประโยชน์ มไีฟฟา้ใช้

สาธารณะ

รวม 259   โครงการ - - 6,074,360 5,474,360  14,072,720  50,323,360 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.2 แผนงานการพาณิชย์

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 กอ่สร้างระบบประปา หมู่ที่ 6 เพื่อใหม้นี ้าอปุโภค/ พื นที่ต้าบลปา่ระก้า - 1,800,000     - - ประชาชน มนี ้าใช้ในการ กองช่าง

บริโภค หมู่ที่ 6 มนี ้าประปา อปุโภคบริโภค อบต.ปา่ระก้า

ไว้ใช้อปุโภค

บริโภคได้

2 ขยายเชตระบบประปา หมู่ที่ 1 เพื่อใหม้นี ้าอปุโภค/ จ้านวน 25 ครัวเรือน 100,000     100,000        100,000     100,000    มนี ้าประปา

3 ขยายเชตระบบประปา หมู่ที่ 2 บริโภค จ้านวน 20 ครัวเรือน คลอบคลุม

4 ขยายเชตระบบประปา หมู่ที่ 3 จ้านวน 40 ครัวเรือน ทั่วทั ง

5 ขยายเชตระบบประปา หมู่ที่ 4 จ้านวน 20 ครัวเรือน 11 หมู่บา้น/

6 ขยายเชตระบบประปา หมู่ที่ 5 จ้านวน 30 ครัวเรือน ทกุครัวเรือน

7 ขยายเชตระบบประปา หมู่ที่ 6 จ้านวน 25 ครัวเรือน

8 ขยายเขตประปาหมู่บา้นของหมู่ที่ 5, 7, 10 จ้านวน 25 ครัวเรือน

9 ขยายเขตประปาหมู่บา้นของหมู่ที่ 8 จ้านวน 25 ครัวเรือน

10 ขยายเขตประปาหมู่บา้นของหมู่ที่ 11 จ้านวน 25 ครัวเรือน

11 ขยายเขตประปาบา้นในโอ หมู่ที่ 1-ถึงบา้น จ้านวน 25 ครัวเรือน

ก้านนัสมนกึ บวัคง

12 ขยายเขตประปาของหมู่ที่ 6 ต่อจากหมู่ที่ 7 จ้านวน 25 ครัวเรือน

166

โครงการ วัตถุประสงค์ที่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.2 แผนงานการพาณิชย์

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

13 ขยายเขตประปาหมู่บา้นของหมู่ที่ 7 ต่อจากหมู่ที่ 9 เพื่อใหม้นี ้าอปุโภค/ เพิ่มเติมพื นที่ยังไมไ่ด้ - - 98,000        - ประชาชน มนี ้าใช้ในการ กองช่าง

14 ขยายเขตประปาหมู่บา้นในเขตต้าบลปา่ระก้า บริโภค ประปา 100,000     100,000        100,000     100,000    มนี ้าประปา อปุโภคบริโภค อบต.ปา่ระก้า

(หมู่ที่ 1 - 11) เพิ่มเติมพื นที่ยังไมไ่ด้ ไว้ใช้อปุโภค

15 ขยายเขตระบบประปาของหมู่ที่ 10 ต่อจากหมู่ที่ 9 ประปา - - - 98,000      บริโภคได้

คลอบคลุม

ทั่วทั ง

16 ซ่อมบ้ารุงอปุกรณ์ระบบประปา เพื่อใหม้นี ้าอปุโภค/ พื นที่ต้าบลปา่ระก้า 100,000     100,000        100,000     100,000    11 หมู่บา้น/ มนี ้าใช้ในการ กองช่าง

16 ปรับปรุงคุณภาพน ้าประปา บริโภค หมู่ที่ 1-11 50,000       50,000          50,000        50,000      ครัวเรือน อปุโภคบริโภค อบต.ปา่ระก้า

17 ขุดเจาะบาดาลโรงเรียนบางสิบบาท   หมู่ที่ 9 เพื่อใหม้นี ้าอปุโภค/ -             70,000          -              -            มนี ้าใช้ในการ กองช่าง

บริโภค อปุโภคบริโภค อบต.ปา่ระก้า

รวม 17  โครงการ - - 350,000     2,220,000     448,000     448,000    - - -

167

โครงการ วัตถุประสงค์ที่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาแหล่งน ้า
    4.1 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

ขดุลอกคลอง ห้วย ล้าเหมอืง คูสง่น ้า พื้นที่ต าบลปา่ระก า

ขดุลอกคูสง่น ้าหมู่ที่ 11 ดังนี หมู่ที่ 11

1      -สายเหมอืงขอยเต้ีย หมู่ที่ 11-ไสหมาก (พร้อมฝังทอ่) เพื่อมนี้ าใช้ ระยะทาง 1,200 ม.              - 30,000      จ านวน มนี้ าใช้ใน กองช่าง

2      -สายข่อยเขต-ไสหมาก  หมู่ที่ 11 ในการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม.             - -            -            40,000      คลอง หนอง การเกษตร อบต.ปา่ระก า

3      -คลองชลประทานสายบา้นผู้ใหญ่ส่อง บา้นเหมก - ระยะทาง 1,100 ม. -             27,000      -            -            บงึ คูส่งน้ าที่

     ต.ไสหมาก พร้อมฝังทอ่ หมู่ที่ 11 สามารถขุด

4      -สายสามแยกที่นานายสมโชค  บญุเกดิ -ต.ไสหมาก ระยะทาง 1,000 ม. -             - 40,000      - ลอก บกุเบกิ

  พร้อมฝังทอ่ หมู่ที่ 11 (พร้อมปรับสภาพดินขอบเหมอืง) ใหม ่หรือ

5      -สระน้ าสระขอยเต้ีย หมู่ที่ 11 ระยะทาง 2,000 ม. 50,000       -            การก าจัด

6     -ขุดลอกคลองปา่ระก า หมู่ที่ 4, 5, 6, 7, 8,11 ระยะทาง 6,000 ม. -             - 150,000    - วัชพชืใน

7     -ขุดลอกเหมอืงน้ าส่ีแยกที่นานายด้ิน  รักบางบรูณ์ - - รอบปี

     ถึงเขตหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 11 งบประมาณ

8    -ขุดลอกเหมอืงสายขอยเต้ียตลอดสาย - สวนแกว้มงักร ระยะทาง  1,000  เมตร - - - 90,000      

นายจรูญ และแยกสวนแกว้มงักรนายจรูญ-สวนปาล์ม

นายจินดา  (พร้อมฝังทอ่ระบายน้ า จ านวน 2 จุด 

จุดละ  25 ทอ่   หมู่ที่  11

9 ขุดลอกเหมอืงขอยเต้ีย  MD 5 ตลอดสาย (พร้อมฝังทอ่) 50,000       - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาแหล่งน ้า
    4.1 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

ขดุลอกคูสง่น ้าหมู่ที่ 10 ดังนี พื้นที่ต าบลปา่ระก า

10     -ขุดลอกแปลงไร่นาสวนผสม หมู่ที่ 10 เพื่อมนี้ าใช้ หมู่ที่ 10 -             100,000    - - จ านวน มนี้ าใช้ใน กองช่าง

11     -สายบา้นหวัล าพ ูหมู่ที่ 10-หมู่ที่ 9 ในการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. - -            - 25,000      คลอง หนอง การเกษตร อบต.ปา่ระก า

12     -สายบา้นหวัล าพ ูหมู่ที่ 10 -บา้นบางสิบบาท หมู่ที่ 9 ระยะทาง 1,200 ม. 30,000       -            -            -            บงึ คูส่งน้ าที่

13     -สายบา้นหวัล าพู-บา้นหนองดี หมู่ที่ 10 ระยะทาง 1,600 ม. -             - 40,000      -            สามารถขุด

ขดุลอกคูสง่น ้าหมู่ที่ 9 ดังนี ลอก บกุเบกิ

14     -ขุดลอกวัชพชืคลองบางไทรนอ้ย-วัดบางไทร หมู่ที่ 9 เพื่อมนี้ าใช้ ระยะทาง 750 ม. -             100,000    -            -            ใหม ่หรือ มนี้ าใช้ใน กองช่าง

15     -ขุดลอกวัชพชืสายบางไทร - บา้นหนองเสมด็ หมู่ที่ 9 ในการเกษตร ระยะทาง 700 ม. 17,000       -            -            -            การก าจัด การเกษตร อบต.ปา่ระก า

16     -ขุดลอกวัชพชืคูส่งน้ าสายบางสิบบาท-หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 9  ระยะทาง 1,200 ม.             - - 30,000      -            วัชพชืใน

17     -ขุดลอกวัชพชืสายคลองบางปอ-ถนนบางสิบบาท หมู่ 9 ระยะทาง 500 ม. - -            - 12,500      รอบปี

18     -ขุดลอกคูส่งน้ าสายบา้นนายสวาท จงอกัษร หมู่ที่ 9 ระยะทาง 1,000 ม. -             25,000      25,000      - งบประมาณ

19     -ขุดลอกคูส่งน้ าสายบา้นนายสุรินทร์ จงอกัษร (บางไทร ระยะทาง 750 ม. 18,000       - - -

    -หนองเสมด็) หมู่ที่ 9

20     -ขุดลอกคูส่งน้ าสายบา้นนายขาบ นาคสุวรรณ์ ระยะทาง 1,000 ม. - -            - 25,000      

     (บางปาเข-ที่นานายสหสั) หมู่ที่ 9
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาแหล่งน ้า
    4.1 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

ขดุลอกคูสง่น ้าหมู่ที่ 9 (ต่อ) ดังนี 

21     -ขุดลอกคูส่งน้ าสายบา้นบางสิบบาท-หนองเสมด็พร้อม เพื่อการมนี้ าใช้ใน ระยะทาง 3,000 ม. -             75,000      -            -            จ านวน มนี้ าใช้ใน กองช่าง

     ฝังทอ่ หมู่ที่ 9 การเกษตร คลอง หนอง การเกษตร อบต.ปา่ระก า

22     -ขุดลอกเหมอืงน้ าสายบา้นหนองเสมด็-บา้นบางปอ ระยะทาง 3,000 ม. -             75,000      -            -            บงึ คูส่งน้ าที่

23     -ขุดลอกคูส่งน้ าสายบา้นบางปอ-ขน านายหว้น ระยะทาง 1,500 ม. - -            -            37,000      สามารถขุด

     ออ่นจันทร์ หมู่ที่ 9 ลอก บกุเบกิ

24    -ขุดลอกคูส่งน้ าสายบา้นนางบญุสืบ หนองเสมด็ ถึง ระยะทาง 1,200 ม. - - 30,000      -            ใหม ่หรือ

    ขน านายหว้น  ออ่นจันทร์ (เหมอืงราชด าริ) หมู่ที่ 9 การก าจัด

25 ก าจัดวัชพชืในเหมอืงน้ าพระราชด าริ หมู่ที่ 9 ระยะทาง 2,000 ม. 50,000       - -            -            วัชพชืใน

ขดุลอกคูสง่น ้าหมู่ที่ 8 ดังนี รอบปี

26     -ขุดลอกเหมอืงสายซอยหวัทองหลาง-ดอนส าราญ เพื่อการมนี้ าใช้ใน ระยะทาง 1,800 ม.                - - - 45,000      งบประมาณ มนี้ าใช้ใน กองช่าง

     ที่นานายสุชาติ มหาโชติ-ที่นานายศึกษา แดงงาม การเกษตร ระยะทาง 1,100 ม. การเกษตร อบต.ปา่ระก า

27     -ขุดลอกเหมอืงน้ าสายบา้นหวัทองหลาง-บา้นดอน ระยะทาง 1,100 ม.             - - - 27,000      

     ส าราญ หมู่ที่ 8

28     -ขุดลอกวัชพชืล าคลองสายบา้นหวัทองหลาง-ถนน ระยะทาง 1,000 ม. - -            30,000      -

    รพช. หมู่ที่ 8
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โครงการ วัตถุประสงค์ที่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาแหล่งน ้า
    4.1 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

ขดุลอกคูสง่น ้าหมู่ที่ 8 (ต่อ) ดังนี 

29     -ขุดลอกคูส่งน้ าสายบา้นหวัทองหลาง-บา้นในโอพร้อม เพื่อมนี้ าใช้ ระยะทาง 1,000 ม. - -            40,000      -           จ านวน มนี้ าใช้ใน กองช่าง

    ฝังทอ่ระบายน้ า หมู่ที่ 8 ในการเกษตร คลอง หนอง การเกษตร อบต.ปา่ระก า

30     -ขุดลอกคูส่งน้ าสายเหมอืงราชด าริ หมู่ที่ 8 ระยะทาง 700 ม. 17,000       -            -           -           บงึ คูส่งน้ าที่

ขดุลอกคูสง่น ้าหมู่ที่ 7 ดังนี ใหม ่หรือ

31 ขุดลอกคูส่งน้ าสายบา้นปา่ระก าเหนอืพร้อมฝังทอ่ระบายน้ า เพื่อมนี้ าใช้ ระยะทาง 700 ม. 17,000       -            -            - การก าจัด มนี้ าใช้ใน กองช่าง

หมู่ที่ 7 ในการเกษตร วัชพชืใน การเกษตร อบต.ปา่ระก า

32 ขุดลอกเหมอืงน้ าสายบา้นนายเหนยีว (พร้อมฝังทอ่ ระยะทาง 400 ม. -             - 30,000      - รอบปี

ระบายน้ า)  หมู่ที่ 7 งบประมาณ

33 ขุดลอกเหมอืงน้ าสายซอยหนองดีพฒันา  หมู่ที่  7 พื้นที่ หมู่ที่ 7 - 50,000      -            -

ขดุลอกคูสง่น ้าหมู่ที่ 6 ดังนี 

34 ขุดลอกคันคูส่งน้ าสายชุมชนพฒันา 1, 2, 3 หมู่ที่ 6 เพื่อมนี้ าใช้ ระยะทาง 3,400 ม. - - - 85,000      มนี้ าใช้ใน กองช่าง

35 ขุดลอกคันคูส่งน้ าสายที่ 1, 2, 3 (บกุเบกิใหเ้ชื่อมต่อกนั) ในการเกษตร 50,000       -            - -            การเกษตร อบต.ปา่ระก า

หมู่ที่ 6
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วัตถุประสงค์โครงการที่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาแหล่งน ้า
    4.1 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

ขดุลอกคูสง่น ้าหมู่ที่ 5 ดังนี 

36 ขุดลอกคูส่งน้ าสายสวนปาล์มนายเลียบ หมู่ที่ 5 - ไสหมาก เพื่อการมนี้ าใช้ใน พื้นที่หมู่ที่ 5 - - 15,000      จ านวน มนี้ าใช้ใน กองช่าง

37 ขุดลอกเหมอืงน้ าสายบา้นนายสุชาติ ประจง -เขตหมู่ที่ 3 การเกษตร - - 30,000      - คลอง หนอง การเกษตร อบต.ปา่ระก า

38 ขุดลอกวัชพชืเหมอืงน้ า 2 ฝ่ัง หมู่ที่ 5 ระยะทาง 3,400 ม. -             - - 85,000      บงึ คูส่งน้ าที่

39 ขุดลอกเหมอืงน้ าบริเวณที่นานายสมพงศ์ แดงขาว ที่นา ระยะทาง 700 ม. - 30,000      - - สามารถขุด

นายส ารวญ  แดงงาม หมู่ที่ 5 ลอก บกุเบกิ

40 ขุดลอกเหมอืงน้ าสายบา้นนายนกุลู-หนองดี หมู่ที่ 5 - 50,000      -            -            ใหม ่หรือ

41 ขุดลอกคันคูส่งน้ าต่อโครงการพระราชด าริสายข้าง ระยะทาง 750 ม. 50,000       -            -            -            การก าจัด

อบต.ปา่ระก า หมู่ที่ 5 วัชพชืใน

42 ขุดลอกคลองแผ้วปา่ระก า หมู่ที่ 5 50,000       - - - รอบปี

43 ขุดลอกคลองเกา่ (คลองในมาบ-หนองดี) - - 50,000      - งบประมาณ

44 ขุดลอกคูส่งน้ าสายหนา้บา้นนายสุวรรณ  แกว้ส าลีถึง พื้นที่หมู่ที่ 5 -           - - 50,000      

บา้นนางเซ้ียน  ชูทองค า   หมู่ที่ 5 ระยะทาง 1,000 ม.

ขดุลอกคูสง่น ้าหมู่ที่ 4 ดังนี 

45 ขุดลอกเหมอืงน้ าสายบา้นนายถนอม หมู่ที่ 4 เพื่อการมนี้ าใช้ใน ระยะทาง 800 ม. 50,000       -            -            -            มนี้ าใช้ใน กองช่าง

46 ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ หมู่ที่ 4 การเกษตร -                        - 40,000      - การเกษตร อบต.ปา่ระก า

47 ขุดฝังทอ่ระบายน้ า (ใหม)่ เหมอืงราชด าริบา้นไร่เจริญ ทอ่ 100 - -            -            15,000      
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โครงการ วัตถุประสงค์ที่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาแหล่งน ้า
    4.1 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

ขดุลอกคูสง่น ้าหมู่ที่ 3 ดังนี 

48 ขุดลอกเหมอืงจากบา้นนายฟอง-ปา่ระก า หมุ่ที่ 3 เพื่อการมนี้ าใช้ใน ระยะทาง 2,700 ม. 67,000       -            - -            จ านวน มนี้ าใช้ใน กองช่าง

49 ขุดลอกเหมอืงน้ าสายในโอ-บา้นนางเจิม มณีโชติ หมู่ 3 การเกษตร ระยะทาง 1,100 ม. -             -            27,000      -            คลอง หนอง การเกษตร อบต.ปา่ระก า

50 ขุดลอกคูส่งน้ าสายในโอ-โคกหมาก หมู่ที่ 3 ระยะทาง 1,200 ม.           - -            - 35,000      บงึ คูส่งน้ าที่

51 ขุดลอกเหมอืงน้ าสายบา้นนางส้มอิ่ม หมู่ที่ 3 ระยะทาง 1,400 ม. -             35,000      - - สามารถขุด

52 ก าจัดวัชพชืในเหมอืงน้ าสายบา้นนางส้มอิ่ม หมู่ที่ 3 ระยะทาง 1,400 ม. -             35,000      - - ลอก บกุเบกิ

53 ก าจัดวัชพชืในเหมอืงน้ าสายบา้นนายฟอง-ปา่ระก า ระยะทาง 2,700 ม. - -            - 67,000      ใหม ่หรือ

54 ก าจัดวัชพชืในเหมอืงน้ าสายบา้นนายไพโรจน ์- ในโอ ระยะทาง 1,200 ม. - - 30,000      - การก าจัด

55 ขุดลอกเหมอืงน้ าสายราชด าริ  หมู่ที่ 3 - - - 20,000      วัชพชืใน

56 ก าจัดวัชพชืในเหมอืงน้ าสายในโอ-โคกหมาก หมู่ที่ 3 ระยะทาง 1,200 ม. -             30,000      - - รอบปี

ขดุลอกคูสง่น ้า หมู่ที่ 2 ดังนี งบประมาณ

57 ขุดลอกคลองบางสุขขี เพื่อการมนี้ าใช้ใน ระยะทาง 1,300 ม. -                     - 50,000      - จ านวนคลอง มนี้ าใช้ใน กองช่าง

58 ขุดลอกคลองบางล าพ(ูหวัปา่ขลู่)-คลองบางไทร การเกษตร ระยะทาง 600 ม. -             15,000      -            -            ที่ขุดลอก การเกษตร อบต.ปา่ระก า

59 ขุดลอกเหมอืงจากถนนบา้นเกาะจาก-ถนนสายบางล าพู ระยะทาง 600 ม.            - -            -            -            ก าจัดวัชพชื

60 ก าจัดวัชพชืคูส่งน้ าสายปา่ระก า-หวัปา่ขลู่ หมู่ที่ 2 40,000       - - - ได้ส าเร็จ

(ตลอดสาย)
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โครงการ วัตถุประสงค์ที่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาแหล่งน ้า
    4.1 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

ขดุลอกหมู่ที่ 1 ดังนี 

61 ขุดลอกเหมอืงน้ าสายบา้นดอนส าราญ หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 8 เพื่อการมนี้ าใช้ใน ระยะทาง 4,000 ม. 50,000       -            - - จ านวน มนี้ าใช้ใน กองช่าง

62 ขุดลอกคูส่งน้ าพระราชด าริจากบา้นนายนอ้ม - เหมอืง การเกษตร ระยะทาง 1,500 ม. -             37,000      - - คลองคูส่งน้ า การเกษตร อบต.ปา่ระก า

พระราชด าริ ที่สามารถ

63 ขุดลอกคูส่งน้ าสายในโอ-บา้นนางสมพงษ ์ บวัเพชร ระยะทาง 2,000 ม. - -            - 50,000      ขุดลอก/

64 ขุดลอกเหมอืงน้ าสายบา้นนางเผียน สุขศรีมล หมู่ที่ 1 -            - - 50,000      บกุเบกิใหม่

ถึงเขตหมู่ที่ 8 (พร้อมฝังทอ่) หรือก าจัด

ก่อสร้างประตูระบายน ้า วัชพชืใน

ก่อสร้างประตูระบายน ้าหมู่ที่ 1  ดังนี รอบปไีด้

66     -เหมอืงในโอบา้นนางสมพงษ ์ บวัเพชร เพื่อเกบ็กกัน้ าไว้ พื้นที่ หมู่ที่ 1 -                       - 250,000    ประตูระบาย มนี้ าใช้ในการเกษตร กองช่าง

67     -เหมอืงบา้นดอนส าราญ บา้นนายนอ้ม พทุธรอด ใช้ในช่วงฤดูฝน         - -            -            250,000    น้ าที่กอ่สร้าง อย่างทั่วถึงและเพยีงพอ อบต.ปา่ระก า

68     -บริเวณปากเหมอืงสายบา้นดอนส าราญ-หมู่ที่ 8 ทิ้งช่วง -                     - -            250,000    ได้ส าเร็จ ต่อความต้องการ

69     -บริเวณบา้นนายแปร ไสจุล คลองในโอ-ดอนส าราญ - -            -            250,000    

ก่อสร้างประตูระบายน ้าหมู่ที่ 3 ดังนี 

70     -ข้างบา้นนายฟอง รอดทอง หวัปา่ขลู่-ปา่ระก า เพื่อเกบ็กกัน้ าไว้ พื้นที่ หมู่ที่ 3 - - 250,000    ประตูระบาย มนี้ าใช้ในการเกษตร กองช่าง

71     -บริเวณบา้นนางส้มอิ่ม ใช้ในช่วงฤดูฝน - - - 250,000    น้ าที่กอ่สร้าง อย่างทั่วถึงและเพยีงพอ อบต.ปา่ระก า

ทิ้งช่วง ได้ส าเร็จ ต่อความต้องการ
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วัตถุประสงค์โครงการที่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาแหล่งน ้า
    4.1 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

ก่อสร้างประตูระบายน ้าหมู่ที่ 4 ดังนี ใช้ในช่วงฤดูฝน น้ าที่กอ่สร้าง อย่างทั่วถึงและเพยีงพอ อบต.ปา่ระก า

72 กอ่สร้างฝายน้ าล้นบริเวณปากเหมอืงปา่ระก า หมู่ที่ 4 ทิ้งช่วง พื้นที่ หมู่ที่ 4 -             - 250,000    - ได้ส าเร็จ ต่อความต้องการ

ก่อสร้างประตูระบายน ้าหมู่ที่ 5 ดังนี 

73     -บริเวณบา้นหวัปา่ฝ่ังตะวันออก เพื่อเกบ็กกัน้ าไว้ พื้นที่ หมู่ที่ 5 - -            250,000    - ประตูระบาย มนี้ าใช้ในการเกษตร กองช่าง

74     -บริเวณบา้นนายสุชาติ ประจง ใช้ในช่วงฤดูฝน -             250,000    -            - น้ าที่กอ่สร้าง อย่างทั่วถึงและเพยีงพอ อบต.ปา่ระก า

75     -บา้นในไร่ฝ่ังตะวันออกบา้นนายสมบรูณ์  แดงขาว ทิ้งช่วง - -            -            250,000    ได้ส าเร็จ ต่อความต้องการ

ก่อสร้างประตูระบายน ้าหมู่ที่ 6 ดังนี 

76 ปรับปรุง/ซ่อมแซมประตูระบายน้ าสายชุมชนพฒันา 2 ม.6 เพื่อเกบ็กกัน้ าไว้ พื้นที่ หมู่ที่ 6 150,000     - -            -            ประตูระบาย มนี้ าใช้ในการเกษตร กองช่าง

77 กอ่สร้างประตูระบายน้ าสายชุมชนพฒันา 2 พร้อมเคร่ือง ใช้ในช่วงฤดูฝน น้ าที่กอ่สร้าง อย่างทั่วถึงและเพยีงพอ อบต.ปา่ระก า

สูบน้ าประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ 6 ทิ้งช่วง -             250,000    -            -            ได้ส าเร็จ ต่อความต้องการ

78 กอ่สร้างประตูระบายน้ า ปดิ-เปดิ บา้นนางจ่าย (สาย 3) -             -            250,000    -            

ก่อสร้างประตูระบายน ้าหมู่ที่ 7 ดังนี 

79 กอ่สร้างประตูระบายน้ าสายคูส่งน้ าบางคลองจีน  หมู่ที่ 7 เพื่อเกบ็กกัน้ าไว้ พื้นที่ หมู่ที่ 7 -             -            -            250,000    ประตูระบาย มนี้ าใช้ในการเกษตร กองช่าง

ใช้ในช่วงฤดูฝน น้ าที่กอ่สร้าง อย่างทั่วถึงและเพยีงพอ อบต.ปา่ระก า

ทิ้งช่วง ได้ส าเร็จ ต่อความต้องการ
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โครงการ วัตถุประสงค์ที่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาแหล่งน ้า
    4.1 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

ก่อสร้างประตูระบายน ้าหมู่ที่ 8 ดังนี 

80 กอ่สร้างประตูระบายน้ าเหมอืงสายพระราชด าริ หมู่ที่ 8 เพื่อเกบ็กกัน้ าไว้ พื้นที่ หมู่ที่ 8 -             250,000    -            -            ประตูระบาย มนี้ าใช้ในการเกษตร กองช่าง

81 กอ่สร้างประตูระบายน้ าสายบา้นหวัทองหลาง-บา้นในโอ ใช้ในช่วงฤดูฝน - -            -            250,000    น้ าที่กอ่สร้าง อย่างทั่วถึงและเพยีงพอ อบต.ปา่ระก า

หมู่ที่ 8 ทิ้งช่วง ได้ส าเร็จ ต่อความต้องการ

ก่อสร้างประตูระบายน ้าหมู่ที่ 9 ดังนี 

82     -บริเวณโรงเรียนบา้นบางสิบบาทต่อเขตหมู่ที่ 10  ม.9 เพื่อเกบ็กกัน้ าไว้ พื้นที่ หมู่ที่ 9 -             - -            250,000    ประตูระบาย มนี้ าใช้ในการเกษตร กองช่าง

83     -บริเวณบา้นนายสุรินทร์  จงอกัษร ใช้ในช่วงฤดูฝน - -            250,000    - น้ าที่กอ่สร้าง อย่างทั่วถึงและเพยีงพอ อบต.ปา่ระก า

    (บางไทร-หนองเสมด็)หมู่ที่ 9 ทิ้งช่วง ได้ส าเร็จ ต่อความต้องการ

84 กอ่สร้างประตูกั้นน้ าข้างโรงเรียนบา้นบางสิบบาท หมู่ที่ 9 -             250,000    -            -

85     -บริเวณบา้นนายขาบ  นาคสุวรรณ (บางปาเข-ที่นา เพื่อการมนี้ าใช้ใน - - 250,000    -

     นายสหสั) หมู่ที่ 9 การเกษตร

ก่อสร้างประตูระบายน ้า หมู่ที่ 11 ดังนี เพื่อการมนี้ าใช้ใน พื้นที่ หมู่ที่ 11 ประตูระบาย มนี้ าใช้ในการเกษตร

86     -สายบา้นหวัทองหลาง (โครงการพระราชด าริ) การเกษตร 250,000     -            -            -            น้ าที่กอ่สร้าง อย่างทั่วถึงและเพยีงพอ กองช่าง

87     -สายสระขอยเต้ีย เพื่อเกบ็กกัน้ าไว้ -             - 250,000    - ได้ส าเร็จ ต่อความต้องการ อบต.ปา่ระก า

88     -สายบา้นนายส่อง ใช้ในช่วงฤดูฝน - - 250,000    -

89 กอ่สร้างประตูระบายน้ าสายบา้นนางสุจิน ทิ้งช่วง - - 250,000    -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาแหล่งน ้า
    4.1 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

ก่อสร้างและปรับปรุงแหลง่เก็บน ้า

90     -ขุดเจาะบอ่บาดาล หมู่ที่ 1-11 เพื่อการมนี้ าใช้ใน พื้นที่ หมู่ที่ 1 - 11 - - 50,000      - หมู่บา้น/ ช่วยบรรเทาปญัหา กองช่าง

91     -จัดซ้ือถังเกบ็น้ า หมู่ที่ 1-11 ในการอปุโภค ครัวเรือนละ 3 ใบ - -            - 240,000    ครัวเรือน ขาดแคลนน้ าใช้ อบต.ปา่ระก า

92 ขุดบกุเบกิเหมอืงน้ าจากที่นานายถนอม หมู่ที่ 4 ถึง บริโภค/เพื่อใช้ ระยะทาง 500 ม. - - - 50,000      ระยะทาง ผลผลิตทางการ กองช่าง

บา้นนายพทันนัต์  หมู่ที่  3 ทางการเกษตร ที่บกุเบกิได้ เกษตรเพิ่มมากขึ้น อบต.ปา่ระก า

93 กอ่สร้างผนงักั้นน้ า (กนัตล่ิงพงั) เหมอืงน้ าสายหวัทองหลาง ช่วยชะลอการพงั ระยะทาง 30 ม. 100,000     - - - ระยะทาง ช่วยปอ้งกนัตล่ิงพงั กองช่าง

ถึงบา้นดอนส าราญ หมู่ที่ 8 ของเหมอืงน้ า พื้นที่ หมู่ที่ 8 ที่กอ่สร้างได้ อบต.ปา่ระก า

รวม 93   โครงการ - - 1,106,000   1,714,000   3,192,000  3,063,500  - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาต ิและศิลปวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี

5. ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาการเมอืงการบริหารและศิลปวัฒนธรรม
    5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมความรู้ความเข้าใจในการเลือกต้ัง เพื่อส่งเสริมความรู้ให้ ประชาชนต าบลปา่ระก า 5,000         5,000        5,000       5,000         จ านวนคร้ัง ประชาชนมคีวามรู้ ส านกังานปลัด

มคีวามเข้าใจในการ ที่สามารถ ความเข้าใจการเมอืง อบต.ปา่ระก า

เมอืงการปกครอง จัดอบรมให้ การปกครอง

2 อบต.ปา่ระก าพบประชาชนต าบลปา่ระก า เพื่อแลกเปล่ียนความคิด ประชาชนต าบลปา่ระก า 5,000         5,000        5,000       5,000         ความรู้แก่ ประชาชนรับทราบ ส านกังานปลัด

เหน็และความสัมพนัธ์ ประชาชนได้ ในการบริหารงานของ อบต.ปา่ระก า

อนัดีระหว่างผู้บริหาร คณะผู้บริหาร

กบัประชาชน

3 การจัดท าประชาคมหมู่บา้น ต าบล เพื่อส่งเสริมการมส่ีวน ประชาชนต าบลปา่ระก า 20,000       20,000      20,000     20,000       ร้อยละของ ประชาชนมส่ีวนร่วม ส านกังานปลัด

ร่วมในการพฒันา ประชาชน ในการแสดงความคิด อบต.ปา่ระก า

4 การจัดท าประชาพจิารณ์ส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนทอ้งถิ่น 10,000       10,000      10,000     10,000       ที่เข้าร่วม เหน็

เวที

5 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการศูนย์อนิเตอร์เนต็ต าบลเพื่อปรับปรุงระบบให้ ระบบอนิเตอร์ที่มี 5,000         5,000        5,000       5,000         ประชาคม การใช้ประโยชนจ์าก ส านกังานปลัด

มคีวามคล่องตัวมากขึ้น ประสิทธิภาพ ระบบอนิเตอร์เนต็มี อบต.ปา่ระก า

6 ส่งเสริมใหป้ระชาชนใช้อนิเตอร์เนต็ต าบลในการหาข้อมลู ประชาชนต าบลปา่ระก า - - - - ประสิทธิภาพมากขึ้น ส านกังานปลัด

อบต.ปา่ระก า
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาต ิและศิลปวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี

5. ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาการเมอืงการบริหารและศิลปวัฒนธรรม
    5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ทศันศึกษาดูงานเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อพฒันาบคุลากร พนกังานส่วนต าบล 10,000       10,000      10,000     10,000       จ านวนคร้ัง บคุลากรและสมาชิก ส านกังานปลัด

พนกังานส่วนต าบล สมาชิก อบต. ที่พนกังาน/ อบต. มคีวามรู้ในการ อบต.ปา่ระก า

และสมาชิก อบต. สมาชิกสภาฯ ปฏบิติังานเพิ่มขึ้น

ใหม้คีวามรู้ในการ สามารถเข้า

ปฏบิติังาน ร่วม

8 ฝึกอบรมคณะกรรมการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น เพื่อใหค้ณะกรรมการ คณะพฒันาฯ และผู้เกี่ยว 5,000         5,000        5,000       5,000         โครงการ คณะกรรมการฯ ส านกังานปลัด

จัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น ข้องในการจัดท าแผน เพื่อพฒันา ได้รับความรู้และมี อบต.ปา่ระก า

มกีารพฒันาความรู้ พฒันาทอ้งถิ่น ด้านต่าง ๆ การพฒันาในบทบาท

หนา้ที่ในการจัดท า

แผนพฒันาอบต.

9 งานประชาสัมพนัธ์การบริหารงาน อบต. เพื่อประชาสัมพนัธ์ ประชาชนในพื้นที่ต าบล 10,000       10,000      10,000     10,000       จ านวนคร้ัง ประชาชนได้รับทราบ ส านกังานปลัด

การบริหารงานของอบต. ปา่ระก า ที่สามารถ การบริหารของอบต. อบต.ปา่ระก า

ใหป้ระชาชน ด าเนินการได้
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาต ิและศิลปวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี

5. ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาการเมอืงการบริหารและศิลปวัฒนธรรม
    5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 ฝึกอบรมพนกังานส่วนต าบล สมาชิกสภา อบต. ในการ เพื่อพฒันาบคุลากร พนกังานส่วนต าบล 30,000       30,000      30,000     30,000       ร้อยละที่ พนกังาน สมาชิกฯ ส านกังานปลัด

ปฏบิติังานใหม้ปีระสิทธิภาพ พนกังานส่วนต าบล สมาชิก อบต. รวม สามารถเข้า ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น อบต.ปา่ระก า

และสมาชิก อบต. 75  คน ร่วมอบรมได้

11 ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนกังานส่วนต าบล สมาชิก เพื่อใหพ้นกังาน สมาชิกฯ พนกังานส่วนต าบล 10,000       10,000      10,000     10,000       จ านวนคร้ัง บคุลากรและสมาชิก ส านกังานปลัด

สภา อบต. มจีิตส านกึในการยึด สมาชิก อบต. รวม ที่สามารถจัด อบต. ได้ใช้หลัก อบต.ปา่ระก า

หลักคุณธรรมจริยธรรม/ 75  คน ฝึกอบรมได้ คุณธรรมและ

หรือหลักธรรมาภบิาล ส าเร็จ จริยธรรมในการ

ในการปฏบิติังาน ปฏบิติังาน

รวม 11  โครงการ - - 105,000     105,000    105,000  105,000     - - -
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาต ิและศิลปวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี

5. ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาการเมอืงการบริหารและศิลปวัฒนธรรม
    5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ ส่งเสริมงานศาสนพธิีและวันส าคัญทางศาสนา เช่น เพื่อสืบสานงานศาสน ร่วมงานวันส าคัญทาง 10,000        10,000         10,000       10,000       จ านวน สืบทอดงานศาสนพธิี ส านกังานปลัด

 - กจิกรรมวันธรรมะสวนะ พธิีและวันส าคัญทาง ศาสนาวัดในพื้นที่ กจิกรรมที่ และวันส าคัญทาง อบต.ปา่ระก า

ศาสนา ต าบลปา่ระก า ได้ส่งเสริม ศาสนา

๒ ส่งเสริมการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรม เช่น เพื่อปลูกฝังความมี ฝึกอบรมประชาชน 3,000          3,000           3,000         3,000         จ านวนคร้ัง ประชาชนเยาวชนได้ ส านกังานปลัด

 - โครงการฝึกอบรมวิปสันากรรมฐาน (นั่งสมาธ)ิ คุณธรรมจริยธรรม เด็ก เยาวชน หมู่ที่ 1, ที่จัดได้/ต่อปี รับการฝึกอบรมช่วย อบต.ปา่ระก า

แกเ่ยาวชน 2, 3, 4, 5, 6, 7, ฝึกจิตใหม้สีมาธิ

8, 9, 10 และ

หมู่ที่ 11

๓ จัดงานประเพณีสงกรานต์ (หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11) เพื่อสืบสานประเพณี อบต.ปา่ระก าเปน็เจ้า 80,000        80,000         80,000       80,000       จ านวน อนรัุกษ ์สืบสาน ส านกังานปลัด

อนัดีงามของไทย ภาพจัดงานประเพณี กจิกรรมที่ ประเพณีสงกรานต์ อบต.ปา่ระก า

สงกรานต์ ด าเนนิการ/ ใหสื้บทอดต่อไป

สนบัสนนุ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาต ิและศิลปวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี

5. ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาการเมอืงการบริหารและศิลปวัฒนธรรม
    5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ สนบัสนนุศิลปะวัฒนธรรมพื้นบา้นและภมูปิญัญา เพื่ออนรัุกษ์ รณรงค์อนรัุกษ์ 10,000        10,000         10,000       10,000       จ านวนที่ อนรัุกษ ์สืบสาน ส านกังานปลัด

ทอ้งถิ่น เช่นประเพณีออกพรรษา (ชักพระ) วัฒนธรรมพื้นบา้น วัฒนธรรมพื้นบา้น สนบัสนนุ ประเพณี อบต.ปา่ระก า

และภมูปิญัญา กจิกรรมด้าน ใหสื้บทอดต่อไป

ทอ้งถิ่นเพื่อสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีอนัดีงาม และภมูิ

ของไทย ปญัญา

ทอ้งถิ่นได้

ส าเร็จ (คร้ัง)

๕ จัดงานประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา (หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 11) เพื่อสืบสานประเพณี ร่วมขบวนแหเ่ทยีน 40,000        40,000         40,000       40,000       ด้านการ สืบสานประเพณี ส านกังานปลัด

อนัดีงามของไทย พรรษาจ านวน 4 วัด ส่งเสริม แหเ่ทยีนพรรษา อบต.ปา่ระก า

ในต าบลปา่ระก า อนรัุกษ์ ใหค้งอยู่ต่อไป

ประเพณีได้

รวม 5  โครงการ - - 71,000 71,000 71,000 71,000 - - -
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาต ิและศิลปวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี

5. ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาการเมอืงการบริหารและศิลปวัฒนธรรม
    5.3 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังบอร์ดประชาสัมพนัธ์ ที่ท าการ อบต. เพื่อประชาสัมพนัธ์ จัดท าบอร์ดประชาสัมพนัธ์ - - 30,000      30,000         จ านวนบอร์ด ประชาชนได้รับทราบ กองช่าง

ข้อมลูข่าวสารของทาง ณ ที่ท าการอบต. ประชาสัมพนัธ์ ข้อมลูข่าวสาร อบต.ปา่ระก า

ราชการแกป่ระชาชน ที่สามารถ

ติดต้ังได้ตาม

2 โครงการติดต้ังบอร์ดประชาสัมพนัธ์ ประจ าหมู่บา้น เพื่อประชาสัมพนัธ์ จัดท าบอร์ดประชาสัมพนัธ์ 10,000     10,000     10,000      10,000         เปา้หมาย ประชาชนได้รับทราบ กองช่าง

ข้อมลูข่าวสารของทาง ณ ที่ท าการหมู่บา้น ข้อมลูข่าวสาร อบต.ปา่ระก า

ราชการแกป่ระชาชน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11

ประจ าหมู่บา้น

3 ปรับปรุงสถานที่ปฏบิติังาน เช่น เพื่อใหก้ารท างานมี สถานที่ อบต.ปา่ระก า 50,000     50,000     50,000      50,000         ปริมาณงาน การท างานมี กองช่าง

โครงการกอ่สร้างหอ้งเกบ็ของ อบต.ปา่ระก า มสีถานที่เกบ็ของใช้ กอ่สร้างหอ้งเกบ็ของ ที่ปรับปรุง ความเปน็ระเบยีบ อบต.ปา่ระก า

(อื่นๆ ตามความเหมาะสม) ต่างๆ ของอบต. จ านวน 1 หลัง สถานที่ได้ เรือบร้อย

ส าเร็จตาม

เปา้หมาย

5 โครงการถมดินบริเวณส านกังาน อบต. ปา่ระก า เพื่อยกระดับพื้นที่ พื้นที่บริเวณ อบต. - - - 98,000         ปริมาณดิน ปรับภมูทิศันบ์ริเวณ กองช่าง

บริเวณอบต. ใหสู้งขึ้น ปา่ระก า ที่ถมได้ อบต.ใหม้สีภาพที่ดี อบต.ปา่ระก า

(ระดับพื้นที)่ ขึ้น

รวม 5  โครงการ - - 60,000    60,000    90,000     188,000      - - -
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาการท่องเทีย่วบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาต ิและศิลปวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี

5. ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาการเมอืงการบริหารและศิลปวัฒนธรรม
    5.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ เพื่อความ มคีวามเข้าใจในการ ประชาชนต าบลปา่ระก า 20,000     20,000    20,000     20,000      ร้อยละ 50 ประชาชนมี ส านกังานปลัด

ปรองดองสมานฉันทข์องคนในชาติ เมอืงการปกครอง ของประชาชน ความสัมพนัธ์ อบต.ปา่ระก า

เพื่อแลกเปล่ียนความคิด ที่เข้าร่วม ที่ดีขึ้น และได้มี

เหน็และความสัมพนัธ์ ตามเปา้หมาย ส่วนร่วมในการ

อนัดีระหว่างผู้บริหาร ของโครงการ พฒันาชุมชน

กบัประชาชน สืบต่อไป

เพื่อส่งเสริมการมส่ีวน

ร่วมในการพฒันา

ของประชาชนในพื้นที่

รวม 1  โครงการ - - 20,000    20,000    20,000    20,000     - - -
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



6. ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
    6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 รณรงค์ใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมในการรักษาทรัพยากร เพื่อสร้างจิตส านกึใน พื้นที่ต าบลปา่ระก า 5,000      5,000       5,000      5,000       จ านวน ประชาชนมจีิตส านกึ ส านกังานปลัด

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น การปลูกปา่และบ ารุงรักษา การดูแลทรัพยากร กจิกรรมที่ ในการดูแลทรัพยากร อบต.ปา่ระก า

ปา่ ธรรมชาติและส่ิงแวด ด าเนนิการ ธรรมชาติและส่ิง

ล้อม และ แวดล้อม

2 ปรับปรุงภมูทิศันริ์มทาง/และที่ท าการอบต. เพื่อสร้างจิตส านกึใน ที่ท าการอบต.ปา่ระก า 40,000    40,000     40,000    40,000     สนบัสนนุ

การดูแลทรัพยากร ด้านการ

3 งานพฒันาสาธารณะประโยชน์ ธรรมชาติและส่ิงแวด ร่วมกนัพฒันาเนื่องใน 11,000    11,000     11,000    11,000     อนรัุกษ์

ล้อม โอกาสส าคัญต่าง ๆ ทรัพยากร

4 กอ่สร้างสวนสาธารณะประจ าต าบลปา่ระก า พื้นที่ต าบลปา่ระก า - - - 100,000   ธรรมชาติ

และส่ิง

5 จัดท าปา้ยหา้มบคุคลภายนอกจับสัตว์น้ า หมู่ที่ 1-11 เพื่อสร้างจิตส านกึใน พื้นที่ต าบลปา่ระก า 5,000      5,000       5,000      5,000       แวดล้อมได้

การดูแลทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวด

6 โครงการรักน้ ารักปา่รักแผ่นดิน (เพื่อเฉลิมพระเกยีรติเนื่อง ล้อม พื้นที่ต าบลปา่ระก า 5,000      5,000       5,000      5,000       

ในปมีหามงคล)

รวม 6  โครงการ - - 66,000    66,000    66,000   66,000     - - -

185

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



6. ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
    6.2 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ปล่อยพนัธุป์ลาและสัตว์น ้าตามแหล่งน ้าสาธารณะ เพื่อสร้างจิตส้านกึใน พื นที่ต้าบลปา่ระก้า 5,000         5,000       5,000       5,000      จ้านวน ประชาชนมี ส้านกังานปลัด

การดูแลทรัพยากร กจิกรรมที่ จิตส้านกึใน อบต.ปา่ระก้า

ธรรมชาติและส่ิงแวด ด้าเนนิการ ดูแลทรัพยากร

ล้อม และ ธรรมชาติและ

2 งานบ้ารุงรักษาและฟื้นฟดิูน เพื่อเปน็การดูแลรักษา พื นที่ต้าบลปา่ระก้า 5,000         5,000       5,000       5,000      สนบัสนนุ ส่ิงแวดล้อม

สภาพดินใหม้คีวาม ตามความเหมาะสม ด้านการ

สมบรูณ์ อนรัุกษ์

3 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อปอ้งกนัการชะล้างและพงั เพื่อสร้างจิตส้านกึใน พื นที่ต้าบลปา่ระก้า 5,000         5,000       5,000       5,000      ทรัพยากร

ทลายของดิน การดูแลทรัพยากร ตามความเหมาะสม -             -           ธรรมชาติ

ธรรมชาติและส่ิงแวด -           และส่ิง

ล้อม -           แวดล้อมได้

-           

-

รวม 3  โครงการ - - 15,000      15,000    15,000    15,000    - - -

186

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



๑๘๗ 

 

           

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
        องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการ 
  3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ าเภอปากพนัง 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
ในพื้นท่ีต าบลป่า
ระก า 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  
ตามถนนสายหลักในพื้นท่ี
หมู่ท่ี 1 - 11 

100,000 
(หมู่ท่ี 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 ระยะทางที่
สามารถขยาย
เขตไฟฟ้า
สาธารณะได้
ส าเร็จ 
 
 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการใช้ถนนใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 
อ.ปากพนัง 

รวม 1  โครงการ 
 

- - 100,000 
(หมู่ท่ี 3) 

100,000 100,000 100,000 - - - - 

แบบ ผ.02 



๑๘๘ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมืองการบริหาร และศิลปวัฒนธรรม 
  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา    ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนศูนย์รวมข้อมุลข่าวสาร
การซ้ือการจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
ปากพนัง  

เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซ้ือจัดจ้างให้
เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอน เพื่อ
น าเสนอข้อมูลการ
พัฒนาอปท.
ระดับอ.ปากพนัง
โดยภาพรวม 

เพื่อให้การด าเนินงาน
เกี่ยวกับศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซ้ือหรือการี
จ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอปาก
พนังเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อให้
อปท.ในเขตอ าเภอปาก
พนังได้ใช้ประโยขน์
ร่วมกันอีกทั้งให้เป็นไป
ตามนโยบายรัฐบาล 

15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน
งบประมาณท่ี
สามารถ
สนับสนุน
อุดหนุนได้
ส าเร็จ 

-ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่าง
กว้างขวาง 
-เปน็การป้องกัน
การสมยอมใน
การเสนอราคา 
-ท าให้ผู้สนใจใน
การเสนอราคามี
ความสะดวกใน
การเสนอราคา 
-ท าให้องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
ประโยชน์
เกี่ยวเน่ืองอื่นๆ 
-เป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการ
พัฒนาอปท.
ระดับอ าเภอ 

ส านักงานปลัด อบต.ปาก
แพรก 

รวม 1  โครงการ  
 

- - 15,000 15,000 15,000 15,000         - - - - 

แบบ ผ.02 



๑๘๙ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมืองการบริหาร และศิลปวัฒนธรรม 
  5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชา
แห่ผ้าขึ้นธาต ุ

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมพื้นบ้าน
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มี
การอนุรักษว์ัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวน
งบประมาณที่
สามารถ
สนับสนุน
อุดหนุนได้ส าเร็จ 

วัฒนธรรม
ประเพณีมีการสืบ
ทอดต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

ส านักงานปลัด ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ปากพนัง 

2 โครงการจัดกิจกรรมแหห่มฺรับ
เทศกาลเดือนสิบ 

เพื่อส่งเสริมและ
รักษาไว้ซ่ึง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของจังหวัดให้คงอยู่
สืบไป 
 

เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มี
การอนุรักษว์ัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
งบประมาณที่
สามารถ
สนับสนุน
อุดหนุนได้ส าเร็จ 

วัฒนธรรม
ประเพณีมีการสืบ
ทอดต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

ส านักงานปลัด ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ปากพนัง 

3 โครงการจัดงานรัฐพิธีวันปยิะ
มหาราช 23 ตุลาคม 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีและ
เทิดทูนถึงสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความจงรักภกัดี และเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตรยิ ์

3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวน
งบประมาณที่
สามารถ
สนับสนุน
อุดหนุนได้ส าเร็จ 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดี และ
เชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ส านักงานปลัด ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ปากพนัง 

4 โครงการจัดงานพระราชพธิีวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ 10) 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีและ
เทิดทูนถึงสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความจงรักภกัดี และเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตรยิ ์

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน
งบประมาณที่
สามารถ
สนับสนุน
อุดหนุนได้ส าเร็จ 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดี และ
เชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ส านักงานปลัด ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ปากพนัง 

แบบ ผ.02 



๑๙๐ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมืองการบริหาร และศิลปวัฒนธรรม 
  5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการจัดงานราชพิธวีันเฉลิม
พระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ 12 สิงหาคม 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีและ
เทิดทูนถึงสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความจงรักภกัดี และเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตรยิ ์

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน
งบประมาณที่
สามารถ
สนับสนุน
อุดหนุนได้ส าเร็จ 
 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดี และ
เชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ส านักงานปลัด ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ปากพนัง 

6 โครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ/วันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีและ
เทิดทูนถึงสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความจงรักภกัดี และเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตรยิ ์

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน
งบประมาณที่
สามารถ
สนับสนุน
อุดหนุนได้ส าเร็จ 
 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดี และ
เชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ส านักงานปลัด ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ปากพนัง 

7 โครงการพระราชทานเพลิงพระศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีและ
เทิดทูนถึงสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
 

เพื่อให้ประชาชนได้ถวาย
ความอาลยัต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ 9 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
งบประมาณที่
สามารถ
สนับสนุน
อุดหนุนได้ส าเร็จ 
 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดี และ
เชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์
สืบต่อไป 

ส านักงานปลัด ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
ปากพนัง 

รวม 7  โครงการ 
 

- - 51,000 51,000 51,000 51,000 - - - - 

 

แบบ ผ.02 



๑๙๑ 

 

              

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านหัวป่าป่าขลู่-วัด
ป่าระก าเหนือ หมู่ท่ี 2, 4 
 

เพื่อการคมนาคมท่ี
สะดวก ประชาชนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและมี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคมมากขึ้น 

ก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง 
๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีอบต.ก าหนด 
 

2,793,000 - - - ระยะทางที่
ก่อสร้างถนนได้
ส าเร็จ 

การคมนาคมท่ี
สะดวกขึ้น
ประชาชนได้ขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรระหว่างกัน
ได้รวดเร็วมากขึ้น 
 

กองช่าง 
อบต.ป่าระก า 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านหัวป่าขลู่-บ้าน
ป่าหวาย หมู่ท่ี 1, 3 
 
 
 

เพื่อการคมนาคมท่ี
สะดวก ประชาชนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและมี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคมมากขึ้น 

ก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง 
6.๐๐ ม. ยาว 2,0๐๐ ม. 
(พร้อมไหล่ทาง)
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีอบต.ก าหนด 
 

8,381,000 - 
 

- - ระยะทางที่
ก่อสร้างถนนได้
ส าเร็จ 

การคมนาคมท่ี
สะดวกขึ้น
ประชาชนได้ขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรระหว่างกัน
ได้รวดเร็วมากขึ้น 
 
 

กองช่าง 
อบต.ป่าระก า 

แบบ ผ.03 



๑๙๒ 

 

 
  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย    
ป่าระก าใต้-บ้านเหมก 1 
 หมู่ท่ี 5, 8 
 
 
 
 

เพื่อการคมนาคมท่ีสะดวก 
ประชาชนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
มีความปลอดภัยในการ
คมนาคมมากขึ้น 

ก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง 
6.๐๐ ม. ยาว ๑,2๐๐ ม. 
(พร้อมไหล่ทาง)
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีอบต.ก าหนด 

5,588,000 - - - ระยะทางที่
ก่อสร้างถนนได้
ส าเร็จ 

การคมนาคมท่ีสะดวก
ขึ้นประชาชนได้ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ระหว่างกันได้รวดเร็ว
มากขึ้น 
 

กองช่าง 
อบต.ป่าระก า 

4 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
สะพานบางปอ-บ้านหนอง
เสม็ด หมู่ท่ี 9 
 
 
 
 

เพื่อการคมนาคมท่ีสะดวก 
ประชาชนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
มีความปลอดภัยในการ
คมนาคมมากขึ้น 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ตกิคอนกรีตขนาด
กว้าง 6.๐๐ ม. ยาว  
2,0๐๐ ม.  
(พร้อมไหล่ทาง) 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีอบต.ก าหนด 

9,313,000 - - - ระยะทางที่
ก่อสร้างถนนได้
ส าเร็จ 

การคมนาคมท่ีสะดวก
ขึ้นประชาชนได้ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ระหว่างกันได้รวดเร็ว
มากขึ้น 
 

กองช่าง 
อบต.ป่าระก า 

5 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
ป่าระก าใต้-บ้านเหมก 2 
หมู่ท่ี 5, 11 

เพื่อการคมนาคมท่ีสะดวก 
ประชาชนใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
มีความปลอดภัยในการ
คมนาคมมากขึ้น 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 7.๐๐ ม. ยาว 
๑,5๐๐ ม.(พร้อมไหล่ทาง) 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีอบต.ก าหนด 

- 3,492,000 - - ระยะทางที่
ก่อสร้างถนนได้
ส าเร็จ 

การคมนาคมท่ีสะดวก
ขึ้นประชาชนได้ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ระหว่างกันได้รวดเร็ว
มากขึ้น 
 

กองช่าง 
อบต.ป่าระก า 

แบบ ผ.03 



๑๙๓ 

 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 
 
 

ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน     
ป่าระก าใต้-บ้านป่าระก าเหนือ  
หมู่ท่ี 4 

เพื่อการคมนาคมท่ี
สะดวก ประชาชนใช้ใน
การขนส่งผลผิตทาง
การเกษตรและมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากขึ้น 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.๐๐ ม. 
ยาว 9๐๐ ม.(พร้อมไหล่
ทาง) รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ีอบต.
ก าหนด 

- - 4,191,000 - ระยะทางที่
ก่อสร้างถนนได้
ส าเร็จ 

การคมนาคมท่ี
สะดวกขึ้น
ประชาชนได้ขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรระหว่างกัน
ได้รวดเร็วมากขึ้น 
 

กองช่าง 
อบต.ป่าระก า 

7 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน 
ป่าระก า-สามแยกบางปอ หมู่ท่ี 9 

เพื่อการคมนาคมท่ี
สะดวก ประชาชนใช้ใน
การขนส่งผลผิตทาง
การเกษตรและมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากขึ้น 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 7.๐๐ ม. 
ยาว 1,5๐๐ ม.(พร้อม
ไหล่ทาง) รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ีอบต.
ก าหนด 

- - - 8,129,000 ระยะทางที่
ก่อสร้างถนนได้
ส าเร็จ 

การคมนาคมท่ี
สะดวกขึ้น
ประชาชนได้ขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรระหว่างกัน
ได้รวดเร็วมากขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ป่าระก า 

8 ก่อสร้างสะพาน คสล.ระหว่างหมู่ท่ี 
1 บริเวณบ้านนายเผี้ยน เดช
สุวรรณ-เทศบาลต าบลเกาะทวด 
 
 
 

เพื่อการคมนาคมท่ี
สะดวก ประชาชนใช้ใน
การขนส่งผลผิตทาง
การเกษตรและมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากขึ้น 

ก่อสร้างสะพาน คสล. 
ตามแบบมาตรฐาน 
ตามแบบแปลน อบต. 
ก าหนด 

- 3,000,000 - - สะพานท่ี
สามารถก่อสร้าง
ได้ 

ระบบคมนาคมมี
ความสะดวก
ประชาชนใช้ในการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
มีความปลอดภัยใน
การคมนาคมมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ป่าระก า 

แบบ ผ.03 



๑๙๔ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 
 
 

ก่อสร้างถนนลาดยางสายวัดเหมก 
หมู่ท่ี 11 ถึงบ้านเชียรเขา 
อ. เชียรใหญ่ 

เพื่อการคมนาคมท่ี
สะดวก ประชาชนใช้ใน
การขนส่งผลผิตทาง
การเกษตรและมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากขึ้น 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.๐๐ ม. 
ยาว 1,3๐๐ ม.(พร้อม
ไหล่ทาง) รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ีอบต.
ก าหนด 

- - 5,000,000 - ระยะทางที่
ก่อสร้างถนนได้
ส าเร็จ 

ระบบคมนาคมมี
ความสะดวก
ประชาชนใช้ในการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
มีความปลอดภัยใน
การคมนาคมมาก
ขึ้น 
 

กองช่าง 
อบต.ป่าระก า 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหัวล าพู-หนองเสม็ด หมู่ท่ี 9, 
หมู่ท่ี 10 

เพื่อการคมนาคมท่ี
สะดวก ประชาชนใช้ใน
การขนส่งผลผิตทาง
การเกษตรและมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง 
6.00 ม. (พร้อมไหล่
ทาง) ยาว 1,500 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีอบต. ก าหนด 

4,350,000 - - - ระยะทางที่
ก่อสร้างถนนได้
ส าเร็จ 

ระบบคมนาคมมี
ความสะดวก
ประชาชนใช้ในการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
มีความปลอดภัยใน
การคมนาคมมาก
ขึ้น 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
อบต.ป่าระก า 

แบบ ผ.03 



๑๙๕ 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน 
ป่าระก า-สามแยกหนองเสม็ด    
หมู่ท่ี 9 

เพื่อการคมนาคมท่ี
สะดวก ประชาชนใช้ใน
การขนส่งผลผิตทาง
การเกษตรและมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากขึ้น 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.๐๐ ม. 
ยาว 1,5๐๐ ม.(พร้อม
ไหล่ทาง) รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ีอบต.
ก าหนด 

- - 5,000,000 - 
 

ระยะทางที่
ก่อสร้างถนนได้
ส าเร็จ 

ระบบคมนาคมมี
ความสะดวก
ประชาชนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากขึ้น 
 
 

กองช่าง 
อบต.ป่าระก า 

12 
 
 
 

ก่อสร้างสะพาน คสล.สายบ้าน 
ในไร่ หมู่ท่ี 9- หมู่ท่ี 3  
ต าบลบางศาลา 
 

เพื่อการคมนาคมท่ี
สะดวก ประชาชนใช้ใน
การขนส่งผลผิตทาง
การเกษตรและมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากขึ้น 

ก่อสร้างสะพาน คสล. 
ตามแบบมาตรฐาน 
ตามแบบแปลน อบต. 
ก าหนด 

- - 
 

- 
 

3,000,000 สะพานท่ี
สามารถ
ก่อสร้างได้ 

ระบบคมนาคมมี
ความสะดวก
ประชาชนใช้ใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
และมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากขึ้น 
 
 

กองช่าง 
อบต.ป่าระก า 

รวม 12  โครงการ - - 30,425,000 6,492,000 14,191,000 11,129,000 - - 
 

- 

แบบ ผ.03 



๑๙๖ 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 - 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - 

รวม -โครงการ- 
 

- - - - - - - - - 

 

แบบ ผ.05 



๑๙๗ 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง 
  1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ การพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว 
(การเสริมสร้างครวบครัวอบอุ่น 
ชุมชนเข้มแข็ง) 

 
 
 
 
 

-เพื่อเสริมสรา้ง
ความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในครอบครัว 
-เพื่อเพ่ิมความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทและ
หน้าท่ีของสมาชิกใน
ครอบครัว 
-เพื่อส่งเสรมิการมีส่วน
รับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อจะไดไ้มส่ร้าง
ปัญหาให้แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 
 

ส ม า ชิ ก ใ น ค ร อ บ ค รั ว
ประกอบด้วยพ่อแม่ และ
ลูกครอบครัวละ 4 คน 
จาก 11 หมู่บ้าน หมู่บ้าน
ละ  3  ครอบครั ว  รวม 
132 คน 

20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ ก่อให้เกิด
ประโยชน์
ต่อ
ประชาชน
ในชุมขน 

มีการสื่อสารทีด่ี
ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว ช่วยให้
เด็กและเยาวชนรู้
หน้าท่ีของตนเอง
และผู้อื่นและมี
ภูมิคุ้มกันในการ
ป้องกันปัญหาต่าง
ต่าง ๆ เช่นปัญหา
ยาเสพตดิ 
พฤติการณ์อันไม่
พึงปรารถนา 

ส านักงานปลัด 
อบต.ป่าระก า

ร่วมกับส านักงาน
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์ (พมจ.   

นครศรีธรรมราช) 

รวม ๑  โครงการ - - 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ.06 



๑๙๘ 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะต้นทาง 

 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ใน
การคัดแยกขยะ
อันตราย ขยะรีไซเคิล 
เพื่อช่วยลดปัญหา
ปริมาณขยะใน
ครัวเรือนและชุมชน 
 
 
 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ีตัวแทน
ครัวเรือน /ผู้ประกอบการ
ร้านค้าอาหารทั้ง ๑๑ 
หมู่บ้านๆ ละ ๓ ราย 
โรงเรียน ๕ โรง ศพด. ๔ 
ศูนย์ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จ านวนครั้งท่ี
ด าเนินการ
ส่งเสริม/
รณรงค์ให้แก่
ประชาชน/
ชุมชนได้ส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

-ประชาชนมี
ความรูส้ามารถ
คัดแยกขยะแต่
ละประเภทได ้
-ช่วยลดปัญหา
ปริมาณขยะใน
ชุมชนได ้

ส านักงานปลัด 

รวม ๑ โครงการ - - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - - - 
 
หมายเหตุ :  1. การลงงบประมาณเพ่ือเป็นการประมาณการที่อาจใช้จ่าย ซึ่งในทางปฏิบัติไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณของอปท. (ในรูปของตัวเงิน) และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ   
                   หน่วยงานอื่นๆ แต่อย่างใด 
       2. อปท. ไม่สามารถน าไปจัดท าหรือด าเนินการตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายได้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 
 

แบบ ผ.06 



๑๙๙ 

 

 
  
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
 

 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของคคภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ -เพื่อใช้ในงานด้าน
การเงินและบัญชี 
จ านวน 1 เครื่อง และ
งานด้านพัสดุ จ านวน 
1 เครื่อง 
 
 
 

-เพื่อใช้ในงานด้าน
การเงินและบัญชี 
จ านวน 1 เครื่อง และ
งานด้านพัสดุ จ านวน 
1 เครื่อง และด้าน
จัดเก็บรายได้ จ านวน 
2 เครื่อง 
 

-เพื่อใช้ในงานด้านพัสดุ 
จ านวน 1 เครื่อง และ
ด้านจัดเก็บรายได้ 
จ านวน 1 เครื่อง 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิ ว เตอร์  ประจ าปี 
2559 ณ วันที่ 11 มีนาคม 2549  
(หน้าที่  5 ล าดับที่  9) จ านวน 2 
เครื่อง  
 

2) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA ตามเกณฑ์ราคากลางฯ (หน้าที่ 
17 ล าดับท่ี 58) (4 เครื่อง) 
 
 
 
 
 

3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด า ตามเกณฑ์ราคากลางฯ 
(หน้าท่ี 17 ล าดับท่ี 41) (2 เครื่อง) 
 

58,000 
 
 
 
 
 
 
 

12,800 
 
 
 
 
 
 
 

6,600 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 

แบบ ผ.
08 



๒๐๐ 

 

 
 
 

 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของคคภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้เก็บเอกสาร
โครงการและฎีกาและ
เอกสารอื่นๆ  

1) ตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด  
90 x 45  x185 ซม. จ านวน 3 ตู้ 
(ราคาตามท้องตลาด) 
 

15,200 7,600 - - กองคลัง 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพือ่ใช้ส าหรับพรีเซนต์
งานต่างๆ ในการ
ประชุมสภาฯ ประชุม
กรณีตา่งๆ (ติดตั้งใน
ห้องประชุมสภาอบต.
ป่าระก า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เครื่องมัลติมี เดียโปรเจกเตอร์
จ านวน  1 เครื่อง 
(ราคาและคุณลักษณะทั่วไปตาม
ท้องตลาด) โดย 
-ความสว่างสูง 3200 ANSI 
Lumens (Standard) 
-ความละเอียดภาพแบบ XGA 
(1024 x 768 pixels) 
-อัตราเปรีบลตา่งของสีขาวและด า 
(Contrast Ratio) สูงถึง 15,000:1 
-หลอดภาพ แบบ E-TORL200” 
แบบ UHE 
-อายุหลอดภาพยายนานถึง 5000 
ช่ัวโมงและ 10,000 ช่ัวโมงในโหมด
ประหยดั 
-ขนาดภาพท่ีฉายได้ 30” – 300” 
(วัดตามแนวทแยง) 
-มีล าโพงในตัว ขนาด 1 วัตต์แบบ 
 โมโน  
 

20,900 
(ประมาณ) 

- - - ส านักงานปลัด 

 



๒๐๑ 

 

 
 
 

 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของคคภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อใช้ส าหรับพรีเซนต์
งานต่างๆ ในการ
ประชุมสภาฯ ประชุม
กรณีตา่งๆ (ติดตั้งใน
ห้องประชุมสภาอบต.
ป่าระก า) 

(ต่อ) 
-สามารถฉายภาพได้ในระยะใกล้ขึน้ 
ด้วย 1.2 x digital Zoom 
-สามารถปรับแก้ไขปญัหาสี่เหลี่ยม
คางหมูได้ -30/+30 องศาในแนวตั้ง 
 

 - - - ส านักงานปลัด 

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้เก็บเอกสาร
โครงการและเอกสาร
อื่นๆ  

1) ตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด  
90 x 45  x185 ซม. จ านวน 4 ตู้ 
(ราคา/คณุลักษณะตามท้องตลาด) 
 

7,600 7,600 7,600 7,600 ส านักงานปลัด 

    เพื่อใช้รับส่งเอกสารใน
ราชการประจ าอบต. 

2) เครื่องโทรภาพหรือโทรสาร 
จ านวน 1 เครื่อง 
(ราคา/คณุลักษณะตามท้องตลาด) 
 

- 5,000 - - ส านักงานปลัด 
 
 

5 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อใช้ในงานกิจการ
ประปา 

จัดซื้อป๊ัมน้ าขนาด 2 Hp  
จ านวน 4 ตัว 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

6 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ ์
ส านักงานส าหรับ 
นักเรียน และครผูู้ดูแล
เด็ก จ านวน 4 ศูนย ์
 
 

1) โต๊ะส านักงาน 
จ านวน 4 ตัว 
(ราคา/คณุลักษณะตามท้องตลาด) 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักงานปลัด 

 
 
 



๒๐๒ 

 

 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของคคภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
6 

 
แผนงานการศึกษา 

 
ค่าครุภณัฑ ์

 
ครุภณัฑ์ส านักงาน 

 
เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ ์
ส านักงานส าหรับ 
นักเรียน และครผูู้ดูแล
เด็ก (ศพด. 4 ศูนย์) 
 
 

 
2)  เก้าอีส้ านักงาน 
จ านวน 4 ตัว 
(ราคา/คณุลักษณะตามท้องตลาด) 
 

 
2,000 

 
2,000 

 
2,000 

 
2,000 

 
ส านักงานปลัด 

     
เพื่อใช้เก็บเอกสาร
ส าคัญและอื่นๆ 
ส าหรับ ศพด. 4 ศูนย์
  

  
3)  ตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด  
90 x 45  x185 ซม. จ านวน 4 ตู้ 
(ราคา/คณุลักษณะตามท้องตลาด) 
 

 
7,600 

 
7,600 

 
7,600 

 
7,600 

 
ส านักงานปลัด 

 
7 

 
แผนงานการศึกษา 

 
ค่าครุภณัฑ ์

 
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

 
เพื่อใช้ในงานส าหรับ
ศพด. จ านวน 4 ศูนย ์
 

 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ พื้ น ฐ า น ค รุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2559 ณ 
วันท่ี 11 มีนาคม 2549  
จ านวน 4 เครื่อง  
 
 
 
 
 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
ส านักงานปลัด 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของคคภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ2561 2562 2563 2564 



๒๐๓ 

 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
8 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการเกษตร ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีเครื่องมือใช้ 
ในการเกษตร 

1) เครื่องสูบน้ า (มอเตอร์ไฟฟ้า) 
(ราคา/คณุลักษณะตามท้องตลาด) 
จ านวน  2 เครื่อง 
2) เครื่องอัดฟางส าหรับเลี้ยงโค 
(ราคา/คณุลักษณะตามท้องตลาด) 
(จ านวน 1 เครื่อง 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

60,000 
 
 

60,000 

กองช่าง 
 
 

กองช่าง 

 
 
 

     
 
 
 

     

      
 
 
 
 

   
 
 

  

 
รวม 

 
190,700 

 
89,800 

 
77,200 

 
197,200 

 
- 
 

 



๒๐๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
 

ส่วนที่ 5  
การติดตามและประเมินผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)    
พ.ศ. 2559 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้
คะแนน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย  
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้  
     ถูกต้อง 5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  



๒๐๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
 

(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12  5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง      
     มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน

การ พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา  
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 คะแนน 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100 คะแนน 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
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(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือ

เป็นแบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 

(Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปดว้ย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
 

 

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology

) 
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จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการ
ดังที่กล่าวมาแล้ว เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ 

ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้
เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่
จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ 
ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัย
ภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลาง
มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง   
เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวม
อ านาจการปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ที่
จะปฏิบัติงานใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหาร
จัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมือง
ท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ 
อบจ. เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมี
ผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับ
ระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตาม
สภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของ

ปัญหาอ่ืนๆ ที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กวัยรุ่นอันธพาล มีการขโมย 
ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่ งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น 
ของแจกฟรีต่างๆ จาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของ
การแจกของให้แก่ราษฎร  
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อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไป
ท างานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดย
ปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐ
อยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์  (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก        
“ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้
ความสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละหมู่บ้านมีสภาพทางสังคมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่ก็ต้อง

เผชิญกับสภาพทางสังคมที่แตกต่างกัน เช่น มีปัญหา ความต้องการ ที่ต่างกัน และบางพ้ืนที่ประชาชนให้ความ
ร่วมมือกับกิจกรรมของ อบต. เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือหรือมีส่วนร่วมน้อย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนด
นโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทาง
โจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่
จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคม
ท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศ
ไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน 
และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้ง
ที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆ  ผ่านช่องทางการ
สารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของ          
กรมส่งเสริมฯ ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์
การพัฒนาต่างๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ และแนวโน้มการควบรวมอปท. 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

 



 

 

 

 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
การติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1. 
 
 
 
       

       
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 

ที ่512/๒๕๕9 
เรื่อง  แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

…………………………………………………. 
 

  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ ๒๘ และข้อ 29 จึงให้
แก้ไขค าสั่งที่ 083/2559 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เฉพาะรายล าดับที่ 6 และอ านาจหน้าที่ข้อ 3 โดย
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

๑. นายจิรวัฒน์  ชูทองค า          กรรมการ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 บ้านหนองดี 

๒. น.ส.นิธินันท์  ทองอุ่น          กรรมการ 
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 1 บ้านดอนส าราญ 

๓. นายบ าเพ็ญ  เงินคีรี          กรรมการ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 บ้านหัวทองหลาง 

๔. นายประหยัด  หยู่มุ่ย          กรรมการ 
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 11 บ้านเหมก 

๕. นายอรุณ  สุขศรี          กรรมการ 
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 9 บ้านบางสิบบาท 

๖. นายวิรัตน์  อโนทัย                        กรรมการ 
ผู้แทนหน่วยงาน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเหมก 

๗. นางสุจิตต์  วงศ์พรัด          กรรมการ 
ผู้แทนหน่วยงาน ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านเกาะจาก 

๘. นายค านึง  แดงงาม             กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 5 บ้านในไร่ (ด้านพิธีกรรมทางศาสนา) 

๙. ร.ต.ต.วิเชียร  พุทธรอด ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 3 บ้านหัวป่าขลู่ (ด้านราชการ) 

๑๐.นายสิทธิยา  เงินคีรี          กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 

๑๑.นายนพพร  รัตนรักษ์          กรรมการ 
หัวหน้าส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 

12.นางสาวสุภาวดี วงศ์พรัด             กรรมการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 

/ให้คณะกรรมการ… 
 



 

 

-2- 
 

 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก ามี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
 สั่ง  ณ  วันที่ 10  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 

 
 
   (ลงชื่อ)        สุวิทย์  เล็กพูล 
      (นายสุวิทย์  เล็กพลู) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 
 
 
 
 

 
 
        

       
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
                            

 
 

 
กรอบแผนภาพระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ระบบการจดัท าแผน ระบบงบประมาณ ระบบทอ้งถ่ิน ระบบการเมือง ระบบวฒันธรรม 

ปัจจยัน าเขา้ 
-แผนปฏิบติัการ 
-งบประมาณ 

-บุคลากร 
-ทรัพยากรอ่ืน 
 

กระบวนการ 
-การใชท้รัพยากร 
-การด าเนินงาน 

ตามแผน 

-การบริหารแผน 

ผลผลิต 

-ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนใน
เชิงรูปธรรม 

ผลลพัธ์ 

-ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนเม่ือ
เปรียบเทียบกบั
วตัถุประสงค ์

ระบบติดตาม  (Monitoring) 
-Input Monitoring 

-Performance Monitoring 

 
ระบบประเมินผล (Evaluation) 
-ความส าเร็จตามวตัถุประสงค/์เป้าหมาย
ของแผน 

-การเปล่ียนแปลงของทอ้งถ่ินในภาพรวม 



 

 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกอบไปด้วยแบบรายงาน 3 แบบและเครื่องมือในการเก็บรวบข้อมูล 2 แบบ ดังแผนภูมิ
ดังต่อไปนี้ 

 
 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะใช้แบบรายงานแบบที่ 1 
แบบที่ 3/1 และแบบที่ 3/3 
 
 

 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผล 
(Input) 

 

แบบติดตามแผนฯ 
(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Output) 

แบบท่ี 1 
การประเมินการจัดท าแผน 
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี 2 
แบบติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี 3/1 
แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร ์

แบบท่ี 3/2 
แบบประเมินความพอใจต่อผล
การด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 

แบบท่ี 3/3 
แบบประเมินความพอใจต่อผล
การด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร ์



 

 

แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1. วัตถุประสงค์ของแบบ 

 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส เป็นเครื่องมือ
หนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น (1) การติดตาม
ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสี่ปี (2) ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

  2. ประโยชน์ 
 1) เป็นเครื่องมือส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม

ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสามปีและโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งนอกจะ
ท าให้รับทราบถึงสถานการณ์ในการด าเนินงานแล้วยังสามารถใช้เป็น สัญญาณเตือนภัย ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ 

2) เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล เพ่ือใช้
ในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

  3. ระยะเวลาในการติดตาม 
แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการติดตาม

ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็น
เดือนแรกของปีงบประมาณ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต้อง
ประกาศผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี) 

  4. องค์ประกอบของแบบ 
  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไตรมาสประกอบไปด้วย
เนื้อหาส าคัญ 4 ส่วนคือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

- ชื่อหน่วยงาน 
- ไตรมาสที่รายงาน 

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 4 ปี 
- จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี 
- จ านวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
- ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี 
- จ านวนโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง 
- การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 

ส่วนที่ 4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 



 

 
 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง: แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาสี่ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นการด าเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม หรือ          
ไตรมาสที่ 1 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) (2)  ไตรมาสที่ 2  (มกราคม-มีนาคม) 
  (3) ไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) (4)  ไตรมาสที่ 3  (กรกฎาคม-กันยายน) 

   ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 
       3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 

 
ยุทธศาสตร์ 
 

ปีท่ี 1…… ปีท่ี 2…… ปีท่ี 3…… รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         

รวม         
 

4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
  

 
ยุทธศาสตร์ 
 

ปีท่ี 1…… ปีท่ี 2…… ปีท่ี 3…… รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
รวม         

 



 

 

5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี...................................... 
 

 
ยุทธศาสตร ์
 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

 

จ านวนโครงการ 
อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

รวม             
 

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี..................................... 
 
 
ยุทธศาสตร์ 

งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

       
       
       
       
       
       

รวม       
 
 
  



 

 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี................... 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินการ งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

      

      

      

      

      

      

      

รวม      

  
ปัญหาและอุปสรรค์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

 
 


