
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปา่ระกำ 
เรื่อง  การประกาศใชแ้ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

............................................ 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ได้ดำเนินการจัดทำ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น       
(พ.ศ.2561-2565) เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด เพื่อการบูรณาการ
แผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ได้มีมติ เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น            
(พ.ศ.2561-2565) ในคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน 2562 แล้วน้ัน 

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 24 จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ และแจ้งให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่  15  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2562 

 

                                                              สุวิทย์  เล็กพูล 

(นายสุวิทย์  เลก็พูล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
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คำนำ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ     
ฉบับนี้  ได้จัดทำ ทบทวนขึ้นภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 โดยเปิดโอกาสให้สัดส่วน
ประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ ทบทวน และมีคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันพิจารณาความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
และแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
รวมทั้งความสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่     
การประสานแผนในระดับพื้นที่ ตั้งแต่แผนพัฒนาหมู่บ้านแผนชุมชน แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์แนวโน้ม สถานการณ์ ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ 
ตลอดจนโอกาสและข้อจำกัดจากสภาวะแวดล้อม ทั้งภายในภายนอก มาใช้ในการกำหนดกรอบจุดยืน
การพัฒนา วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และบูรณาการแผนงานโครงการที่สำคัญ  

  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำได้จัดประชุมชี้แจง และจัดเวทีประชาคมในระดับ
ตำบลพร้อมทั้งปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณ
ประจำปีและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนเป็นการแก้ปัญหาความเลือดร้อนและ
ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
        

      องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ 
15  มิถุนายน 2562 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้ง 

   องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอปากพนัง มีระยะทางห่างจากอำเภอปากพนัง ประมาณ  20  กิโลเมตร ห่างจากตัว
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 25 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 27.72 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 17,327 ไร่ มีเขตพื้นที่ติดต่อกับ อบต. ใกล้เคียง ดังนี ้

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ทต.เกาะทวด และ อบต.บ้านใหม่ 
     ทิศใต้  ติดต่อกับ  อบต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ อบต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  เทศบาลตำบลเกาะทวด 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อบต.บางศาลา, อบต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปขององค์การบริหารสว่นตำบลป่าระกำ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะสมแก่การ

ทำเกษตรกรรม  มีลำคลองไหลผ่านหลายสาย เช่น คลองป่าระกำ คลองบางไทร  คลองหัวป่าขลู ่เป็นต้น 
 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลกัษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปจะมีอากาศร้อนช้ืนตลอดทั้งปีจึงมีแค่สองฤดู คือ ฤดูร้อน 

กับฤดูฝน  
1.4 ลักษณะของดิน 

ลักษณะของดินโดยทั่วไป เป็นดินเหนียว  

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ โดยทั่วไปเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
   แหล่งน้ำธรรมชาติ 

                      - ลำน้ำ, ลำห้วย         จำนวน         6   สาย 
      - บึง หนอง และอื่น ๆ        จำนวน  3   สาย 
             แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
                -  ฝาย/เหมือง          จำนวน  20   แห่ง 
   -  บ่อน้ำตื้น              จำนวน  12   แห่ง 
   -  สระน้ำเพ่ือการเกษตร     จำนวน   2   แห่ง 
   -  ประปา                   จำนวน    11  แห่ง 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

   องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำมีเขตการปกครองโดยมีจำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลทั้งหมด  
11 หมู่บ้าน ดังนี ้
                 หมู่ที่  1  บ้านดอนสำราญ  นางชะอ้อน  รอดขวัญ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  2  บ้านบางสุขขี  นายเสน่ห์  ชูช่วย            เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
                หมู่ที่  3  บ้านหัวป่าขลู ่  นายสิทธิชัย  คงใหญ่        เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
                หมู่ที่  4  บ้านป่าระกำ  นางสุทิสา  พทุธรอด  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
                หมู่ที่  5  บ้านในไร ่    นายประเทือง  ทองมี     เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
                หมู่ที่  6  บ้านป่าระกำ  นายสนธยา  จนัทพันธ์   เป็นกำนันตำบลป่าระกำ 
                หมู่ที่  7   บ้านหนองดี  นายเฉลียว  แซ่ตั้น          เป็นผูใ้หญ่บ้าน 
               หมู่ที่  8   บ้านหัวทองหลาง  นายประเสริฐ  ทองอุ่น     เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
                หมู่ที่  9   บ้านบางสิบบาท  นายสุรพงศ์  นาคสุวรรณ ์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
               หมู่ที่  10  บ้านหัวลำพู  นางสาวยอแสง  รักบางบูรณ ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
                หมู่ที่  11  บ้านเหมก  นายจรวย   เสนา                เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

2.2 การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำมี 11 หน่วยเลือกตั้ง โดยประชาชนสามารถ
เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) หมู่บ้านละ 2 คน 
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3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลประชากร (เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี และคาดการณ์ในอนาคต) 
 

 

หมู่ที ่
 

ชื่อบ้าน 
จำนวนประชากร คาดการณ์ใน

อนาคต ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1 ดอนสำราญ 586 589 591 592 586 ลดลง 
2 บางสุขขี 482 489 492 491 483 ลดลง 
3 หัวป่าขลู่ 496 494 488 489 493 เพิ่มขึ้น 
4 ป่าระกำ 378 377 371 358 358 ลดลง 
5 ในไร ่ 534 533 535 530 529 ลดลง 
6 ป่าระกำเหนอื 319 317 317 315 319 เพิ่มขึ้น 
7 หนองดี 194 192 191 191 194 ลดลง 

8 หัวทองหลาง 322 317 307 307 305 ลดลง 

9 บางสิบบาท 566 562 543 537 540 ลดลง 

10 หัวลำพู 319 318 318 313 313 ลดลง 

11 เหมก 374 378 375 373 370 ลดลง 

 รวม 4,570 4,566 4,528 4,496 4,490 แนวโนม้ลดลง 
 

 3.2 ข้อมลูเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูล ณ 22 พฤษภาคม 2562) 
 

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร จำนวน 
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านดอนสำราญ 308 278 586 172 
2 บ้านบางสุขขี 235 248 483 161 
3 บ้านหัวป่าขลู ่ 232 261 493 165 
4 บ้านป่าระกำ 173 185 358 111 
5 บ้านในไร ่ 254 275 529 152 
6 บ้านป่าระกำ 163 156 319 94 
7 บ้านหนองดี 105 89 194 76 
8 บ้านหัวทองหลาง 141 164 305 83 
9 บ้านบางสิบบาท 264 276 540 180 

10 บ้านหัวลำพู 156 157 313 90 
11 บ้านเหมก 207 163 370 105 

รวม 2,238 2,252 4,490 1,389 
  

  ประชากรผู้มสีิทธิเลือกตั้ง   จำนวน  3,644 คน 

                  -ชาย   จำนวน   1,802  คน 
                  -หญิง  จำนวน   1,842 คน 

ที่มา : รายงานสถิติประชากรจากทะเบียนบ้านแยกรายพ้ืนที่ ระดับตำบล/สมฤดี กาพย์เกิด : ผู้พิมพ ์
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 3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปี 20 17 37 1 ปี 24 20 44 

2 ป ี 23 20 43 3 ปี 20 16 36 
4 ป ี 22 26 48 5 ปี 19 21 40 
6 ป ี 17 16 33 7 ปี 24 24 48 
8 ป ี 21 16 37 9 ปี 21 19 40 

10 ปี 23 28 51 11 ปี 32 30 62 
12 ปี 26 23 49 13 ปี 22 24 46 
14 ปี 19 22 41 15 ปี 25 27 52 
16 ปี 25 24 49 17 ปี 28 17 45 
18 ปี 16 22 38 19 ปี 32 27 59 
20 ปี 32 21 53 21 ปี 20 26 46 
22 ปี 24 25 49 23 ปี 33 30 63 
24 ปี 24 34 58 25 ปี 32 31 63 
26 ปี 37 40 77 27 ปี 33 34 67 
28 ปี 35 42 77 29 ปี 27 31 58 
30 ปี 34 30 64 31 ปี 26 34 60 
32 ปี 44 24 68 33 ปี 28 40 68 
34 ปี 36 38 74 35 ปี 39 30 69 
36 ปี 33 27 60 37 ปี 31 30 61 
38 ปี 56 24 80 39 ปี 42 34 76 
40 ปี 46 34 77 41 ปี 49 25 74 
42 ปี 43 37 76 43 ปี 38 34 72 
44 ปี 36 27 63 45 ปี 38 36 74 
46 ปี 33 34 67 47 ปี 39 40 79 
48 ปี 33 30 63 49 ปี 35 35 70 
50 ปี 46 38 84 51 ปี 32 35 67 
52 ปี 29 28 57 53 ปี 26 26 52 
54 ปี 39 34 73 55 ปี 28 26 54 
56 ปี 23 19 42 57 ปี 22 25 47 
58 ปี 29 28 57 59 ปี 24 26 50 
60 ปี 23 19 42 61 ปี 17 22 39 
62 ปี 14 29 43 63 ปี 19 22 41 
64 ปี 22 22 44 65 ปี 13 18 31 
66 ปี 15 19 34 67 ปี 14 18 32 
68 ปี 18 23 41 69 ปี 19 24 43 
70 ปี 23 20 43 71 ปี 15 24 39 
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อาย ุ ชาย หญิง รวม อาย ุ ชาย หญิง รวม 
72 ป ี 15 11 26 73 ปี 12 17 29 
74 ป ี 19 17 36 75 ปี 9 18 27 
76 ป ี 12 16 28 77 ปี 14 19 33 
78 ป ี 17 24 41 79 ปี 17 20 37 
80 ป ี 10 21 31 81 ปี 11 16 27 
82 ป ี 10 13 23 83 ปี 8 16 24 
84 ป ี 12 15 27 85 ปี 9 14 23 
86 ป ี 8 9 17 87 ปี 8 8 16 
88 ป ี 8 10 18 89 ปี 5 11 16 
90 ป ี 3 6 9 91 ปี 2 7 9 
92 ป ี 0 5 5 93 ปี 1 6 7 
94 ป ี 1 2 3 95 ปี 0 2 2 
96 ป ี 1 0 1 97 ปี 0 0 0 
98 ป ี 0 0 0 99 ปี 0 1 1 

100 ปี 0 0 0 
มากกว่า 
100 ปี 

0 4 4 
     

ที่มา : รายงานสถิติประชากรจากทะเบียนบ้านแยกรายพ้ืนที่ ระดับตำบล/สมฤดี กาพย์เกิด : ผู้พิมพ ์

4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

                  -  โรงเรียนประถมศึกษา มีจำนวน 4 โรงเรียน มีนักเรียน 173 คน ประกอบด้วย โรงเรียน   
วัดป่าระกำ 92 คน โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 20 คน โรงเรียนบ้านหัวลำพู 39 คน และโรงเรียนวัดเหมก 
22 คน (ข้อมูล ณ 1 พฤศจิกายน 2561/จากงานการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ) 
  -  โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน 1 แห่ง คือโรงเรียนวัดป่าระกำ มีจำนวน
นักเรียน 37 คน 
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจำนวน 4 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 336 คน ประกอบด้วยศูนย์วัดอัฑฒ
ศาสนาราม 206 คน ศูนย์บ้านหัวป่าขลู่  96 คน ศูนย์วัดป่าระกำใต้ 19 คน และศูนย์วัดเหมก 15 คน (ข้อมูล 
ณ 1 พฤศจิกายน 2561/จากงานการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ) 

-  นอกจากนีใ้นพ้ืนที่มีการศกึษานอกระบบ (กศน.ตำบลป่าระกำ)  1  แห่ง 

            4.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  -  วัด  (สำนักสงฆ)์           จำนวน          4   แห่ง 

            4.3  การสาธารณสุข 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                จำนวน   2   แห่ง 
  -  สถานพยาบาลเอกชน                          จำนวน  1   แห่ง 
  -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                           จำนวน  1   แห่ง 

            4.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  -  ป้อมยามตำรวจ/ที่พักสายตำรวจ         จำนวน   1   แห่ง 
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 4.5 อาชญากรรม/ยาเสพตดิ 
           องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำมีคดีอาชญากรรมและยาเสพติดสรุปได้ดังนี้ 

คดี/จำนวน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 
ลักทรัพย ์ 9 2 1 1 13 
จำหน่าย/ขับเสพ/เสพยาบ้า 4 6 4 6 20 
ผลิตน้ำกระท่อม 1 6 1 3 11 
เสพ/ผลิตกัญชา 2 - 2 1 5 
ฆ่าผู้อื่น - - 6 1 7 
มีเครื่องกระสุน/พกพาอาวุธปืน 4 6 6 2 18 
ทำร้ายร่างกาย 1 1 1 3 6 
บุกรุก 3 2 1 2 7 

 ฉ้อโกง - - 2 1 3 
พยายามฆ่า 1 - - 2 3 
ทำให้เสียทรัพย ์ 1 1 2 2 6 
ข่มขืน - 4 1 1 6 
ปลอมแปลงเอกสาร - - - 1 1 

รวม 26 27 27 26 106 
  

 ข้อมูล : จากสถานีตำรวจภูธรเกาะทวด ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

 4.6 การสังคมสงเคราะห ์
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ได้รับประกาศเกียรติคุณการสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ ดังนี้  
1. ประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อแสดงว่าเป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่ได้จดทะเบียนคนพิการครบทุกคนในพื้นที่  
2. ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เพื่อให้ทราบว่าเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่ผ่านเกณฑ์ประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ประจำปี 2558 
3. เกียรติบัตรจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อแสดงว่า

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำได้ผ่านการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีเด่น 
ประจำปี 2556, 2557 และ 2558 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง  มีถนนรวมทั้งตำบล จำนวน 57 สาย ดังน้ี 
 

ประเภทถนนปัจจุบัน ลาดยาง 
 

คอนกรีตเสริมเหล็ก หินคลุก ลูกรัง อื่น ๆ 

จำนวน (สาย) 9 
 

8 40 - 
 

- 
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5.2 การไฟฟา้ 
      องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ มีนโยบายในการขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน โดย
งบประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอปากพนัง ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ มีไฟฟ้า
เข้าถึงทุกครัวเรือนแล้ว 

 5.3  การประปา 
  มีระบบประปาบาดาล ระบบประปาผิวดินหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 11 

หมู่บ้าน รวม 753 ครัวเรือน ดังนี ้
1. บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 1 กำลังผลิต 10 ลบ.ม./ชั่วโมง จำนวนครัวเรือน 

รับน้ำ 180 ครัวเรือน 
2. บ้านบางสุขขี หมู่ที่ 2 กำลังผลิต 8 ลบ.ม./ชั่วโมง จำนวนครัวเรือนรับน้ำ 95 ครัวเรือน 
3. บ้านป่าระกำ หมู่ที่ 4 กำลังผลิต 10 ลบ.ม./ช่ัวโมง จำนวนครัวเรือนรับน้ำ 254 ครัวเรือน 
4. บ้านหนองดี หมู่ที่ 7 กำลังผลิต 5  ลบ.ม./ช่ัวโมง จำนวนครัวเรือนรับน้ำ 33 ครัวเรือน 
5. บ้านหัวลำพู หมู่ที่ 10 กำลังผลิต 10 ลบ.ม./ช่ัวโมง จำนวนครัวเรือนรับน้ำ 41 ครัวเรือน 
6. บ้านเหมก หมู่ที่ 11 กำลังผลิต 10 ลบ.ม./ชั่วโมง จำนวนครัวเรือนรับน้ำ 150 ครัวเรือน 
7. บ้านหัวป่าขลู่ หมู่ที่ 3 กำลังผลิต 8 ลบ.ม./ชั่วโมง (ถังชำรุด) 
8. บ้านในไร่ หมู่ที่ 5 กำลังผลิต 10 ลบ.ม./ชั่วโมง จำนวนครัวเรือนรับน้ำ 119 ครัวเรือน 
9. บ้านหัวทองหลาง หมู่ที่ 8 กำลังผลิต 10 ลบ.ม./ชั่วโมง  
    จำนวนครัวเรือนรับน้ำ 42 ครัวเรือน  
10.บ้านบางสิบบาท หมู่ที่ 9 กำลังผลิต 10 ลบ.ม./ชั่วโมง  
    จำนวนครัวเรือนรับน้ำ 123 ครัวเรือน 

 5.4 โทรศัพท ์
  ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 18 ตู้ 

 5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครภุัณฑ ์
ที่ทำการไปรษณีย์ที่ ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์บางจาก ตั้ งอยู่  เทศบาลตำบลบางจาก        

อำเภอเมือง ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำประมาณ 12 กิโลเมตร และที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง 
ตั้งอยู่ในตัวอำเภอ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร  

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม มีปัญหาการขาดน้ำเพ่ือการเกษตรในช่วง

ฤดูแล้งและปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะการทำนา ซึ่งต้องทำตามฤดูกาลรวมทั้งยังไม่มีอาชีพเสริม 
ทำให้ไม่มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ ประชากรตำบลป่าระกำมีรายได้เฉลี่ย 63,288 บาทต่อคนต่อปีรายได้
ส่วนใหญ่มาจากการเกษตรยังประสบปัญหาสินค้าทางการเกษตรไม่มีคุณภาพ ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 
ต้นทุนในการผลิตสูง เมื่อเสร็จฤดูการเก็บเกี่ยวราษฎรจะมีการว่างงาน 

 6.2 การประมง - 
 6.3 การปศสุัตว์ - 
 6.4 การบริการ - 
 6.5 การท่องเที่ยว 
          ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่มีการท่องเที่ยวในพื้นที ่
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6.6 อุตสาหกรรม  
          ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นที ่

6.7 การพาณชิย์และกลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำมีหน่วยธุรกิจปั๊มน้ำมันและ
ก๊าซ จำนวน 3 แห่ง และโรงสีข้าวชุมชน จำนวน 1 แห่ง 

 6.8 แรงงาน 
 ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ทำ

สวนปาล์ม สวนมะพร้าว สวนมะนาว ไร่นาสวนผสม อาชีพค้าขายส่วนตัวและรับจ้างทั่วไปตามลำดับ 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถอืศาสนา ประชาชนในตำบลป่าระกำร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ 

และศาสนาอิสลาม บางส่วนตามลำดับ 
7.2 ประเพณีและงานประจำปี งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุในวันมาฆบูชา และวันวิสาขบูชา งาน

ประเพณีเทศกาลบุญสารทเดอืนสิบ งานวันผู้สูงอายุ งานแห่เทียนเข้าพรรษา งานประเพณีลากพระออกพรรษา 
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ประชากรในตำบลป่าระกำใช้ภาษาใต้ในการสื่อสาร 
8. ทรัพยากรธรรมชาต ิ

8.1 น้ำ ตำบลป่าระกำมีลำน้ำ ลำห้วย บึง หนองน้ำ ซึ่งมีไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึงต่อความต้องการ 
ในช่วงหน้าแล้ง 

8.2 ป่าไม้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มจะไมค่่อยมีทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้ 
8.3 ภูเขา เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มน้ำจะไม่มีทรัพยากรธรรมชาติภูเขา 
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลป่าระกำโดยภาพรวมส่วน

ใหญ่ยังมีความอุดมสมบูรณ ์
9. อื่นๆ (เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งนำ้) 
 9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมูบ่้านหรือชุมชน 

ชื่อหมูบ่้าน จำนวนประชากร จำนวน 
ครัวเรือน 

พื้นที่  
(ไร่) ชาย หญิง รวม 

บ้านดอนสำราญ 308 278 586 172 2,102 
บ้านบางสุขขี 235 248 483 161 1,416 
บ้านหัวป่าขลู ่ 232 261 493 165 1,058 
บ้านป่าระกำ 173 185 358 111 634 
บ้านในไร ่ 254 275 529 152 972 
บ้านป่าระกำ 163 156 319 94 1,098 
บ้านหนองดี 105 89 194 76 1,219 
บ้านหัวทองหลาง 141 164 305 83 1,489 
บ้านบางสิบบาท 264 276 540 180 761 
บ้านหัวลำพู 156 157 313 90 1,546 
บ้านเหมก 207 163 370 105 1,101 

รวม 2,238 2,252 4,490 1,389 13,396 
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 9.2 ข้อมูลดา้นการเกษตร 

 ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว 
สวนปาล์ม สวนมะพร้าว พืชไร่นาสวนผสม และมีการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม เช่นเลี้ยงสุกร เลี้ยงโค เป็นต้น 

 9.3 ข้อมูลดา้นแหล่งน้ำทางการเกษตร 
 แหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ คลองป่าระกำ ไหลผ่าน หมู่ที่ 4, 5, 6, 7, 8 และหมู่ที่ 11

คลองหนองดี ไหลผ่าน หมู่ที่ 5, 7 และหมู่ที่ 10 คลองในโอ ไหลผ่าน หมู่ที่  1, 3 และหมู่ที่ 5 คลองบางสุขขี
ไหลผ่านหมูที่ 2 และคลองหัวป่าขลู่ คลองบางไทร นอกจากนี้ยังมีเหมืองน้ำต่างๆ  เช่นเหมืองน้ำราชดำริ         
หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11          

 9.4 ข้อมูลดา้นแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือนำ้เพื่อการอุปโภค บริโภค) 
           ตำบลป่าระกำมีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน ระบบประปาผิวดิน จำนวน 11 แห่ง             

ซึ่งครอบคลุมได้ทั่วถึงทั้ง 11 หมู่บ้าน 
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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ชาติ คือ แม่บทหลักที่ เป็นกรอบชี้นำการกำหนดนโยบาย และแผนต่าง ๆ 
สำหรับการพัฒนาประเทศ การบริหารราชการ การจัดสรรงบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งเป็น
แนวทางสำหรับการพัฒนาของภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต ้ 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580 
   “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

เป็นการขับเคลื่อนประเทศของทุกภาคส่วน จักเป็นการเพิ่มแรงผลักและลดแรงต้าน ที่มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลักชัย ทำให้ประเทศไทยพ้นจาก “กับดัก” ของประเทศกำลังพัฒนาสู่ประเทศพัฒนาแล้ว
ภายในปี พ.ศ.2561-2580 โดยมียุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ตารางแสดงเป้าหมาย ประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที ่ ประเดน็ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย 20 ปี 

1. ด้านความมั่นคง 1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผละกระทบ
ต่อความมั่นคง 
3.พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พรัอม
เผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของ
ชาติ 
4.บูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคง
กับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
5.พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
แบบบูรณาการ 

1. ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข 
2. บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติ
และทุกระดับ 
3. กองทัพ หน่วยงานด้านความ
มั่นคง ภาครัฐ เอกชนและภาค
ประชาชน มีความพร้อมในการ
ป้องกันและแก้ ไขปัญ หาความ
มั่นคง 
4.ประเทศมีบทบาทด้านความ
มั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการ
ยอมรับ โดยประชาคมระหว่าง
ประเทศ 
5. การบริหารจัดการด้านความ
มั่นคงมีผลสำเร็จที่ เป็นรูปธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที ่ ประเดน็ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย 20 ปี 
2. ด้านการสร้าง  
    ความสามารถในการ 
    แข่งขัน  

1. การเกษตรสร้างมูลค่า 
2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
4. โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เชื่อมโลก 
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม ่

1 .ประเทศไทยเป็ นประเทศที่
พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน 
2.ประเทศไทยเป็นประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

3. ด้านการพัฒนาและ 
    เสริมสร้างศักยภาพ  
    ทรัพยากรมนุษย ์

1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
2. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
4. ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย 
5. เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
6. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
7. เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้าง
คุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

1. คนไทยเป็นคนดี  คน เก่ ง มี
คุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 
2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
และสนับสนุนต่อการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต 

4. ด้านการสร้างโอกาส 
    และความเสมอภาค   
    ทางสังคม 

1. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็น
ธรรมในทุกมิติ 
2 . กระจายศูนย์กลางความ เจริญ ทาง
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
3. การสร้างพลังทางสังคม 
4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเอง 

1. สร้างความเป็นธรรม และลด
ความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
2. กระจายศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของ
การพัฒนาประเทศในทุกระดับเพื่อ
ความสมานฉันท์ 
3. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเองเพื่อสร้าง
สังคมคุณภาพ 

5. ด้านการสร้างการ 
    เติบโตบนคุณภาพ 
    ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ  
    สิ่งแวดล้อม 

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว 
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจภาคทะเล 
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บนสังคม
เศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม
และอตุสาหกรรมเชิงนิเวศน ์

1 .  อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืนมีสมดุล 
2 . ฟื้ น ฟู แ ล ะ ส ร้ า ง ให ม่ ฐ า น
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อลด
ผลกระทบจากการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจของประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที ่ ประเดน็ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย 20 ปี 
5. ด้านการสร้างการ 
    เติบโตบนคุณภาพ 
    ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ  
    สิ่งแวดล้อม 

5. พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และ
เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยกระดับกระบวนทัศน์  เพื่ อกำหนด
อนาคตประเทศ 
 
 
 

 

3 . ใช้ประโยชน์ และสร้างการ
เติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด
ความสามารถของระบบนิเวศน ์
4. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่ อ
ก ำห น ด อน าค ตป ระ เท ศ ด้ าน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมบนหลัก
ของการมีส่วนร่วม และธรรมา     
ภิบาล 

6. ด้านการปรับสมดุล 
    และพัฒนาระบบการ 
    บริหารจัดการภาครัฐ 

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยม
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุ ก
ภารกิจ และทุกพื้นที่ 
3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับ
ภารกิจเปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประชาชนและ
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
4. ภาครัฐมีความทันสมัย 
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลัก
คุณธรรม มีจิตสำนึกมีความสามารถสูง 
มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ 
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้าน
การทุจริต 
7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
บริบทต่างๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
8 . กระบวนการยุ ติ ธรรม เคารพ สิ ท ธิ
มนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอ
ภาค 

1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่
มุ่ งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่ างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส 
2. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อม
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4.กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
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โดยมีแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ดังนี ้  
1. ด้านการเมอืง ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่าง พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมโดยเปิดเผย
ตรวจสอบได้ นักการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตยส์ุจริต และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดย
สันติวิธี 

2. ด้านบริหารราชการ องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน กะทัดรัดแต่แข็งแรง ทำงานเพื่อ
ประชาชนโดยเชิงพื้นที่เป็นหลัก จัดระบบบริหารและบริการให้เป็นดิจิทัล จัดระบบบุคลากรให้มีมาตรฐานกลาง มี
คุณธรรมและจริยธรรม และสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 

3. ด้านกฎหมาย ให้กฎหมายดีและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักนิติธรรมเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการกฎหมายอย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

4. ด้านยุติธรรม ให้ทุกขั้นตอนมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกช่วยเหลือประชาชนโดยเสมอ
ภาค บังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุล ระบบ
นิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน และกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการแข่งขั้นของประเทศ 

5. ด้านเศรษฐกิจ มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น มีการเติบโตอย่าง
ครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชน และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น 

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟื้นฟู
และยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ทั้ง
ทรัพยากรทางบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า ดิน แร่) ทางน้ำ ทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
สิ่งแวดล้อม 

7. ด้านสาธารณสุข ระบบบริการปฐมภูมิความครอบคลุม ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ กระจาย
อำนาจและความรับผิดชอบให้แต่ละพื้นที่ และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักการสร้างนำ
ซ่อม และผู้ที่อาศัยในประเทศไทยมีโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น 

8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทำหน้าที่ของสื่อบน
ความรับผิดชอบกับการกำกับที่มีความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ      
การรับรู้ของประชาชน และสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประขาชน ปลูกฝังทัศนคติที่ดี 

9. ด้านสังคม คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้าน
สังคมที่บูรณาการ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง 

10. ด้านพลังงาน ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของ
ประชาชน ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิ
บาล มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานพลังงาน และการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงาน 

11. ด้านป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการ
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ 
ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต 
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1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12    
ตารางแสดงประเด็นยุทธศาสตร์เป้าหมายและแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าหมายยุทธศาสตร ์ แนวทางการพฒันา 

1.การเสริมสรา้งและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

1.คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะ
และความรู้ความสามารถที่จะ
เป็นฐานในการพัฒนาประเทศ 
 
 
 
 

2.คนไทยมีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
 
 
 

 
3.คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทาง
สุขภาพที่ลดลงละมีคุณภาพทีด่ี
ขึ้น 
 
 

4. คนไทยมีจติสำนึกพลเมือง
และมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่
ดีของสังคม 

1) ส่งเสรมิให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะสมองและทักษาทางสังคมที่เหมาะสม 
2) พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสรา้งสรรค์ มีทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่
ตลาดงาน 
3) ส่งเสรมิแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
4) พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุให้มีโอกาสเข้าสู่ตลาดงานเพิ่มขึ้น 
5) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสงัคมสูงวัย 
 

1) ขยายผลความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
2) ส่งเสรมิระบบวิภาคีหรือ สหกิจศึกษา 
3) พัฒนาคุณภาพคร ู 
4) พัฒนาสื่อสารการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
5) ส่งเสรมิการสร้างเครือข่ายระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 

1) พัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 
2) พัฒนารูปแบบการออกกำลังกายและโภชนาการ 
3) ควบคุมการส่งเสริมการตลาดในผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 
4) สร้างกลไกในการจัดทำนโยบายสาธารณะที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
 

1) การเสรมิสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบนัครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ 
2) การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองดี และภาคธุรกิจทำธุรกิจเพื่อสังคม 
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2.การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเลื่อมล้ำในสังคม 

1. ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ
ด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
แตกต่างกัน และแก้ปัญหา
ความยากจน 
 
 
 
 
 
2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ
พื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพื่อขยายความคุ้มครองทางสังคมและ
การจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได ้
2) การเสรมิสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก โดย
สร้างและพัฒนาการผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน เสริมสรา้งกระบวนการวิจัยในชุมชนเพื่อนำไปสู่การการ
แก้ไขปัญหาในชุมชน ส่งเสริมการใช้ ICT ในการสร้างการจัดความรู้ในชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ผู้ประกอบการระดับ 
3) การกำหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มที่มีรายได้น้อยให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน จัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการและเชิงพื้นที่ที่
มีการกำหนดเป้าหมายเพ่ือลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมควบคู่ไปกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจ 
 
1) การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด อาทิ 
การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องการจัดบริการด้านสุขภาพ
ให้กับประชากรที่อยู่ในพื้นทีห่่างไกล การเพิ่มแต้มต่อในการจัดการคุ้มครองทางสังคมและสวสัดิการ 
2) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค โดยกรให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตาม
กฎหมายแก่ประชาชน การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบยุติธรรมชุมชน 
3) การกระจายการให้บริการภาครัฐทุกประเภทให้มีความครอบคลุมทัว่ถึงทั้งในเชิงปริมาณและคณุภาพ รวมทั้ง
การจัดสรรทรพัยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม 
4) การส่งเสรมิความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น 
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3.การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมี
เสถียรภาพและย่ังยนื 
 
 
 
 
 
 
2 การสร้างความเข้มแข็งใน
เศรษฐกิจรายสาขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการงบประมาณของประเทศ 
2) พัฒนาการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ 
3) ใชม้าตรการภาษีสร้างแรงจูงใจในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
4) ปรับโครงสร้าง ฟื้นฟู และพัฒนาประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน 
5) ลดความเสี่ยงทางการคลังจากภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการทางสังคม 
6) กระจายอำนาจการปกครองทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) ทบทวนบทบาทของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ในการจัดบริการสาธารณะ 
 
1) การพัฒนาภาคการเกษตร โดยพัฒนาแหล่งน้ำ ขยายโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่ทำกิน เสริมสร้างขีด
ความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร เร่งขยายผลแนวคิดการทำเกษตรตามหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตร 
2) การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดนพัฒนาความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมศักยภาพปัจจุบัน และวางรากฐาน
การพัฒนาอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต 
3) การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยวโดยเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาค
บริการให้เติบโตและสนับสนุนการผลิตส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนภาคบริการและการ
ท่องเที่ยว และปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
4) การพัฒนาด้านการค้าและการลงทุน เพื่อรองรับการเป็นชาติการค้า 
5) การพัฒนาปัจจัยการสนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน อาทิ ฝีมือ แรงงาน ระบบทรัพย์สินทางปัญญา 
และกฎระเบียบต่างๆ 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ | ๑๗ 
 

๑๗ 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าหมายยุทธศาสตร ์ แนวทางการพฒันา 

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
 

1. เพิ่มพื้นที่ปา่ไม้และ
แก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 
 
 
 

2. การใช้ประโยชน์ทรัพยากร
น้ ำ ใน พื้ น ที่  25ลุ่ ม น้ ำ ข อ ง
ประเทศอย่างมั่นคง ปลอดภัย
และเท่าเทียม 
 

3. การสร้างคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดลีดมลพิษและ
ผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ 
 
 
 

4. เพิ่มศักยภาพในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

1) อนุรักษ ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 
2) ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
4) คุม้ครองทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
5) วางแผนบรหิารจัดการทรัพยากรแร่ 
 

1) สนับสนุนให้มีแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการในระดับลุ่มน้ำทั้ง 25 ลุม่น้ำ 
2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืน 
3) นำกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดหาทรัพยากรน้ำ 
4) สร้างความมั่นคงและเท่าเทียมด้านน้ำ เพื่อการบริโภค อุปโภค แลเพือ่น้ำสนับสนุนภาคการผลิต 
 

1) เร่งรัดแก้ไขปัญหาจัดการขยะ 
2) เพิ่มประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพ่ือรับรองการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4) ส่งเสรมิการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อาทิการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 

1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
2) บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
3) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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5. ความมั่นคง 
 

 

1. ปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบัน 
หลักของประเทศตลอดไป 
2. ประเทศชาติมีความมั่นคง
ทุกมิติและสังคมมีความ
สมานฉันท์เพิ่มขึ้น 
3. พื้นที่จังหวัดชายแดน 
ใต้มีเศรษฐกิจดีขึ้นและ
ประชาชนมีสันติสุขและ
ปลอดภัย 
4. ประเทศไทยสามารถรับมอื
กับภัยคุกคามและมี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เพิ่มขึ้น 
5. ความเสี่ยงต่อการก่อการ
ร้ายต่ำกว่าอันดับที่  20 และ
ด้านไซเบอร์ต่ำกว่าอันดับที่ 10 
ของโลก 
6. สาธารณภัยต่างๆ มีแนวโน้ม
ลดลง 

 

1) จัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมากษัตริย ์
2) เสรมิสร้างความมั่นคงและป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาต ิ
 
1) สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็นที่แตกต่างบนพื้นฐานสิทธิและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
 

1) ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ 
 
 
1) พัฒนาศักยภาพและความพร้อมกำลังป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
2) ดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล 
 
 
1) พัฒนาระบบงานด้านการข่าวกรอง ควบคู่กับการพัฒนาแผนหลักนิยมที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
1) พัฒนาระบบการแจ้งเตือน การป้องกัน การเผชิญเหตุในภาวะวิกฤต ิ
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6. การเพิ่มประสิทธิภาพ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ใน
ภาครัฐและธรรมมาภิบาล
ในสังคมไทย 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ และ
ประสิทธิภาพการประกอบ
ธุรกิจให้อยู่ในอันดับสองของ
อาเซียน 
 
2. เพิ่มจำนวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีกี่บริหารจัดการ
ที่ด ี
 
 
3. เพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชันให้อยู่สูงกว่า ร้อยละ 
50 
 
4. ลดข้อร้องเรียนของ
ประชาชนที่ไม่ได้รับการอำนวย
ความยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
เป็นธรรม 
 

1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาทภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย 
คล่องตัวมีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อให้
การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ 
3) ประสิทธิภาพและลดระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
 
1) เร่งทบทวนการกระจายอำนาจการถ่ายโอนภารกิจเรื่องการศึกษาและสาธารณะสุข 
2) พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 
3) เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และเงินอุดหนุนของ
ท้องถิ่น 
 
1) ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
2) ป้องกันการทุจริต โดยอุดช่องโหว่ของกฎหมายในการต่อต้านการทุจริต 
3) วางระบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีทุจริตใหม้ีประสิทธิภาพ 
 
1) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยเป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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7. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานละระบบโลจิสติกส์ 

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

3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
 
 

4. การพัฒนาด้านพลังงาน 
 
 
 
 
 

5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิัล 
 
 
 
 
 

6. การพัฒนาสาธารณูปการ
(น้ำประปา) 
 

1) พัฒนาระบบขนส่งทางราง ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง โครงข่ายทางถนน ระบบขนส่งทางอากาศ และ
ระบบขนส่งทางน้ำ 
 
 

1) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาระบบการ
กำกับดู แลในระบบขนส่ง 
 

1) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระบบการอำนวยควมสะดวก
ทางการค้าและบริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทส 
 

1) ส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงานและเพิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
2) จัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน 
3) เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการการผลิต และการใช้พลงังานทดแทนพลังงานสะอาด 
4) ส่งเสรมิให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพลังงานและเพิ่มโอกาสของไทยในการพัฒนาพลังงานในภูมิภาค
อาเซี่ยน 
 

1) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
2) ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยดีิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ 
3) ส่งเสรมินวัตกรรม การวิจยัและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจทิัลและเทคโนโลยีอวกาศของไทยพัฒนาความรู้
และทักษะของประชาชน 
4) สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์
 

1) พัฒนาระบบน้ำประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง  
2) บริหารจัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
3) เร่งรัดการลดอัตราน้ำสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของระบบประปาทั่วประเทศ 
4) เร่งปรับปรงุโครงสร้างการบริหารกิจการประปา 
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8. วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจยั และ
นวัตกรรม 

1. เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการ
ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาสู่
ร้อยละ 1.5 ของ GDP และมี
สั ดส่ วนการลงทุ นวิจั ยและ
พั ฒ น าขอ งภ าค เอกชน ต่ อ
ภาครัฐเป็น 70:30 
2. เพิ่มจำนวนบุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนาเป็น 25 
คนต่อประชากร 10,000 คน 
 
 
 
 
 
 
 

3. เพิ่มอันดับความสามารถ
การแข่งขันโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์และด้าน
เทคโนโลยีจัดโดย IMDให้อยู่ใน
ลำดับ 1ใน30 
 

1) เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์โดยเสริมสร้างวัตกรรมภาคธุรกิจ
พัฒนานวัตกรรมภาครัฐและภาคสังคมตลอดจนผลักดันงานวิจัยสู่วัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 
2) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 
 
 
1) เร่งการผลิตสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้พอเพียงและสอดคลอ้งกับความต้องการในอนาคต เร่ง
สร้างนักวิจัยมืออาชีพ 
2) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลย ี
3) พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรวิจัยทั้งในหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน 
4) ดึงดูดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ ให้มาทำงานในประเทศไทย 
5) ส่งเสรมิระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร ์
6) ส่งเสรมิการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
7) พัฒนาตลาดรองรับงานสำหรับบุคลากรวิจัย 
 

1)ปรับปรุงและพัฒนาระบบรองรับเทคโนโลยีสำคัญๆให้เกิดประสิทธิภาพ 
2)ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน 
3)สนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนจัดต้ังศูนย์วิจัยพัฒนาในประเทศ 
4)สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ และหลากหลายเพื่อเป็นกลไกระดมทุน 
5)เร่งพัฒนาและประชาสัมพันธ์ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอุทธยาน
วิทยาศาสตร์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 
6)สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทำงานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการ
ทดลองระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน 
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9. ก ารพั ฒ น าภู มิ ภ าค 
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 

1. ช่องว่างรายได้ระหว่างภาค
ลดลง ลีการกระจายรายได้ของ
ประชาชนอย่างเป็นธรรมมาก
ขึ้น 
 
 
 
 
 

2. เมืองศูนย์กลางของจังหวัด
เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย
สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี และ
การเดินทางสะดวก 
 

3. พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมี
ระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

4. พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณ
ชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผล
เป็นรูปธรรม 
 

1) พัฒนาการท่องเที่ยวให้มคีุณภาพและความยั่งยืน/ยกระดับการท่องเที่ยวสู่นานาชาติ/เสริมสร้างมาตรฐาน
สินค้าและธุรกจิบริการด้านการท่องเที่ยว 
2) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
3) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมลูค่าสูง 
4) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม 
5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
6) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
7) ยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

1) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย พัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตเมือง รักษาอัตลักษณ์ของเมือง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 
2) พัฒนาเมืองสำคัญ อาทิ กรุเทพฯ เมืองปริมณฑลขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต หาดใหญ่ และเมอืงใหญ่
บริเวณชุมทาง เชื่อมโยงการขนส่ง ระบบรางที่เกิดขึ้นใหม่ที่สำคญั 
 

1) เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจหลักให้เกดิผลในทางปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
2) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลัก 
3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพบริหารสังคมเพื่อรองรับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนและการเน
ฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ 
 

1. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวก การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
2. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่สอดคลอ้งกับศักยภาพของพื้นที่และยกระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
พื้นที ่
3. ส่งเสริมใหภ้าคประชาชนและภาคการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนา 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวด้อมในพื้นที่เศรษฐกจิพิเศษชายแดน 
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10. ก า ร ต่ า ง ป ร ะ เท ศ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

1. ประเทศไทยมีบทบาทนำใน
ภู มิ ภ าคทั้ งด้ าน โล จิ ส ติ ก ส์
การค้า การบริการและการ
ลงทุน 
 

2. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การกระจายความเจริญใน
ภูมิภาคเอเชียกลุ่มอาเซียนและ
อนุภูมิภาค 
 

3. ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนมี
ความเช่ือมโยงกันเพื่อรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

4. ไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่
เชื่อมั่นของนานาชาติในฐานะ
ประเทศทีม่าตรฐานดำเนินการ
ต่างๆเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและ 
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ 

1) เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ภายใต้ความร่วมมือระดับอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาคอาเซี่ยน 
 
 
 

1) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบรกิารและมีการลงทุนที่มีสมรรถระสูงและ
เป็นที่ยอมรับในภูมิภาค 
 
 
 

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

1) มุ่ ง เปิ ดประตู การค้ าและพัฒ นาความร่วมมื อกับประเทศ เพื่ อนบ้ าน ในลั กษณ ะหุ้ นส่ วนทาง
ยุทธศาสตร์(Strategic Partner) ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
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 5. ไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา

ที่สำคัญทั้งในระดับอนุภูมิภาค
และภู มิภ าคโดยมี ส่ วนร่วม
สำคัญในการกำหนดบรรทัด
ฐานระหว่างประเทศ 
 
6. ภาคเอกชนไทยมีเครือข่าย
และองค์ความรู้ที่ส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
การขยายตลาดทั้ งตลาดเดิม
และตลาดใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคภูมิภาค และนานาประเทศ 
2) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาค 
 
 
 
 
1) บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆภายในประเทศและภารกิจด้านการต่างประเทศ 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1.3.1 แผนพัฒนาภาคใต้ 
  ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก เป็น
ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา และปาล์มน้ำมันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับ
ภูมิภาคอื่นของโลก โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ดังนี้ 

1. พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก 
2. พัฒนาอุสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของประเทศ 
3. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบันการเกษตรกร 
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการ

เชื่อมโยงการค้าโลก 
5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อ

เป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
6. พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน 
สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคใต้ (สพต.) ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาภาคใต้ไว้ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้  
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร อาทิ รักษาฐานการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน

ให้เข้มแข็งและยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตโคเนื้อศรีวิชัยในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อ่าวไทย 

2. ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยว อาทิ ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่ อมโยงการท่องเที่ยว
ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย และแหล่งท่องเที่ยวบนบก
บริเวณพื้นที่ตอนในที่มีศักยภาพสูง 

3. วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อาทิ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำ การบังคับใช้กฎหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อมและผังเมืองอย่างเคร่งครัด 

1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง) ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2565) จะมุ่งเน้น
ทางด้านเศรษฐกิจและสร้างรายได้ คือ  

1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยว (เชิงอนุรักษ์ และนานาชาติ) 
2. ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตร (ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ผล ประมง ปศุ

สัตว์) 
3. เครือข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ เชื่อมโยงภูมิภาค 

1. วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
“ศูนย์กลางการเกษตร การท่องเที่ยวนานาชาติ มีระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
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2. พันธกิจ 
1. พัฒนาการผลิต การแปรรูป และการบริหารจัดการ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และไม้ผล 
2. พัฒนาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ รวมถึงการปศุสัตว์ที่สามารถสร้างความ

โดดเด่น 
3.. พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว สร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การบริหาร

จัดการและสร้างเครอืข่ายการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัด 
4.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุ่ม

จังหวัด 
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และสภาพสังคมที่ดี 

3. เป้าประสงค์รวม  
1. กลุ่มจังหวัดแป็นศูนย์กลาง การผลิตและแปรรูป ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ของประเทศ 
 
2. เป็นกลุ่มจังหวัดชั้นนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่มี

ความโดดเด่นในพื้นที ่
3. กลุ่มจังหวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายของ

รูปแบบการท่องเที่ยว 
4. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาด้าน

ต่างๆ ของกลุ่ม 
5. กลุ่มจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อม สภาพสังคมที่ดี 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1: การผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจหลัก (ยางพาราปาล์มน้ำมัน     
ไม้ผล) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : การเพ่ิมผลผลิตจากการประมงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและการ 
                             เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่มีความโดดเด่นในพ้ืนที่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายของ

รูปแบบการท่องเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาของ

กลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 : การพฒันาสู่การเป็นเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ 

1.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ.2561–2565 
1. วิสัยทัศน์จังหวัดจังหวัดนครศรธีรรมราช 

“นครแห่งอารยธรรม น่าอยูน่่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยนื” 
2. เป้าหมายการพัฒนา 

1. เพิ่มรายได้จากการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว โดยควบคู่กับการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพ 

2. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 
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3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
4. ประชาชนยึดหลักธรรมะในการดำเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
5. ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง 

3. ประเด็นยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 :  บริหารจัดการเกษตรและอตุสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 :  พัฒนาการทอ่งเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ  และศลิปวัฒนธรรม 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 :  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 :  พัฒนาคน ชมุชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :   การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 :   การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

4. กลยุทธ์ตามประเดน็ยุทธศาสตร์การพฒันา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : กลยุทธ์ประกอบด้วย 

1.1 พัฒนาสินค้าเกษตร บริหารจัดการน้ำและบริการทางการเกษตร การเรียนรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1.2 พัฒนาระบบการท่องเที่ยวเกษตรที่ได้มาตรฐานบนปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตร
ที่มีคุณภาพ 

1.3 พัฒนากระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เป็นเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4 สร้างเครอืข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรชมุชน กลุ่มเกษตรกร พ่อค้า
ในการผลิต การตลาดและการกระจายสินคา้ทางการเกษตร 

1.5 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและ
กระจายสินค้าทางการเกษตร 

1.6 ส่งเสรมิสถานประกอบการอุตสาหกรรมของจังหวัดให้พัฒนากระบวนการผลิตที่
มีมาตรฐานและเป็นอุตสาหกรรม นวัตกรรมสีเขียว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  : กลยุทธ์ประกอบด้วย 
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อ

การท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน 
2.2 พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เสริมสร้าง

โอกาสและศักยภาพการแข่งขัน ในตลาดการท่องเที่ยว 
2.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก ภายใต้ชื่อ   

นครสองธรรม “ธรรมะและธรรมชาติ” 
2.4 พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากร แรงงานรองรับการท่องเที่ยวที่ได้

มาตรฐาน เกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยือน 
2.5 ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตชุมชนตามวิถีชาวนคร เพื่อสนับสนุน

การท่องเที่ยว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : กลยุทธ์ประกอบด้วย 
3.1 พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน

รองรับการเกษตร การท่องเที่ยวและการพัฒนาจังหวัดโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
   3.2 อนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เติมความสมบูรณ์ใน
ระบบนิเวศน์พื้นที่ป่าร เขา ลำน้ำหลักและนเิวศทางทะเลจังหวัด 
   3.3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ สาธารณภัยที่ยั่งยืน 
   3.4 ส่งเสรมิ สนับสนุน รณรงค ์และเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาสู่เมือง
แห่งพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : กลยุทธ์ประกอบด้วย 
   4.1 พัฒนาคณุภาพการให้บริการทางสังคม และการเขา้ถึงสวัสดิการพ้ืนฐานของ
ประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและมคีุณภาพชีวิตที่ดี 
   4.2 ส่งเสรมิสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและมีความสุข 
   4.3 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เสริมความมั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรมแก่
ประชาชน ชุมชน สังคม เป็น “นครที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” 
   4.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ให้เป็น “นครแห่งการ

เรียนรู”้ 
   4.5 เสรมิสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง มั่งคั่ง ยั่งยืน สร้างงาน สร้างอาชีพตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  กลยุทธ์ประกอบด้วย  
   5.1 จัดให้มีการป้องกัน ปราบปราม สร้างความเข้มแข็งและพัฒนามวลชนเอาชนะ
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน 
   5.2 พัฒนาสรา้งระบบความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  กลยุทธ์ประกอบด้วย 
6.1 พัฒนาระบบการจัดการวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ศิลปะ ภูมิปัญญาแผ่นดิน 

ให้มีความยั่งยนืสร้างคุณค่าเพิ่มแก่ชุมชนและจังหวัด 
6.2  อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนาและเผยแพรม่รดกทางวัฒนธรรม 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2561-2565) 

• วิสัยทัศน์  “องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

• ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช          

(พ.ศ. 2561-2564) ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด  “หลักความ
พอเพียง” ตามแนวพระราชดำริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการกำหนด
ขั้นตอนการกระจายอำนาจฯมาตรา 32 (1) รวมทั้ง ได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ.2560-2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ พันธกิจและเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

พันธกิจ 
1. ศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้ตามแนวราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการสรา้งเครือข่าย

เกษตรกร 
2. พัฒนาอาชีพที่สอดคลอ้งกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 

สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสรมิการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 

3. ส่งเสริมการผลิตและจำหนา่ยสินค้าการเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน 
4. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
5. จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและแหลง่น้ำเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
6. ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเทีย่ว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร ภาคการตลาด 

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
7. ส่งเสริมการลงทุนการพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
8. ส่งเสริมสนบัสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุนการ

วิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความสำคัญกบัความสอดคล้องกับความต้องการ ภาค
เศรษฐกิจชุมชน 

9. พัฒนาความเช่ือมโยงของระบบตลาด ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

เป้าหมายการพัฒนา 
1. รายได้ของชุมชนเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี  
2. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเป็นธรรม ที่ดินมีคุณค่าและได้รับประโยชน์มากขึ้น 
3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้ 
4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความสำคัญกับ 

การเพ่ิมมูลค่า การค้าการลงทุนของจังหวัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
พันธกิจ 
1. ฟื้นฟูที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ ์
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำและลุ่มน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วย

ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำแล้งและน้ำท่วม รวมทั้งส่งเสริมใหม้ีระบบ 
การจัดการน้ำเสีย 

3. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 

4. ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน การสร้าง
เครือข่ายชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมชุมชน 

5. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตและชุมชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหล่งกำเนิด 
สนับสนุนการสรา้งธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบการเก็บขนและกำจัดขยะ 

6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำจัด บำบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสรา้งจิตสำนึก
ของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

7. ส่งเสริมสนบัสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
8. สนับสนุนส่งสริมการรังวัดและจัดทำแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 
9. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู   

ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพื่อรักษา ปกป้องระบบนิเวศที่เช่ือมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 
เป้าหมายการพัฒนา 
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ประชาการมีการดำรงชีวิต

อยู่อย่างมีความสุขภายใต้คณุภาพสิ่งแวดล้อมที่ด ี
2. ประชาชนมีจิตสำนึกและมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงาน และมีพลงังานใช้อย่างพอเพียง 
4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

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

ระบบสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู ้

3. สนับสนุนบคุลากรทางการศึกษาให้กับพ้ืนที่การศึกษาทีข่าดแคลน 
4. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
5. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณะสุข ส่งเสรมิการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย (แพทย์

ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชนและสถานพยาบาล 
6. ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจำนวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 
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7. ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ เฝ้าระวังป้องกัน
ปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม ่

8. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณะภัย 
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

9. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกำลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่จดั
กิจกรรมออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 

10. ส่งเสริมการทำนุบำรุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา ฟื้นฟู 
ต่อยอดแหลงเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก 

11. สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และพึ่งพาตนเองได้ 

12. สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ชุมชน 
การจัดทำแผนแม่บทชุมชน สง่เสริมกิจกรรมชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมชุมชน และสวัสดกิารชุมชน 

เป้าหมายการพัฒนา 
1. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตอย่างปกติสุข 
2. ประชาชนได้รับสวัสดิการพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญพันธุท์ี่

เหมาะสมในทุกช่วงวัย 
4. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
พันธกิจ 
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง 
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ 
เป้าหมายการพัฒนา 
1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเช่ือมโยงกับ ระบบ

ขนส่งอืน่ รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐาน ที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสรา้งธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ด ี
พันธกิจ 
1. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
จิตสำนึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชนประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 

2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุนให้
ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอน
การทำงานเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

3. พัฒนาและส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางระบบการติดตามประเมินผล 
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4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

เป้าหมายการพัฒนา 
1. ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน 
3. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสทิธิภาพ และเพิ่มการมีส่วนรว่มของทุกภาคีในการพัฒนา 
 

2. ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 2.1  วิสัยทัศน์  

“ป่าระกำน่าอยู่ เศรษฐกิจมัน่คง ชุมชนเข้มแข็ง” 
 2.2  ยุทธศาสตร ์
  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง 
  2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการ 
  4. การพัฒนาแหล่งน้ำ 
  5. การพัฒนาการเมือง การบริหารและศิลปวัฒนธรรม 
  6. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.3  พันธกิจ 
  1. ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข พึ่งตนเองได้ด้วยวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง 
  3. การคมนาคมสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปา 
  4. พัฒนาแหลง่น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ 
  5. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเมืองการ
ปกครองและศิลปวัฒนธรรมพร้อมทั้ งมี เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน แล ะมีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบ 
  6. รณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างเป็น
รูปธรรม 
 2.4  ตัวชี้วัด 
  1. จำนวนลานกีฬาออกกำลังหรือศูนย์ออกกำลังที่ดำเนินการได้ 
  2. จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมส่งเสริมรณรงค์ ลด ละ เลิกยาเสพติดและอบายมุขได้สำเร็จ 
  3. จำนวนกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ/สนับสนนุด้านสาธารณสุข 
  4. จำนวนกิจกรรมที่ได้ส่งเสรมิ/สนับสนุนกจิกรรมการศึกษา 
  5. จำนวนกจิกรรมที่ได้ส่งเสรมิและเผยแพรคุ่ณธรรมและจริยธรรม 
  6. จำนวนกิจกรรมที่ได้ส่งเสรมิอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  7. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการ/สนับสนุนในการจัดสวัสดิการ 
  8. จำนวนครั้งที่สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มารบัใช้บริการ 
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  9. จำนวนครั้งที่สามารถส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตำบลป่าระกำได้ 
  10.จำนวนครั้งที่สามารถดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาค
เกษตรให้มีคุณภาพ 
  11. จำนวนถนนที่มีการคมนาคมที่สะดวก และมีความคงทนที่เพ่ิมขึ้น 
  12. มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนและความสามารถในการขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะได้ในรอบ
หนึ่งปี 
  13. ประชาชนมีน้ำประปาไว้ใช้ในการอุปโภคได้ครอบคลุมทั้ง 11 หมู่บ้าน/ทุกครัวเรือน 
  14. จำนวนคลอง หนองบึง คูส่งน้ำที่สามารถขุดลอก บุกเบิกใหม่หรือการกำจัดวัชพืชได้
สำเร็จในรอบหนึ่งปี 
  15. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมเวทีประชาคมระดับตำบลโดยชี้วัดจากเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมตามเป้าหมายโครงการประจำป ี
  16. จำนวนครั้งที่พนักงานส่วนตำบลสามารถเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้าน
ต่าง ๆ 
  17. จำนวนอุปกรณ์เครือ่งมือที่จัดหามาเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ 
  18. ร้อยละของการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ตหรือการส่งเสริมให้ประชาชน
สืบค้นข้อมูลข่าวสารฯ 
  19. จำนวนของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ/สนับสนุนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 2.5  ค่าเป้าหมาย 
  1. จำนวนผลผลิตโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ, แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน, แผนงานงบกลาง, 
แผนงานสาธารณสุข, แผนงานการศึกษา, แผนงานสังคมสงเคราะห์, แผนงานการรักษาความสงบภายใน, และ
แผนงานเคหะและชุมชน 
  2. จำนวนครั้งที่สามารถดำเนินการ/สนับสนุนผลผลิตโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน, แผนงานการเกษตร, แผนงานเคหะและชุมชน 
  3. จำนวนผลผลิตโครงการด้านคมนาคม, ระบบสาธารณูปการ, ระบบไฟฟ้าและระบบ
ประปาที่ดำเนินการได้ตามแผนงานเคหะและชุมชนรวมถึงแผนงานการพาณิชย์ 
  4. จำนวนผลผลิตโครงการเกี่ยวกับแหล่งน้ำ/ทรัพยากรธรรมชาติที่ดำเนินการได้ตาม
แผนงานการเกษตรและแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  5. จำนวนครั้งผลผลิตโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป, 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ, แผนงานเคหะและชุมชน 

 2.6 กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน โดยมีการส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก    
ยาเสพติดและอบายมุข มีการส่งเสริมการสาธารณสุข ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ส่งเสริมการเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาและชุมชน โดยมีการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
และช่วยเหลือผู้เดือดร้อน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกทั้งมีการสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารประชาชน 
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  2. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรให้มี
คุณภาพและส่งเสริมการผลิตผักผลไม้ปลอดภัยและการเลี้ยงสัตว์ 
  3. พัฒนาเส้นทางคมนาคม พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการมีการพัฒนาระบบไฟฟ้าและระบบประปาให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
  4. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและการเกษตร 
  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชาคม ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเมืองการ
ปกครอง พัฒนาบุคลากรพนักงานส่วนตำบลและสมาชิกสภาอบต. ให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งจัดหา
อุปกรณ์เครื่องมืองปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
  6. รณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ  มีจุดเด่นคือมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบเหมาะแก่การ

เพาะปลูกพืชสวนและการทำนา ปัจจุบันทรัพยากรมีสภาพที่ยังใช้การได้ค่อนข้างสมบูรณ์ อาชีพเกษตรกรรม
เป็นอาชีพหลักของประชาชนในการสร้างเสริมรายได้ เช่น ทำนา ทำไร่นาสวนผสม เลี้ยงสัตว์ สวนผลไม้   
(สวนฝรั่ง)  ทำให้มีความหลากหลายของผลผลิตด้านการเกษตรในปริมาณการผลิตที่มากเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งเอื้อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาและนอกจากนี้  ประชาชนในตำบลป่าระกำ ยังเป็นแหล่งศูนย์การเรียนรู้  ศูนย์การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรธรรมชาติ มีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน กองทุนหมู่บ้าน 
กลุ่มออมทรัพย์ต่าง ๆ อีกทั้งประชาชนมีความตื่นตัวของการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น และมี
คุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้น มีบริการสาธารณสุขมูลฐานอยู่ในระดับค่อนข้างดี การให้บริการทางด้านสาธารณสุข
ทั่วถึงครอบคลุมทุกกลุ่มมีสถานให้บริการอนามัย มีการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ มีอาสาสมัครที่มีความรู้ 
ความสามารถอาสาพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานประกอบกับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำมี
เส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ตำบล อำเภอต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ซึ่งเอื้อต่อการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นในด้านอื่นๆ ได้อย่างยั่งยืน นำไปสู่การ
อยู่ดีมีสุข และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ต่อไป 

 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ มุ่งพัฒนา 6

ด้าน ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปการ การพัฒนาการเมืองการบริหารและศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด คือ การ
พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
อีกทั้งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ การบริหารจัดการการเกษตร 
และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ
ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และการ
พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งมั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามลำดับ 
 
 
 



๓๕ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ  | หน้า ๓๕ 
 

 
 
 

 



๓๕ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ  |  หน้า ๓๕ 
 

3. การวิเคระห์เพื่อพัฒนาทอ้งถิ่น 
 3.1 การวเิคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) โดยมีปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้ 

การวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนา 

สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

-มีการประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น 
ปาล์ม มะพร้าว ข้าว พืชผักต่างๆ 
-เกษตรกรมีความรู้และประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพ 
-สภาพแวดลอ้มเหมาะสม (ดิน, น้ำ, อากาศ) 
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
- อาชีพการเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของ
ประชาชนในการเสริมสร้างรายได้ 
- มีพืชเศรษฐกิจการเกษตรหลายชนิด เช่น 
ข้าว สวนมะพร้าว สวนปาล์มน้ำมัน 
 

-เกษตรกรนำการเกษตรตามความคุ้นเคย
ที่เคยปฏบัติมา 
-ไม่สามารถกำหนดราคาสินค้าทาง
การเกษตรได ้
-ขาดการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  มาปรับใช้ 
-เกษตรกรในปจัจุบันส่วนใหญ่เป็นผู้อาย ุ
- สินค้าทางการเกษตรไม่มีคณุภาพ 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

-มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาสนับสนุนให้ม ี
การดำเนินโครงการต่างๆ ในการส่งเสริม 
และพัฒนาอาชีพ 
- ส่งเสรมิและพัฒนากลุ่มอาชีพเสริม ให้กับผู้มี
รายได้น้อยหรือว่างงาน 
- ฝึกอบรม พฒันาทักษะฝีมอืแรงงานด้าน
ต่างๆ 

-ภัยพิบัติส่งผลให้เกิดความเสยีหายและ
ส่งผลกระทบตอ่การประกอบอาชีพ 
-ราคาผลผลิตตกต่ำ, พ่อค้าคนกลาง  
เป็นผู้กำหนดราคา 
-ราคาต้นทุนการผลิตสูง 
-เกิดโรคและแมลงในพืชระบาดในบาง
ช่วง 
- ประชาชนขาดการรวมกลุ่มในการ
ประกอบอาชีพเสริม 
- กลุ่มอาชีพที่มีอยู่ยังไม่เข้มแข็ง 
เท่าที่ควร 
- ปัญหาด้านการตลาดของกลุ่มเกษตรกร 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านสังคม 
 

1 .การศึกษา 
ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.การสาธารณสุข 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

จุดอ่อน (Weakness) 

- คนรุ่นใหม่มีความรู้ มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ประชาชนให้ความสำคัญในการพัฒนา
การศึกษา 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น 
- มีบริการทางการศึกษานอกระบบเพ่ือพัฒนา
คุณภาพของคน 
-  มีประเพณีและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นที่เป็น
เอกลักษณ์สืบทอดมานาน 
- มีวัดเป็นศูนยร์วมจิตใจและกิจกรรมของ
ชุมชน 
- มีภูมิปญัญาท้องถิ่น เช่น เพลงบอก  
หนังตะลุง ปราชญ์ชาวบ้าน 

- คนรุ่นเก่ามีการศึกษาต่ำ 
- คนบางกลุ่มยังขาดจริยธรรม คุณธรรม 
วินัยและความรับผิดชอบต่อสังคม 
- คนรุ่นใหม่ไปยึดติดกับวัฒนธรรมตะวันตก 
และวัตถุนิยม ทำลายวัฒนธรรมประเพณี
ดั้งเดิมของท้องถิ่นและวิถีชีวิตของชาวบ้าน 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
 

- พ.ร.บ. การศกึษาแห่งชาติ ทำให้มีการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น 
- มีโครงสร้างทางสังคมที่เข้มแข็ง มีการ
รวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรชุมชน 
- ประชาชนมีค่านิยม ชอบการศึกษา แสวงหา
ความรู ้
- มีการถ่ายโอนอำนาจให้แกอ่งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

 

- ค่านิยม การสื่อสารที่ไร้พรมแดนทำให้
ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ยึดติดอยู่กับ
วัตถุนิยมและการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย
แพร่กระจายเพิ่มมากขึ้น 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
 

- คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมดีขึ้น  
บริการสาธารณสุขมูลฐานอยู่ในระดับค่อนข้าง
ดี 
- การให้บริการทางด้านสาธารณสุขทั่วถึง 
ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
- มีสถานีอนามัยให้บริการ 2 แห่ง 
- มีการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ 
- มีอาสาสมัครที่มีความรู้ ความสามารถ อาสา
พัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชน 

 

- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรค
เอดส์และโรคอ่ืนๆรวมทั้งยาเสพติด 
- ประชาชนบางกลุ่มไม่สนใจในการดูแล
สุขภาพของตนเอง ขาดการป้องกันตนเอง
จากโรคภัยต่างๆ 
- โรงพยาบาลที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์
เครื่องมือทีทันสมัยอยู่ห่างไกล 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

 
 
2.การสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
3. การพัฒนาชุมชน 
สวัสดิการ กีฬาและ
นันทนาการ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
 

- ได้รับความรว่มมือ การรักษาพยาบาลที่เกิน
ขีดความสามารถ ของ อบต. จากโรงพยาบาล
อำเภอและสาธารณสุขอำเภอ 
-มีระบบความร่วมมือเครือขา่ยบริการที่ด ี
 
 

 

- การป้องกันโรคติดต่อบางชนิด เช่น โรค
เอดส์โรคไข้เลือดออกไม่สามารถทำได้ 
ครอบคลุมทั้งตำบล 
-มีการใช้สารเคมีในภาคเกษตรมากขึ้นส่งผล 
ให้ประชาชนเจ็บป่วยบ่อยครั้ง 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

จุดอ่อน (Weakness) 

- มีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง เชน่ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน สรบ. กองทุนหมู่บ้าน 
กลุ่มวิสาหกิจชมุชน ศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน 
- องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 

- ปัญหาของชุมชน เช่น ปัญหาวัยรุ่น  
- ปัญหาขาดสถานที่ออกกำลังกาย อุปกรณ์ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

- องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ
ให้คนชุมชนด้วยกันเอง 
- ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลจาก
ชุมชน 
 

- ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง 
- ขาดงบประมาณในการก่อสร้างสนามกีฬา
และแหล่งนันทนาการในชุมชน 

ด้านองค์กร  
การเมือง  
การบริหาร 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

จุดอ่อน (Weakness) 

- มีประชาธิปไตยและการกระจายอำนาจ สู่
อบต. มากขึ้น 
- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
และหน้าที่ที่พงึมีพึงปฏิบัติ 
- ประชาชนและชุมชนมีความตื่นตัวและมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
- ประชาชนมีความต่ืนตัวทางการเมืองทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
- มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
- ใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน
และการบริการประชาชน 
 

- ประชาชนบางกลุ่มยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการบริหารงานของ อบต. 
- ขาดการแนะนำ ประชาสัมพันธ์ ด้านข้อมูล
ข่าวสารและกิจการของ อบต. 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านองค์กร  
การเมือง  
การบริหาร 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารของอบต. 
อย่างสม่ำเสมอ 
- มีการตรวจสอบการบริหารงานของ อบต.
ตลอดเวลา 
- อบต. สามารถให้บริการได้ตรงตามความ 
ต้องการของประชาชนมากขึ้น 
 
 

- งบประมาณที่มีอย่างจำกัดทำให้การบริการ
ประชาชนไม่ครอบคลุมทุกปญัหา 
- ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่เป็น
เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทำให้ต้องจัดสรร
งบประมาณมากกว่าส่วนอ่ืน 

ด้านเทคโนโลย ี จุดแข็ง (Strengths) 
 

จุดอ่อน (Weakness) 

-นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน 
-นำโปรแกรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
ทำงานให้มีความสำเร็จมากยิ่งขึ้น 
 

-ขาดทักษะความรู้เทคโนโลย ี
-เมื่อมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เขา้มาประยุกต์ใช้
ทำให้ประชาชนมีความสะดวกและ
ขณะเดียวกันทำให้ขาดความกระตือรือร้น 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
- เมื่อมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยทำให้
ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้มาก
ขึ้น 
-เทคโนโลยีระบบสารสนเทศต่างๆ ช่วยให้ 
ทำงานได้ง่าย สะดวก รวดเร็วมากขึ้น 
 

-ผู้สูงอายุไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ  
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได ้
-เด็กและเยาวชนนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้
อย่างไม่ถูกต้อง 

 

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

 

จุดอ่อน (Weakness) 

-มีสภาพภูมิอากาศและคุณภาพดินเหมาะแก่
การปลูกพืชผัก 
-มีทรัพยากรนำ้ ดิน ที่อุดมสมบูรณ ์

-ขาดการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น
การใช้น้ำ การใช้สารเคมี ขยะมูลฝอย 
-ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในการ
ดูแลทรัพยากรดิน ให้มีคุณภาพ 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
-สามารถสร้างรายได้จากการปลูกพืชผักให้
สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง 
-แก้ปัญหาความยากจนต่อครอบครัว
เกษตรกร 
 
 
 
 

-สภาพอากาศและดินที่ถูกทำลายด้วย
สารเคมี จะมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร 
ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร 
-ขาดน้ำใช้ในการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านองค์กร  
การเมือง  
การบริหาร 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารของอบต. 
อย่างสม่ำเสมอ 
- มีการตรวจสอบการบริหารงานของ อบต.
ตลอดเวลา 
- อบต. สามารถให้บริการได้ตรงตามความ 
ต้องการของประชาชนมากขึ้น 
 
 

- งบประมาณที่มีอย่างจำกัดทำให้การบริการ
ประชาชนไม่ครอบคลุมทุกปญัหา 
- ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่เป็น
เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทำให้ต้องจัดสรร
งบประมาณมากกว่าส่วนอ่ืน 

ด้านเทคโนโลย ี จุดแข็ง (Strengths) 
 

จุดอ่อน (Weakness) 

-นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน 
-นำโปรแกรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
ทำงานให้มีความสำเร็จมากยิ่งขึ้น 
 

-ขาดทักษะความรู้เทคโนโลย ี
-เมื่อมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เขา้มาประยุกต์ใช้
ทำให้ประชาชนมีความสะดวกและ
ขณะเดียวกันทำให้ขาดความกระตือรือร้น 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
- เมื่อมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยทำให้
ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้มาก
ขึ้น 
-เทคโนโลยีระบบสารสนเทศต่างๆ ช่วยให้ 
ทำงานได้ง่าย สะดวก รวดเร็วมากขึ้น 
 
 

-ผู้สูงอายุไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ  
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได ้
-เด็กและเยาวชนนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้
อย่างไม่ถูกต้อง 

 

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

 

จุดอ่อน (Weakness) 

-มีสภาพภูมิอากาศและคุณภาพดินเหมาะแก่
การปลูกพืชผัก 
-มีทรัพยากรนำ้ ดิน ที่อุดมสมบูรณ ์

-ขาดการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น
การใช้น้ำ การใช้สารเคมี ขยะมูลฝอย 
-ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในการ
ดูแลทรัพยากรดิน ให้มีคุณภาพ 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
-สามารถสร้างรายได้จากการปลูกพืชผักให้
สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง 
-แก้ปัญหาความยากจนต่อครอบครัว
เกษตรกร 
 
 

-สภาพอากาศและดินที่ถูกทำลายด้วย
สารเคมี จะมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร 
ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร 
-ขาดน้ำใช้ในการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง 
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สาขาการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

- การคมนาคม ถนนหนทาง พอที่จะใช้
งานได้พอสมควร 
- มีแหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่สร้าง
ขึ้นไว้ใช้ในการเกษตร 
- มีประปาหมูบ่้าน บ่อน้ำต้ืนบ่อบาดาล ไว้
ใช้ในการอุปโภคบริโภค 
-มีไฟฟ้าสาธารณะ โทรศัพท์ ในการ
อำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิต
พอสมควร 
 

- ถนนหนทางยังไม่มีสภาพที่ดีพอ ถนน
เป็นถนนดิน หินคลุกเป็นหลมุเป็นบ่อ 
การสัญจร 
ไปมาไม่สะดวกเท่าที่ควร 
- ในบางช่วงฤดูกาลน้ำใช้ในการเกษตรมี
ไม่เพียงพอ 
- ระบบน้ำประปายังกระจายไม่ทั่วถึง
ตามความต้องการของประชาชน 
- ไฟฟ้า โทรศพัท์ ยังไม่ทั่วถงึตามความ
ต้องการของประชาชน 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

- เนื่องจากมีถนนดิน หินคลุก อยู่จำนวน
หนึ่งที่สามารถพัฒนาให้เป็นถนนคอนกรีต
ในอนาคต 
- ในพื้นทีม่ีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อการ
อุปโภค 
บริโภคและเพื่อการเกษตรที่สามารถ
บริหารจัดการเพ่ือใช้ได้อย่างเพียงพอ 

- สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มบางส่วน ทำ
ให้น้ำเกิดน้ำท่วมขังทำให้ถนนมีสภาพ
เป็นหลุมเป็นบ่อ 
- งบประมาณไม่เพียงพอทีจะพัฒนาได้
ตามความต้องการของประชาชน 

ด้านผังเมือง จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

-การประกาศใช้พ.ร.บ.ควบคุมอาคารช่วย
ให้การสร้างอาคารเป็นไปตามรูปแบบที่ 
กฎหมายกำหนดและมีความปลอดภัย 
-มีลำคลองสายหลักผ่านกลางและคูส่งน้ำ 
ที่เชื่อมต่อทั่วทั้งตำบล 
 

-การบังคับใช้พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในข้อ 
ปฏิบัติต่างๆ จำเป็นจะต้องทำความ
เข้าใจหรือต้องอธิบายให้กับประชาชน
เพื่อจะได้ปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้อง 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

-การให้ข้อมูลประสานความร่วมมือภาครัฐ 
ส่วนราชการต่างๆ กับประชาชนในการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ได้รับรู้และทำความ
เข้าใจตามพระราชบัญญัติที่ออกให้ถือ
ปฏิบัติ 
 
 

-ประชาชนขาดความเข้าใจจึงทำให้การ
ดำเนินการอนุญาตขาดความคล่องตัว 
ล่าช้า ประชาชนผู้มาติดต่อเกิดความ
เบื่อหน่าย 
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้
เข้าใจในระเบยีบกฎหมายการควบคุม
อาคาร 

 



๔๑ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ  |  หน้า ๔๑ 
 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง  
การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ องค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก ่

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 และพระราชกฤษฎีการว่าด้วย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 ในประเด็นนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
มีการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด จะต้องสร้างโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วน
ร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการ
แก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จะต้องมีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส และมีการ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ 

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560  ในส่วนนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด และสามารถ
นำแผนไปสู่การปฏิบัติได้ โดยจะระบุถึงโครงการต่างๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการในจังหวัดในแต่ละปีงบประมาณ
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของจังหวัด ทั้งนี้ไม่ว่าโครงการนั้นจะดำเนินการโดยจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐหรือเอกชน 

ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ได้มาซึ่งความต้องการ ศักยภาพ และความคิดเห็น
ของประชาชนถูกกำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการบูรณาการงบประมาณหรือปฏิบัติภารกิจที่เชื่อมโยงกันโดย
ครอบคลุมกลุ่มจังหวัด และสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาลครอบคลุมทุกมิติ            
เป็นเครื่องมือบูรณาการแผนของส่วนราชการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ นโยบายของรัฐบาลต่อไป 

- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3 ความเชื่อมโยงและการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 
การพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ จะมีความเชื่อมโยงกับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคใต้ รวมถึงการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎรธานี          
จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (อบจ.) ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์หลัก ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ในประเด็นที่ 5 ความมั่นคง และประเด็นที่ 5 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย (สำหรับแผนพัฒนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช) เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดี ชุมชนเข้มแข็ง แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เช่นโครงการรณรงค์ให้ลด ละ เลิก ยาเสพติดและอบายมุข 
โครงการฝึกอบรม บำบัด และฝึกอาชีพผู้ติดผู้เสพยาเสพติด โครงการอบรมด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในประเด็นที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (4) การ
เติมโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (9) การพัฒนาภูมิภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ (10) การ
ต่างประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ประเด็นที่ 4 การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการค้าโลก (6) การ
พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ในประเด็น
ที่ 3 เครือข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ เชื่อมโยงภูมิภาค และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเด็นที่ 
1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด (อบจ.) ในประเด็นที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเชื่อมโยงกับ
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ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการ แผนงานเคหะ
และชุมชน เช่นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาการคมนาคมขนส่ง ถนน ไฟฟ้า เพื่อเตรียมพร้อมในความสามารถในการ
แข่งขันในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องอาหารปลอดภัย และเกษตรอินทร์ย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในประเด็นที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเด็นที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด (อบจ.) ในประเด็นที่ 3 การ
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (5) การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง และการพัฒนา
การเมืองการบริหารและศิลปวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา เช่นโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก การส่งเสริมและ
พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ เช่นโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด แผนงานสาธารณสุข เช่นโครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย แม่และเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในประเด็นที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ำในสังคม เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเด็นที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด (อบจ.) ในประเด็นที่ 3 การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง แผนงานงบกลาง เช่นโครงการจัดสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ จัดสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้สุง
อายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพตามสิทธิที่พึงจะได้รับ นอกจากนี้ยังส่งเสริมหลักประกันทางสังคมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับสังคมสูงวัยและการจัดวางผังเมืองที่เหมาะสม เช่นการปรับปรุง
ห้องสุขาไว้รองรับสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในประเด็นที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ในประเด็นที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน  เชื่อมโยงกับยุทธศาสร์จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประเด็นที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  โดยเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด (อบจ.) ในประเด็นที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ในประเด็นที่ 6 ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป เช่นโครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมขนในการคัดแยกขยะต้นทาง การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โครงการรักน้ำรักป่ารักแผ่นดิน นอกจากนี้ปรากฏในแผนงานการเกษตร เช่นโครงการปล่อยพันธุ์ปลา
สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในประเด็นที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใน
ภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และเชื่อมโยงกับยุทธศาสร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเด็นที่ 2 พัฒนการ
ท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม (6) การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดย
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เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด (อบจ.) ในประเด็นที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ในประเด็นที่ 5 
การพัฒนาการเมืองการบริหารและศิลปวัฒนธรรม ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป เช่นโครงการเสริมให้
ประชาชนใช้อินเตอร์เน็ตตำบลในการหาข้อมูล ฝึกอบรมพนักงาน สมาชิกสภา อบต. ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. เป็นต้น 

ในประเด็นด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมุ่งเน้นอำนวยความสะดวกในการให้บริการสาธารณะ การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลาง อปท. มีการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานของอปท. อีกทั้งพัฒนาระบ บ
งบประมาณ บัญชี และการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ให้ทันสมัยและมีมาตรฐาน มีการปรับปรุงกระบวนการให้บริการ
ประชาชนของ อปท. มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ให้พนักงานมีการพัฒนาความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานของบุคลากรโดยไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น 

ไทยแลนด์ 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำ และกับดักความไม่สมดุล พร้อมๆ กับการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ ประเทศใน
โลกที่หนึ่ง ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืนอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้วางไว้ ด้วย
การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก “ประชารัฐ” 

ตามโมเดลข้างต้นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ 
เริ่มตั้งแต่วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัดต่างๆ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
รวมถึงความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมนั้นมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับโมเดลไทยแลนด์ 4.0 อาทิ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภา พชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาเศรษฐกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมีความสัมพันธ์และ
สอดคล้องกับโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ในประเด็น “การพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ ประกอบด้วย ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
ความอยู่ดีมีสุขของผู้คนในสังคม การรักษ์สิ่งแวดล้อม และการยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์” คือ
ประชาชนจะต้องมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการศึกษาที่เท่าเทียมกัน การมีความเท่าเทียมกันทางเพศ      
เป็นต้น (อ้างอิงข้อมูลจาก : ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ งคั่ง มั่นคง แ ละยั่งยืน           
หน้าที่ 10,11) 
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ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

 

ที ่
 

ยุทธศาสตร ์
 

ด้าน 
 

แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ชุมชน
เข้มแข็ง 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 
 

- การศาสนา วฒันธรรม 
และนันทนาการ 
- สร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน 
- สาธารณสุข 
- การศึกษา 
- สังคมสงเคราะห์ 
- เคหะและชุมชน 

สำนักปลัด 
 
สำนักปลัด 
 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 
 
กองคลัง 
 
กองคลัง 
กองคลัง 
กองคลัง 
กองคลัง 

การดำเนินงานอื่น 
 

- งบกลาง สำนักปลัด กองคลัง 

บริหารทั่วไป -การรักษาความสงบภายใน 
 

สำนักปลัด กองคลัง 

๒ การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

บริการสังคมและ
ชุมชน 

- สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
- เคหะและชุมชน 
 

สำนักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง 

กองคลัง 
สภาเกษตรกร
แห่งชาติ 
กรมส่งเสริม
การเกษตร 
สภาเกษตร
จังหวัด 
ประมงจังหวัด 
กองคลัง 

การเศรษฐกิจ - การเกษตร 
 

สำนักปลัด กองคลัง 
สปก. 
สนง.ปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 
สำนักงาน
ที่ดินจังหวัด 

๓ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปการ 

บริการสังคมและ
ชุมชน 
 

- เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

การเศรษฐกิจ 
 

- การพาณิชย ์ กองช่าง กองคลัง 
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1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนงาน (ตอ่) 
 

ที ่
 

ยุทธศาสตร ์
 

ด้าน 
 

แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๔ การพัฒนาแหล่งน้ำ การเศรษฐกิจ 
 

- การเกษตร กองช่าง กองคลัง 
ชลประทาน
จังหวัด 
 

๕ การพัฒนาการเมือง
การบริหารและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 

บริหารทั่วไป -บริหารงานทั่วไป 
 
-การศาสนา วฒันธรรมและ
นันทนาการ 
-เคหะและชุมชน 
-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
-การศึกษา 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
สำนักปลัด 
 
กองช่าง 
สำนักปลัด 
 
กองช่าง 

กองคลัง 
 
กองคลัง 
 
กองคลัง 
กองคลัง 
 
กองคลัง 
 

๖ การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริหารทั่วไป 
 
 

- บริหารงานทัว่ไป 
- การศาสนา วฒันธรรม 
และนันทนาการ 

สำนักปลัด กองคลัง 

การเศรษฐกิจ - การเกษตร 
 

สำนักปลัด กองคลัง 
พัฒนาที่ดิน
จังหวัด 
กรมส่งเสริม
การเกษตร 
สปก. 
ที่ดินจังหวัด 
 

 

รวม 
 

๖ ยุทธศาสตร ์
 

๔ ด้าน 
 

11 แผนงาน 
 

๓ หน่วยงาน 
 

7 หน่วยงาน 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลปา่ระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 4 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
    ท่ีดี ชุมชน เข้มแข็ง 

1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนา
ธรรม และนันทนาการ 

1.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

1.3 แผนงานงบกลาง 
1.4 แผนงานสาธารณสุข 
1.5 แผนงานการศึกษา 
1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
1.7 แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 
1.8 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 
 

7 
 

4 
 

4 
21 
4 
4 
4 
 

3 

 
 

543,000 
 

10,000 
 

10,087,000 
376,200 

3,549,000 
105,000 
60,000 

 
60,000 

 

 
 

7 
 

4 
 

4 
21 
5 
4 
4 
 

3 
 

 
 

543,000 
 

60,000 
 

10,087,200 
376,200 

3,853,830 
105,000 
60,000 

 
60,000 

 
 

7 
 

4 
 

4 
21 
10 
4 
4 

 
3 

 
 

543,000 
 

60,000 
 

10,087,200 
376,200 

4,729,530 
105,000 
60,000 

 
60,000 

 
 

7 
 

4 
 

4 
21 
10 
4 
5 
 

4 
 
 

 
 

543,000 
 

60,000 
 

10,087,200 
376,200 

4,729,530 
105,000 
260,000 

 
360,000 

 
 

7 
 

4 
 

4 
21 
10 
4 
4 
 
- 

 
 

543,000 
 

60,000 
 

10,087,200 
376,200 

4,729,530 
105,000 
60,000 

 
- 

 
 

35 
 

20 
 

20 
105 
39 
20 
21 

 
13 

 
 

2,715,000 
 

250,000 
 

50,436,000 
1,881,000 
21,591,420 

525,000 
500,000 

 
540,000 

รวม 51 14,790,400 52 15,145,230 57 16,020,930 59 7,441,930 54 15,960,930 273 78,438,420 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแขง็
ของชุมชน 
    2.2 แผนงานการเกษตร 
    2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
- 
 

7 
- 

 
- 
 

65,000 
- 

 
- 
 

7 
- 

 
- 
 

65,000 
- 

 
14 

 
7 
1 

 
360,000 

 
65,000 
70,000 

 
14 

 
7 
2 

 
360,000 

 
65,000 

140,000 

 
14 

 
7 
- 

 
360,000 

 
65,000 

- 

 
42 

 
35 
3 

 
1,080,000 

 
325,000 
210,000 

รวม 7 65,000 7 65,000 22 495,000 23 565,000 21 425,000 80 1,615,000 

แบบ ผ. 01 
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(ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงการพื้นฐานและ
สาธารณปูการ 
    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
    3.2 แผนงานการพาณิชย ์

 
1 
1 

 
50,000 

100,000 

 
10 
1 

 
777,360 
100,000 

 
94 
5 

 
13,391,080 

400,000 

 
116 

5 

 
19,021,720 

448,000 

 
 

45 
3 

 
 

7,472,360 
250,000 

 
266 
15 

 
40,712,520 
1,298,000 

รวม 2 150,000 11 877,360 99 13,791,080 121 19,469,720 48 7,722,360 281 42,010,520 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหลง่น้ำ 
    4.1 แผนงานการเกษตร 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
33 

 
3,810,000 

 
35 

 
3,323,500 

 
22 

 
1,573,000 

 
90 

 
8,706,500 

รวม - - - - 33 3,810,000 35 3,323,500 22 1,573,000 90 8,706,500 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมือง 
    การบริหาร 
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    5.2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนนัทนาการ 
    5.3 แผนงานเคหะชุมชน 
    5.4 แผนงานสร้างความเข้มแขง็

ของชุมชน 

 
 

10 
11 

 
1 
1 
 

 
 

110,000 
162,000 

 
10,000 
20,000 

 
 

10 
12 

 
1 
1 

 
 

110,000 
262,000 

 
10,000 
20,000 

 
 

10 
12 

 
5 
1 

 
 

110,000 
262,000 

 
530,000 
20,000 

 
 

10 
12 

 
4 
1 

 
 

110,000 
262,000 

 
388,000 
20,000 

 
 
- 

12 
 

2 
- 

 
 
- 

262,000 
 

40,000 
- 

 
 

40 
59 

 
13 
4 

 
 

440,000 
1,210,000 

 
978,000 
80,000 

รวม   23 302,000 24 402,000 28 445,000 27 780,000 14 302,000 116 2,708,000 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    ทรัพยากรธรรมชาติและ   
    สิ่งแวดล้อม 
    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    6.2 แผนงานการเกษตร 
 

 
 
 

1 
5 

 
 
 

10,000 
25,000 

 
 
 

1 
5 

 
 
 

10,000 
25,000 

 
 
 

1 
5 

 
 
 

10,000 
25,000 

 
 
 

1 
5 

 
 
 

10,000 
25,000 

 
 
 

1 
5 

 
 
 

10,000 
25,000 

 
 
 
5 

25 

 
 
 

50,000 
125,000 

รวม 6 35,000 6 35,000 6 35,000 6 35,000 6 35,000 30 175,000 
             

แบบ ผ. 07 
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รวมทั้งสิ้น 
 

89 15,342,400 100 16,524,590 250 34,597,010 271 31,615,150 165 26,018,290 870 133,653,440 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ  ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง

๑.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 ส่งเสริมการออกก าลังกาย เพ่ือสุขภาพร่างกาย จัดซ้ืออุปกรณ์การออก ####### ####### ####### ####### ####### จ านวน สุขภาพร่างกาย ส านักงานปลัด

แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันโรคก าลังกายไว้ท่ีท าการ อุปกรณ์ท่ีจัด แข็งแรง อบต.ป่าระก า

อบต.ป่าระก าเป็น ซ้ือได้ส าเร็จ

ศูนย์กลางการออกก าลัง ตามเป้าหมาย

กายและมีการน าเต้น

แอโรบิคให้แก่ประชาชน

ท่ีสนใจการออกก าลังกาย

2 จัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน เพ่ือสุขภาพร่างกาย ส่งเสริมการจัดการแข่งขัน 33,000  33,000  33,000  33,000  33,000  จ านวนคร้ังท่ี สุขภาพร่างกาย ส านักงานปลัด

แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันโรคกีฬาของหมู่บ้าน จัดการแข่งขัน แข็งแรง อบต.ป่าระก า

กีฬาหมู่บ้าน

ได้ส าเร็จ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 48



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ  ผ. 02

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง

๑.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3 จัดสร้างสนามเบตองประจ าหมู่บ้าน เพ่ือสุขภาพร่างกาย เป็นศูนย์กลางการออก 10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  จ านวนสนาม สุขภาพร่างกาย ส านักงานปลัด

(พร้อมอุปกรณ์) แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันโรคก าลังกายให้แก่ประชาชน ท่ีจัดสร้างได้ แข็งแรง อบต.ป่าระก า

ท่ีสนใจการออกก าลังกาย

4 จัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด เพ่ือสุขภาพร่างกาย จัดการแข่งขันกีฬาต้าน ####### ####### ####### ####### ####### ความ เยาวชนมีสุขภาพ ส านักงานปลัด

แข็งแรงปลอดยาเสพติดยาเสพติดเพ่ือเยาวชน สามารถใน ร่างกายแข็งแรง อบต.ป่าระก า

วัยรุ่นพ้ืนท่ีต าบลป่าระก า การจัดการ ปลอดยาเสพติด

ปลอดยาเสพติด แข่งขันกีฬา

ได้ส าเร็จ

5 ก่อสร้างลานกีฬาประจ าหมู่บ้าน เพ่ือให้เยาวชนและ ก่อสร้างลานกีฬาพร้อม ####### ####### ####### ####### ####### ลานกีฬา เยาวชนประชาชน ส านักงานปลัด

(พร้อมวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ประชาชนได้ อุปกรณ์เคร่ืองออก พร้อมวัสดุ มีสุขภาพร่างกาย อบต.ป่าระก า

 เช่น ฟุตบอล ลูกตะกร้อ อุปกรณ์แอโรบิคออกก าลังกายรักการ ก าลังกายให้กับหมู่บ้าน อุปกรณ์กีฬา แข็งแรง

เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง) เล่นกีฬา ร่างกาย ท้ัง 11 หมู่บ้าน ท่ีสามารถ

แข็งแรง ด าเนินการ

ได้ตาม

เป้าหมาย

รวม 5   โครงการ - - ####### ####### ####### ####### ####### - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 49



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง

๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 รณรงค์ให้ลด ละ เลิก ยาเสพติดและอบายมุข เพ่ือปลอดยาเสพติด รณรงค์ให้ความรู้เก่ียว 5,000      5,000     5,000   5,000   5,000   จ านวนคร้ัง ชุมชนปลอด ส านักงานปลัด

ชุมชนเข้มแข็ง กับยาเสพติดให้แก่ ท่ีสามารถจัดยาเสพติด อบต.ป่าระก า

ประชาชนเยาวชนพ้ืนท่ี กิจกรรม

ต าบลป่าระก า รณรงค์ฯ 

ได้

2 ฝึกอบรม บ าบัด และฝึกอาชีพผู้ติดยาเสพติด เพ่ือสุขภาพร่างกาย ผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนท่ี 30,000    30,000   30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง สุขภาพร่างกาย ส านักงานปลัด

แข็งแรงปลอดยาเสพติดต าบลป่าระก า ท่ีสามารถ แข็งแรงและมีอาชีพ อบต.ป่าระก า

จัดการฝึก เสริมรายได้แก่ผู้

อบรมได้ ติดยาเสพติด

3 ฝึกอบรมด้านกฎหมายแก่ประชาชน เพ่ือให้ความรู้ด้าน ประชาชนพ้ืนท่ีต าบล 5,000      5,000     5,000   5,000   5,000   จ านวนคร้ัง ประชาชนมีความรู้ ส านักงานปลัด

กฎหมายแก่ประชาชน ป่าระก า ท่ีสามารถ ด้านกฎหมาย อบต.ป่าระก า

จัดการฝึก

อบรมได้

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี
งบประมาณ

หน้า 50



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง

๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

4 การพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเพ่ือเสริมสร้างความ สมาชิกในครอบครัว 20,000    20,000   20,000 20,000 20,000 ก่อให้เกิด มีการส่ือสารท่ีดี ส านักงานปลัด

ครอบครัว (การเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น สัมพันธ์ของสมาชิกใน ประกอบด้วยพ่อแม่ และ ประโยชน์ ระหว่างสมาชิกใน อบต.ป่าระก า

ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัว ลูกครอบครัวละ 4 คน ต่อ ครอบครัว ช่วยให้

เพ่ือเพ่ิมความรู้ความ จาก 11 หมู่บ้านๆ ละ ประชาชน เด็กและเยาวชน

เข้าใจในบทบาทและ 3 ครอบครัว รวม ในชุมชน รู้หน้าท่ีของตนเอง

หน้าท่ีของสมาชิกใน 132 คน และผู้อ่ืนและมีภูมิ

ครอบครัว คุ้มกันในการป้อง

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน กันปัญหาต่างๆ เช่น

รับผิดชอบต่อสังคม ยาเสพติด พฤติกรรม

อันไม่พึงปรารถนา

รวม 4   โครงการ - - 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง

๑.๓ แผนงานงบกลาง
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

1 ส่งเสริมการด าเนินงานของกองทุนหลักประกัน เพ่ือการปฐม สบทบเงินเข้ากองทุน 180,000   180,000   180,000    180,000    180,000     จ านวน ประชาชนได้รับ ส านักงานปลัด

สุขภาพต าบลป่าระก า (สปสช.) พยาบาลเบ้ืองต้น สปสช. กิจกรรม ประโยชน์จากกอง อบต.ป่าระก า

ท่ีด าเนินการ ทุนฯ ร่วมกัน

ได้

2 จัดสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์) เพ่ือจ่ายเบ้ียยังชีพ ผู้ป่วยฯท่ีแพทย์รับรอง 72,000     72,000     72,000      72,000      72,000       จ านวนผู้ป่วย สามารถช่วย ส านักงานปลัด

ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน ๑๒ ราย ท่ีสงเคราะห์ สงเคราะห์ผู้ป่วย อบต.ป่าระก า

ได้/เดือน เอดส์ได้ส าเร็จ

3 จัดสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ (เก่ียวกับการเพ่ือจ่ายเบ้ียยังชีพ ผู้สูงอายุ (60 ปีข้ึนไป) ######## ######## 7,512,000 7,512,000 7,512,000  จ านวนผู้สูงอายุสามารถช่วยสนับสนุน ส านักงานปลัด

(รับเบ้ียยังชีพ) ให้แก่ผู้มีอายุ 60 จ านวน 906 ราย ท่ีสามารถ เก่ียวกับหลักประกัน อบต.ป่าระก า

ปีข้ึนไป จัดสงเคราะห์ รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ

ได้/เดือน

4 จัดสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพเพ่ือจ่ายเบ้ียยังชีพ ผู้พิการท่ีข้ึนทะเบียนตาม ######## ######## 2,323,200 2,323,200 2,323,200  จ านวนผู้พิการ สามารถช่วยสนับสนุน ส านักงานปลัด

(เก่ียวกับเบ้ียยังชีพคนพิการตามสิทธิ) ให้แก่คนพิการ สิทธิ จ านวน 242 ราย ท่ีจัดสงเคราะห์ เก่ียวกับหลักประกัน อบต.ป่าระก า

ท่ีได้ข้ึนทะเบียน ได้/เดือน รายได้ให้แก่ผู้พิการฯ

รวม  4  โครงการ - - ######### ######### ######### ######### #########

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี
งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย แม่และเด็ก เพ่ือสุขภาพร่างกาย การรณรงค์ให้ความรู้ 10,000     10,000     10,000     10,000      10,000   จ านวนคร้ังท่ี สุขภาพร่างกาย ส านักงานปลัด

แข็งแรง อบรมแม่ก่อนคลอดและ จัดกิจกรรมให้ แข็งแรงท้ังแม่และ อบต.ป่าระก า

หลังคลอดโดยร่วมมือ ความรู้ได้ ลูก

กับ รพ.สต.ป่าระก า ส าเร็จ

 รพ.สต.บ้านเกาะจาก

2 ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุทุก 3 เดือน เพ่ือสุขภาพร่างกาย อบต.ป่าระก าร่วมมือกับ 10,000     10,000     10,000     10,000      10,000   จ านวน สุขภาพร่างกาย ส านักงานปลัด

ท่ีแข็งแรง รพ.สต.ป่าระก าและ คร้ังท่ี แข็งแรง อบต.ป่าระก า

 รพ.สต.บ้านเกาะจาก สามารถ

ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ตรวจได้จริง

ทุก ๆ 3 เดือน คร้ัง/3 เดือน

3 จัดหาสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ เพ่ือสุขภาพร่างกาย อบต.ป่าระก าร่วมมือกับ 11,000     11,000     11,000     11,000      11,000   จ านวนวัค สุขภาพร่างกาย ส านักงานปลัด

แข็งแรง รพ.สต.ป่าระก า ซีนท่ีจัดหาได้/ แข็งแรง อบต.ป่าระก า

คร้ัง

4 ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพ่ือสุขภาพร่างกาย พ่นหมอกควันป้องกัน 10,000     10,000     10,000     10,000      10,000   ร้อยละท่ีลด สุขภาพร่างกาย ส านักงานปลัด

แข็งแรง โรคไข้เลือดออกในพ้ืนท่ี โรคไข้เลือด แข็งแรง อบต.ป่าระก า

เส่ียงต่อการเกิดโรคไข้ ออกได้

เลือดออก

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง

 ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5 งานดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง (โรคเบาหวาน- เพ่ือการเฝ้าระวัง ดูแล ผู้ป่วยเร้ือรังโรคเบา 10,000     10,000     10,000     10,000      10,000   การเฝ้าระวัง สามารถเฝ้าระวัง ส านักงานปลัด

ความพันโลหิตสูง) สุขภาพผู้ป่วยเร้ือรัง หวานโรคความดัน ได้ (คร้ัง/ปี) ดูแลสุขภาพผู้ป่วย อบต.ป่าระก า

โลหิตสูง เร้ือรัง

6 จัดซ้ือเคร่ืองวัดความดันโลหิต ส าหรับ อสม. เพ่ือการเฝ้าระวัง ดูแล จัดซ้ือเคร่ืองวัดความดัน 66,000     66,000     66,000     66,000      66,000   จ านวน สามารถเฝ้าระวัง ส านักงานปลัด

สุขภาพของประชาชน ให้กับหมู่บ้าน ๆ ละ เคร่ืองท่ี ดูแลสุขภาพ อบต.ป่าระก า

2 เคร่ือง จัดซ้ือได้ ประชาชน

7 ป้องกันโรคฉ่ีหนู เพ่ือสุขภาพร่างกาย รณรงค์ให้ความรู้ในการ 5,000       5,000       5,000       5,000        5,000     จ านวนคร้ัง สุขภาพร่างกาย ส านักงานปลัด

แข็งแรงปลอด ป้องกันโรคฉ่ีหนูแก่ ท่ีรณรงค์ แข็งแรง อบต.ป่าระก า

โรคฉ่ีหนู ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล คร้ัง/ปี

ป่าระก า

8 ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือป้องกันการเกิด ฉีดวัคซีนป้องกันโรค 22,000     22,000     22,000     22,000      22,000   ฉีดวัคซีนได้ พ้ืนท่ีต าบลป่าระก า ส านักงานปลัด

โรคพิษสุนัขบ้า พิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข ปีละ 2 คร้ัง ปลอดจากโรคพิษ อบต.ป่าระก า

ในพ้ืนท่ีต าบลป่าระก า สุนัขบ้า

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง

 ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

9 โครงการตรวจหาสารพิษในเดือด เพ่ือการรักษา ดูแล ให้การช่วยเหลือ รักษา 10,000     10,000     10,000     10,000      10,000   ตรวจหาปี สามารถดูแลรักษา ส านักงานปลัด

(ทุก 6 เดือน) สุขภาพของประชาชน ประชาชนเบ้ืองต้น ละ 1 คร้ัง ประชาชนใน อบต.ป่าระก า

(หมู่ท่ี 1 -11) หมู่บ้าน

10 สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ เพ่ือส ารวจข้อมูล ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ 2,200       2,200       2,200       2,200        2,200     จ านวนคร้ังท่ี สมารถทราบ ส านักงานปลัด

สุนัขบ้า จ านวนสัตว์และข้ึน และข้ึนทะเบียนสัตว์ ส ารวจ/ข้ึน จ านวนสุนัช/แมว อบต.ป่าระก า

ทะเบียนสัตว์ (สุนัข/ (สุนัข/แมว) จ านวน 2 ทะเบียนสุนัข/ ท้ังท่ีมีเจ้าของและ

แมว) ตามโครงการฯ คร้ังในรอบ 1 ปี แมวได้ต่อปี ไม่มีเจ้าของในพ้ืนท่ี

(3 บาท/ตัว) ต.ป่าระก าเพ่ือฃ่วย

ในการวางแผนป้อง

กันโรคพิษสุนัขบ้า

11 สนับสนุนโครงการพระราชด าริด้าน อุดหนุนคณะกรรมการกรรมการหมู่บ้าน, อสม. 20,000     20,000     20,000     20,000      20,000   ส านักงานปลัด

สาธารณสุข  หมู่ท่ี 1 หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 1 ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.ป่าระก า

บ้านดอนส าราญ หมู่ท่ี 1 ต.ป่าระก า

12 สนับสนุนโครงการพระราชด าริด้าน อุดหนุนคณะกรรมการกรรมการหมู่บ้าน, อสม. 20,000     20,000     20,000     20,000      20,000   ส านักงานปลัด

สาธารณสุข  หมู่ท่ี 2 หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 2 ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.ป่าระก า

บ้านบางสุขขี หมู่ท่ี 2 ต.ป่าระก า

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

หน้า 55



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง

 ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

13 สนับสนุนโครงการพระราชด าริด้าน อุดหนุนคณะกรรมการกรรมการหมู่บ้าน, อสม. 20,000     20,000     20,000     20,000      20,000   ส านักงานปลัด

สาธารณสุข  หมู่ท่ี 3 หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 3 ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.ป่าระก า

บ้านหัวป่าขลู่ หมู่ท่ี 3 ต.ป่าระก า

14 สนับสนุนโครงการพระราชด าริด้าน อุดหนุนคณะกรรมการกรรมการหมู่บ้าน, อสม. 20,000     20,000     20,000     20,000      20,000   ส านักงานปลัด

สาธารณสุข  หมู่ท่ี 4 หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 4 ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.ป่าระก า

บ้านป่าระก า หมู่ท่ี 4 ต.ป่าระก า

15 สนับสนุนโครงการพระราชด าริด้าน อุดหนุนคณะกรรมการกรรมการหมู่บ้าน, อสม. 20,000     20,000     20,000     20,000      20,000   ส านักงานปลัด

สาธารณสุข  หมู่ท่ี 5 หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 5 ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.ป่าระก า

บ้านในไร่ หมู่ท่ี 5 ต.ป่าระก า

 

16 สนับสนุนโครงการพระราชด าริด้าน อุดหนุนคณะกรรมการกรรมการหมู่บ้าน, อสม. 20,000     20,000     20,000     20,000      20,000   ส านักงานปลัด

สาธารณสุข  หมู่ท่ี 6 หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 6 ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.ป่าระก า

บ้านป่าระก า หมู่ท่ี 6 ต.ป่าระก า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 56



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง

 ๑.๔ แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

17 สนับสนุนโครงการพระราชด าริด้าน อุดหนุนคณะกรรมการกรรมการหมู่บ้าน, อสม. 20,000     20,000     20,000     20,000      20,000   ส านักงานปลัด

สาธารณสุข  หมู่ท่ี 7 หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 7 ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.ป่าระก า

บ้านหนองดี หมู่ท่ี 7 ต.ป่าระก า

18 สนับสนุนโครงการพระราชด าริด้าน อุดหนุนคณะกรรมการกรรมการหมู่บ้าน, อสม. 20,000     20,000     20,000     20,000      20,000   ส านักงานปลัด

สาธารณสุข  หมู่ท่ี 8 หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 8 ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.ป่าระก า

บ้านหัวทองหลาง หมู่ท่ี 8 ต.ป่าระก า

19 สนับสนุนโครงการพระราชด าริด้าน อุดหนุนคณะกรรมการกรรมการหมู่บ้าน, อสม. 20,000     20,000     20,000     20,000      20,000   ส านักงานปลัด

สาธารณสุข  หมู่ท่ี 9 หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 9 ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.ป่าระก า

บ้านบางสิบบาท หมู่ท่ี 9 ต.ป่าระก า

20 สนับสนุนโครงการพระราชด าริด้าน อุดหนุนคณะกรรมการกรรมการหมู่บ้าน, อสม. 20,000     20,000     20,000     20,000      20,000   ส านักงานปลัด

สาธารณสุข  หมู่ท่ี 10 หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 10 ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.ป่าระก า

บ้านหัวล าพู หมู่ท่ี 10 ต.ป่าระก า

21 สนับสนุนโครงการพระราชด าริด้าน อุดหนุนคณะกรรมการกรรมการหมู่บ้าน, อสม. 20,000     20,000     20,000     20,000      20,000   ส านักงานปลัด

สาธารณสุข  หมู่ท่ี 11 หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 11 ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.ป่าระก า

บ้านเหมก หมู่ท่ี 11  ต.ป่าระก า

รวม 21  โครงการ - - 376,200   376,200   376,200   376,200   376,200 - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 57



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง

 ๑.๕ แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์ เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพ เด็กเล็กท้ัง 4 ศพด. รวม 10,000    10,000   10,000    จ านวนเด็ก เด็กมีสุขภาพ ส านักงานปลัด

พัฒนาเด็กเล็ก แข็งแรงและรู้แพ้ ประมาณ 361 คน เล็กท่ีสามารถ ร่างกายแข็งแรง อบต.ป่าระก า

รู้ชนะในกิจกรรม เข้าร่วม

กิจกรรมได้

2  สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก เพ่ือการให้ความ สนับสนุนการจัดกิจกรรม 80,000    80,000   80,000    จ านวนคร้ัง เด็กได้ท ากิจกรรม ส านักงานปลัด

ส าคัญแก่เด็กซ่ึงเป็น วันเด็กนพ้ืนท่ีต.ป่าระก า ท่ีสามารถจัด ร่วมกัน ได้แสดงออก อบต.ป่าระก า

อนาคตของชาติ กิจกรรมได้ ทางสังคมแบบสร้าง

คร้ัง/ปี สรรค์

3 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก อุดหนุนฯ เพ่ือการ ใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน 68,000    68,000   68,000    ด าเนินการ ครูฯ ได้รับการพัฒนา ส านักงานปลัด

พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ฝึกอบรมหรือค่าเดินทาง ส่งครูเข้ารับ ความรู้ความสามารถ อบต.ป่าระก า

ของศูนย์พัฒนาเล็กฯ ไปราชการของครูฯ ศพด. ฝึกอบรมได้ ในการพัฒนาเด็ก

(เฉล่ีย) คนละ ท่ัวถึง (รอบปี)

2,000 บาท

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า  58



ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง

 ๑.๕ แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

4 โครงการทัศนศึกษา ดูงาน เพ่ือเปิดโอกาสได้แลกครูผู้ดูแลเด็ก/นักเรียน 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ น าความรู้มาใช้ใน ส านักงานปลัด

เปล่ียนความรู้ ของ ศพด./พนักงาน ความส าเร็จ การปฏิบัติงาน อบต.ป่าระก า

ผู้บริหารฯ ปีละ  1 คร้ัง ตามวัตถุ

5 โครงการจัดการเรียนการสอน เพ่ือจัดหาวัสดุส่ือ เบิกหักผลักให้ศพด. 613,700 613,700 613,700 จ านวนคร้ัง เด็กนักเรียนได้รับส่ือ ส านักงานปลัด

การเรียนการสอน จ านวน 4 ศูนย์ ท่ีสามารถ การเรียนการสอน อบต.ป่าระก า

ส าหรับศูนย์พัฒนา อัตราคนละ 1,700 บ. เบิกหักผลัก ท่ีครบถ้วนช่วยใน

เด็กเล็ก จ านวน ส่งได้/รอบปี การพัฒนาการของ

4 ศูนย์ เด็กก่อนวัยเรียน

6 โครงการสืบสานประเพณีไทยของเด็ก เพ่ือให้เด็กรู้จักถึง จัดประเพณีแห่เทียน 5,000    5,000     5,000     5,000    5,000     จ านวนคร้ัง เด็กได้มีส่วนร่วม ส านักงานปลัด

นักเรียน  ประเพณีอันดีงาม พรรษาและประเพณี ท่ีสามารถ ในการอนุรักษ์/ อบต.ป่าระก า

ของไทย บุญสาร์ทเดือนสิบ จัดโครงการ รู้จักประเพณีไทย

ในรอบปี

7 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กมีอาหาร โรงเรียนในเขตต าบล 716,000 692,000 692,000 692,000 692,000 ร้อยละความ ท าให้เด็กนักเรียน ส านักงานปลัด

(โรงเรียน) กลางวันถูกหลัก ป่าระก าจ านวน 5 โรงเรียน ส าเร็จท่ี ได้รับสารอาหาร อบต.ป่าระก า

โภชนาการ (คนละ 20 บาท/วัน) ด าเนินการ ถูกสุขลักษณะ

สนับสนุนได้

ในรอบปี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า  59



    ๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง
 ๑.๕ แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

8 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กมีอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ######## 1,768,000 1,768,000 1,768,000 1,768,000 ร้อยละความ ท าให้เด็กนักเรียน ส านักงานปลัด

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) กลางวันถูกหลัก จ านวน 4 ศูนย์ ส าเร็จท่ี ได้รับสารอาหาร อบต.ป่าระก า

โภชนาการ (คนละ 20 บาท/วัน) ด าเนินการ ถูกสุขลักษณะ

สนับสนุนได้

9 โครงการอาหารเสริม (นม) เพ่ือให้เด็กได้รับ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ######## 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 ร้อยละความ ท าให้เด็กนักเรียน ส านักงานปลัด

อาหารเสริม(นม) โรงเรียน/ศพด. ส าเร็จท่ี ได้รับสารอาหาร อบต.ป่าระก า

ถูกหลักโภชนาการ ด าเนินการ ถูกสุขลักษณะ

จัดซ้ือได้

10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาส าหรับศูนย์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี 328,830 328,830 328,830 328,830 ร้อยละของเด็กปฐม เด็กปฐมวัยได้รับการ ส านักงานปลัด

พัฒนาเด็กเล็ก (เด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี) กับค่าหนังสือ ศพด. วัดอัฒฑศาสนาราม วัยท่ีได้รับการสนับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน อบต.ป่าระก า

อุปกรณ์การเรียน ศพด.บ้านหัวป่าขลู่ สนุนหนังสือ อุปกรณ์การศึกษาได้อย่าง

เคร่ืองแบบนักเรียน ศพด.วัดเหมก เคร่ืองแบบนักเรียน ท่ัวถึงและแบ่งเบา

และค่ากิจกรรม ศพด. วัดป่าระก าใต้ และกิจกรรมต่างๆ ภาระของผู้ปกครอง

พัฒนาการผู้เรียน (ในแต่ละศพด.)

รวม  10  โครงการ - - ######## 3,853,830 ######## ####### ######## - - -

80

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ

หน้า  60



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง

 ๑.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านภัย เพ่ือช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ประชาชนผู้เดือดร้อนด้าน 50,000  50,000   50,000  50,000  50,000  จ านวนของ สามารถบรรเทาความ ส านักงานปลัด

ธรรมชาติ ด้านภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ี กลุ่มเป้า เดือดร้อนด้านภัย อบต.ป่าระก า

ต าบลป่าระก า หมายท่ีได้ ธรรมชาติได้

2 ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้าน เพ่ือช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ประชาชนผู้เดือดร้อนด้าน 20,000  20,000   20,000  20,000  20,000  ด าเนินการ สามารถบรรเทาความ ส านักงานปลัด

แรงงาน ด้านแรงงาน แรงงานในพ้ืนท่ีต าบล สนับสนับ เดือดร้อนด้านแรงงาน อบต.ป่าระก า

ป่าระก า ในการจัด ได้

สวัสดิการ

3 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้ยากไร้ เพ่ือซ่อมแซมบ้านพัก ประชาชนผู้ยากไร้ใน 20,000  20,000   20,000  20,000  20,000  จ านวนบ้าน สามารถบรรเทาความ ส านักงานปลัด

อาศัยผู้ด้อยโอกาส พ้ืนท่ีต าบลป่าระก า พักผู้ยากไร้ เดือดร้อนของผู้ยากไร้ อบต.ป่าระก า

ท่ีด าเนินการ ได้

ซ่อมแซมได้

ความส าเร็จ

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี
งบประมาณ

หน้า 61



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง

 ๑.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

4 สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ เพ่ืออ านวยความสะดวก จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 15,000  15,000   20,000  20,000  20,000  สามารถเป็น อปท.ในเขตอ.ปากพนัง ส านักงานปลัด

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แก่ประชาชนท่ีได้รับความประจ าศูนย์ฯ ระดับ ศูนย์กลางใน มีสถานท่ีกลางในการ อบต.ป่าระก า

อ าเภอปากพนัง เดือดร้อนและเป็นศูนย์ อ าเภอปากพนัง และ การให้ความ ปฏิบัติงานงานร่วมกัน (อุดหนุนศูนย์

กลางแลกเปล่ียนเรียนรู้ จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ช่วยเหลือ เพ่ือให้ช่วยเหลือ ปฏิบัติการร่วมฯ ระดับ

ให้ค าปรึกษา แนะน า ครุภัณฑ์ต่างๆ ประชาชนได้ ประชาชนตามอ านาจ อ าเภอปากพนัง/ส าหรับ

เก่ียวกับหลักเกณฑ์และ ส าเร็จตาม หน้าท่ี และมีศูนย์รวม อปท. ท่ีเป็นสถานท่ี

วิธีการในการขอรับการ ประกาศกรม ข้อมูลปัญหา ความ กลางในการจัดต้ัง

ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ส่งเสริมฯ เร่ืองต้องการของประชาชน ศูนย์ระดับอ าเภอฯ)

ให้กับประชาชนท่ีมาติด หลักเกณฑ์ และประชาชนได้รับ

ต่อ เพ่ือรวบรวมปัญหา วิธีการปฏิบัติ ความสะดวกท่ีจะได้รับ

ความต้องการของ ของศูนย์ การช่วยเหลือ

ประชาชนและแจ้งอปท. ปฏิบัติการ

เพ่ือเป็นข้อมูลในการ ร่วมฯ

พิจารณาให้การช่วยเหลือ

รวม 4  โครงการ ####### 105,000 ####### ####### #######

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 62



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง

 ๑.๗ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 งานป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพ่ือป้องกันและลด รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 20,000   20,000   20,000    20,000     20,000     จ านวนคร้ัง ลดการสูญเสียของ ส านักงานปลัด

การสูญเสียชีวิตและ บนถนนในช่วงเทศกาล ท่ีรณรงค์ได้/ปี ชีวิตและทรัพย์สิน อบต.ป่าระก า

ทรัพย์สิน ต่าง ๆ , ต้ังด่านตรวจ

แอลกอฮอล์

2 ฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือการป้องกันและ ฝ่ายพลเรือน 15,000   15,000   15,000    15,000     15,000     จ านวนคร้ัง อปพร.มีความรู้ ส านักงานปลัด

ในต าบล บรรเทาสาธารณภัย ท่ีจัดอบรมได้ ด้านการป้องกันและ อบต.ป่าระก า

บรรเทาสาธารณภัย

3 สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร. เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติ ให้การสนับสนุนวัสดุ 20,000   20,000   20,000    20,000     20,000     จ านวนคร้ัง ชุมชนสงบเรียบร้อย ส านักงานปลัด

งานของ อปพร. อุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือ ท่ีสนับสนุนได้ อบต.ป่าระก า

ความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน

4 จัดต้ังศูนย์วิทยุส่ือสาร อปพร. เพ่ือการติดต่อส่ือสาร จัดต้ังศูนย์วิทยุส่ือสาร 200,000   ศูนย์วิทยุส่ือ ทราบข้อมูลข่าวสาร ส านักงานปลัด

ของ อปพร. อปพร. สาร 1 ศูนย์ ทันท่วงที อบต.ป่าระก า

5 ฝึกอบรม อปพร. เพ่ือความสงบเรียบ อปพร. พ้ืนท่ีต าบล 5,000     5,000     5,000      5,000       5,000       ชุมชนสงบเรียบร้อย ส านักงานปลัด

ร้อยของชุมชน ป่าระก า อบต.ป่าระก า

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

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี
งบประมาณ

หน้า 63



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง

 ๑.๘ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

1 ติดต้ังระบบเสียงตามสาย เพ่ือการติดต่อส่ือสาร พ้ืนท่ีท้ังต าบลป่าระก า -          - - 300,000  เสียงตาม ประชาชนทราบ กองช่าง

ทราบข้อมูลข่าวสาร สายท่ีติดต้ัง ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าระก า

ได้

2 ก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน เพ่ือการติดต่อส่ือสาร พ้ืนท่ีท้ังต าบลป่าระก า 20,000    20,000    จ านวนบอร์ด ประชาชนทราบ กองช่าง

ทราบข้อมูลข่าวสาร (หมู่ท่ี1-11) ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าระก า

3 จัดท าป้ายช่ือประจ าบ้าน เพ่ือทราบช่ือประจ าบ้าน พ้ืนท่ีท้ังต าบลป่าระก า 20,000    20,000    ป้ายช่ือบ้าน เป็นการประชาสัม กองช่าง

(หมู่ท่ี1-11) พันธ์ช่ือเจ้าของ อบต.ป่าระก า

บ้าน

4 โครงการก่อสร้างท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้านเพ่ือส่งเสริมให้ พ้ืนท่ีท้ังต าบลป่าระก า 20,000    20,000    จ านวนท่ีอ่าน ประชาชนทราบ ส านักงานปลัด

หมู่ท่ี 1 - 11 ประชาชนเยาวชน หมู่ท่ี 1 - 11 หนังสือพิมพ์ ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าระก า

รักการอ่านและช่วย (ปีละ 2 หมู่บ้าน) ท่ีสามารถ

ให้ทราบข้อมูลข่าว ก่อสร้างได้

สารต่าง ๆ (หมู่ท่ี1-11)

สร้างได้

(หมู่บ้าน)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

หน้า  64



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง

 ๑.๘ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5 ซ่อมแซมและปรับปรุงหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านเพ่ือการติดต่อส่ือสาร พ้ืนท่ีท้ังต าบลป่าระก า 30,000   30,000 30,000  30,000  30,000  จ านวนหอ เป็นการประชาสัม กองช่าง

ทราบข้อมูลข่าวสาร กระจายข่าว พันธ์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าระก า

ท่ีปรับปรุง

6 ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1, 4, เพ่ือการติดต่อส่ือสาร พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1, 4 , 7 98,000   98,000 98,000  98,000  98,000  หอกระจาย เป็นการประชาสัม กองช่าง

หมู่ท่ี 7, 9 ทราบข้อมูลข่าวสาร และหมู่ท่ี 9 (หมู่ท่ี 4) ข่าวท่ีก่อ พันธ์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าระก า

สร้างได้

(หมู่บ้าน)

รวม 6  โครงการ - - 128,000   ####### 188,000  488,000  128,000  

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

    2. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 ส่งเสริมฝึกทักษะอาชีพระยะส้ัน เพ่ือการพัฒนาอาชีพ ประชาชนพ้ืนท่ีต าบล 20,000    20,000   20,000   จ านวนคร้ัง ประชาชนมี ส านักงานปลัด

ป่าระก าท่ีสนใจฝึกอาชีพ ท่ีสามารถ รายได้เพ่ิมข้ึน อบต.ป่าระก า

ระยะส้ันจ านวน 110 คน ส่งเสริม

ฝึกอาชีพได้

ส าเร็จ

2 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ หมู่ท่ี 1-11 เพ่ือการพัฒนาอาชีพ สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 110,000  110,000 110,000 จ านวนกลุ่ม ประชาชนมี ส านักงานปลัด

 -ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเล้ียงไก่ไข่, เพาะเห็ดฟางหมู่ท่ี 1 เสริมให้ประชาชน ของหมู่ท่ี 1-11 (ในพ้ืนท่ี

  - กลุ่มอาชีพปลูกฝร่ัง, กลุ่มฝร่ังแช่บ๋วย หมู่ท่ี 2 ต าบลป่าระก า) อาชีพท่ี รายได้เพ่ิมข้ึน อบต.ป่าระก า

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

  - กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ด, มะพร้าวแก้ว หมู่ท่ี 4 เสริมแก่

  - กลุ่มเคร่ืองจักรสาน หมู่ท่ี 5, 8 เกษตรกรได้

  - กลุ่มท ามุ้งผ้า, ท าขนมกาละแม, ท าดอกไม้จัน, ต่อปี

    กลุ่มเล้ียงโคพ้ืนเมือง หมู่ท่ี 6

  - กลุ่มท าเคร่ืองแกง, กลุ่มเล้ียงแม่พันธ์ุโคเน้ือ,

    กลุ่มท าปุ๋ยชีวภาพ หมู่ท่ี 8

  - กลุ่มอาชีพปลูกพริก หมู่ท่ี 9

ท่ี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 66



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

    2. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3 สนับสนุนการด าเนินงานของโรงสีข้าวชุมชน เพ่ือการพัฒนาด้าน สนับสนุนการด าเนินงาน 30,000    30,000   30,000   ร้อยละความ การเกษตรมี ส านักงานปลัด

ต าบลป่าระก า การเกษตร ของโรงสีข้าวชุมชน ส าเร็จท่ี การพัฒนา อบต.ป่าระก า

สามารถ

สนับสนุนได้

4 ส่งเสริมการผลิต เพ่ือการผลิตท่ีดีท้ังพืชเกษตรกรพ้ืนท่ีต าบล 110,000  110,000 110,000 จ านวนคร้ัง มีการผลิตท่ีดี ส านักงานปลัด

    -ส่งเสริมการเล้ียงปลานิลและปลาตะเพียน และสัตว์ ป่าระก าท้ัง 11 หมู่บ้าน ท่ีสามารถ ท้ังพืชและสัตว์ อบต.ป่าระก า

    -ส่งเสริมการเล้ียงวัวพันธ์ุพ้ืนเมือง ส่งเสริม

    -ส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ กิจกรรม

    -จัดซ้ืออุปกรณ์แปรรูปพริก ต่าง ๆ ได้

    -จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุข้าว ส าเร็จ

    -ส่งเสริมการปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์

    -ส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสารพิษ

    -ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยพืชสด (พืชตระกูลถ่ัว)

    -สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุผัก

    -ส่งเสริมการไถกลบตอซัง

    -ส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ ามัน

โครงการ วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ท่ี
งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

    2. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ส่งเสริมการผลิต  (ต่อ) เพ่ือการผลิตท่ีดีท้ังพืชเกษตรกรพ้ืนท่ีต าบล 110,000  110,000 จ านวนคร้ัง มีการผลิตท่ีดี ส านักงานปลัด

    -ส่งเสริมการผลิตบ่อก๊าซชีวภาพ และสัตว์ ป่าระก าท้ัง 11 หมู่บ้าน ท่ีสามารถ ท้ังพืชและสัตว์ อบต.ป่าระก า

     ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม

    -ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ปีก ปลาและโค กิจกรรม

    -จัดซ้ืออุปกรณ์ทางการเกษตร ต่าง ๆ ได้

    -จัดหาเคร่ืองสูบน้ าประจ าหมู่บ้าน  ส าเร็จ

    -จัดต้ังกองทุนปุ๋ยหมุนเวียน

    -ส่งเสริมการท าปุ๋ยหมัก

    -ส่งเสริมกลุ่มท านา

    -จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าระบบไฟฟ้า

    -จัดต้ังโรงสีข้าวขนาดเล็ก

5 สนับสนุนแหล่งเงินทุน เพ่ือให้เกษตรกระมี จัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบ้ีย 5,000      5,000     5,000     จ านวนแหล่ง ช่วยลดต้นทุน สภาเกษตรกรแห่งขาติ

แหล่งเงินทุนดอกเบ้ีย ต่ าให้แก่เกษตรกรทีมีเงินทุน เงินทุนท่ีจัดหา และลดภาระ สถาบันการเงิน

ต่ า น้อยในพ้ืนท่ีต าบลป่าระก า ได้ส าเร็จ ค่าใช้จ่ายให้

เกษตรกร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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    2. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

6 สนับสนุนพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือช่วยให้เกษตรมี เกษตรกรในพ้ืนท่ี 10,000    10,000   10,000   จ านวนคร้ังท่ี เกษตรกรได้รับ อบต.ป่าระก า

ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ต าบลป่าระก า สามารถสนับ ผลผลิตท่ีมี กรมส่งเสิรมการเกษตร

มากย่ิงข้ึน สนุนพันธ์ุพืช คุณภาพ

พันธ์ุสัตว์ได้

ส าเร็จ

7 จัดต้ังศูนย์รวบรวมและจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือให้เกษตรกรใน เกษตรกรในพ้ืนท่ี 10,000    10,000   10,000   จ านวนศูนย์ท่ี เกษตรสามารถ อบต.ป่าระก า

พ้ืนท่ีต.ป่าระก า ต าบลป่าระก า สามารถรวมตัว รวมกลุ่มและ กรมส่งเสิรมการเกษตร

มีการสร้างอ านาจ หรือจัดต้ังได้ รวบรวมและ

ในการต่อรองราคา ส าเร็จ จ าหน่ายผลผลิต

ได้ราคาคุ้มทุน

8 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพพันธ์ุฝร่ัง เพ่ือพัฒนาคุณภาพ หมู่ท่ี 2 ต าบลป่าระก า 5,000      5,000     5,000     จ านวนคร้ังท่ี เกษตรน าความรู้ กรมส่งเสริมเกษตรฯ

พันธ์ุให้เป็นไปตาม จัดอบรมเพ่ือ มาพัฒนาคุณภาพ อบต.ป่าระก า

ความต้องการของ พัฒนาคุณภาพ ฝร่ังได้ถูกวิธี สภาเกษตรกรจังหวัด

ตลาดและมีคุณภาพ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 69



    2. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

9 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพพันธ์ุกบ เพ่ือช่วยให้เกษตรมี เกษตรกรในพ้ืนท่ี 10,000    10,000   10,000   จ านวนคร้ังท่ี เกษตรน าความรู้ ประมงจังหวัด

ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ต าบลป่าระก า (หมู่ท่ี 2) จัดอบรมเพ่ือ มาพัฒนาคุณภาพ อบต.ป่าระก า

มากย่ิงข้ึน บ้านบางสุขขี พัฒนาคุณภาพ การเล้ียงกบได้ สภาเกษตรกรจังหวัดฯ

10 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพเห็ด เพ่ือช่วยให้เกษตรมี เกษตรกรในพ้ืนท่ี 10,000    10,000   10,000   ร้อยละของ ประชาชนได้รับ อบต.ป่าระก า

ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ต าบลป่าระก า (หมู่ท่ี 7) ความส าเร็จท่ี ผลผลิต (เห็ด) กรมส่งเสิรมการเกษตร

มากย่ิงข้ึน บ้านหนองดี ด าเนินการได้ ท่ีมีคุณภาพ สภาเกษตรกรจังหวัดฯ

ตามเป้าหมาย

11 แปรรูปน้ าฝร่ัง เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม เกษตรกรในพ้ืนท่ี 10,000    10,000   10,000   ร้อยละของ สร้างแบรนด์ให้ กรมส่งเสิรมการเกษตร

ให้กับผลผลิตทาง ต าบลป่าระก า (หมู่ท่ี 2) ความส าเร็จท่ี เป็นท่ียอมรับ อบต.ป่าระก า

การเกษตร (ฝร่ัง) บ้านบางสุขขี ด าเนินการได้ พัฒนาบรรจุภัณฑ์สภาเกษตรกรจังหวัดฯ

ตามเป้าหมาย

12 แปรรูปกบช าแหละ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม เกษตรกรในพ้ืนท่ี 10,000    10,000   10,000   ร้อยละของ ประชาชนได้รับรู้ อบต.ป่าระก า

ให้กับผลผลิตทาง ต าบลป่าระก า (หมู่ท่ี 2) ความส าเร็จท่ี กระบวนการแปร สภาเกษตรกรจังหวัดฯ

การเกษตร (กบ) บ้านบางสุขขี ด าเนินการได้ รูปให้มีความปลอด ประมงจังหวัด

ตามเป้าหมาย ภัยและมาตรฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 70



    2. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

13 แปรรูปเห็ด เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม เกษตรกรในพ้ืนท่ี 10,000    10,000   10,000   ร้อยละของ กรมส่งเสิรมการเกษตร

ให้กับผลผลิตทาง ต าบลป่าระก า (หมู่ท่ี 7) ความส าเร็จท่ี อบต.ป่าระก า

การเกษตร (กบ) บ้านหนองดี ด าเนินการได้ สภาเกษตรกรจังหวัดฯ

ตามเป้าหมาย

14 จัดต้ังตลาดจ าหน่ายสินค้า เพ่ือเป็นแหล่งจ าหน่ายเกษตรกรในพ้ืนท่ี 10,000    10,000   10,000   ร้อยละของ จัดต้ังศูนย์รวบ อบต.ป่าระก า

รวบรวมผลผลิต ต าบลป่าระก า ความส าเร็จท่ี รวมในต าบลบล สภาเกษตรกรจังหวัดฯ

ทางการเกษตร ด าเนินการได้ เปิดตลอดในต าบล

ตามเป้าหมาย เพ่ือขาย

รวม 14 โครงการ - - 360,000  360,000 360,000 - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

    2. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.2 แผนงานการเกษตร 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมการถ่าย สนับสนุนการด าเนินงาน 5,000    5,000     5,000     5,000      5,000     จ านวนคร้ัง การเกษตรมี ส านักงานปลัด

การเกษตรประจ าต าบล ทอดเทคโนโลยีการ ของศูนย์ถ่ายทอดฯ ท่ีสามารถ การพัฒนา อบต.ป่าระก า

เกษตร ด าเนินการ

2 ส่งเสริมการเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชด าริ เพ่ือการพัฒนาด้านการ จัดท าแปลงสาธิตศูนย์ 30,000  30,000   30,000   30,000    30,000   สนับสนุน การเกษตรมี ส านักงานปลัด

เกษตร เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมใน การพัฒนาตาม อบต.ป่าระก า

ของต าบลป่าระก า การเพ่ิม แนวเศรษฐกิจ

ประสิทธิ พอเพียง

3 จัดกิจกรรมงานวันเกษตรประจ าปี เพ่ือส่งเสริมการให้ เกษตรกรพ้ืนท่ีต าบล 5,000    5,000     5,000     5,000      5,000     ภาพการผลิต การเกษตรมี ส านักงานปลัด

ความรู้ด้านการเกษตร ป่าระก าจ านวน 110 คน ภาคเกษตร การพัฒนา อบต.ป่าระก า

ให้มี

4 ฝึกอบรมวิชาการ/วิทยาการสมัยใหม่ด้านการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรมีความ เกษตรกรพ้ืนท่ีต าบล 5,000    5,000     5,000     5,000      5,000     คุณภาพ การเกษตรมี ส านักงานปลัด

รู้ด้านวิทยการสมัยใหม่ ป่าระก าจ านวน 110 คน การพัฒนา อบต.ป่าระก า

5 ส่งเสริมการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาด้านการ เกษตรกรพ้ืนท่ีต าบล 10,000  10,000   10,000   10,000    10,000   การเกษตรมี ส านักงานปลัด

เกษตร หมู่ท่ี 1 -11 การพัฒนา อบต.ป่าระก า

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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    2. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.2 แผนงานการเกษตร 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

6 ผลิตอาหารสัตว์ให้แก่ผู้เล้ียงโคและกระบือในต าบล เพ่ือการพัฒนาด้านการ สนับสนุนเพ่ิม 10,000  10,000   10,000   10,000    10,000   จ านวนคร้ัง การเกษตรมี ส านักงานปลัด

ป่าระก า เกษตร ประสิทธิภาพการผลิต ท่ีสามารถ การพัฒนา อบต.ป่าระก า

ภาคเกษตร ด าเนินการ

สนับสนุน

กิจกรรมใน

การเพ่ิม

ประสิทธิ

ภาพการผลิต

ภาคเกษตร

ให้มี

คุณภาพ

7 โครงการส ารวจท่ีดินในพ้ืนท่ีของรัฐและออกเอกสารสิทธ์ิเพ่ือให้รัฐออกเอกสารสิทธ์ิพ้ืนท่ีต าบลป่าระก า 5,000    5,000     5,000     5,000      5,000     จ านวนพ้ืนท่ี (ไร่)ประชาชนใน อบต.ป่าระก า

ในท่ีดินให้แก่เกษตรกร ในท่ีดินท ากินให้แก่ ท่ีรัฐออกเอกสารพ้ืนท่ีมีเอกสาร สปก./สนง.ปฏิรูปท่ีดิน

เกษตรกร ในการท ากิน สิทธ์ิในการท ากิน เพ่ือเกษตรกรรม

ให่เกษตรกรได้ สนง.ท่ีดินจังหวัดฯ

รวม 7 โครงการ - - 70,000  70,000  70,000  70,000   70,000   - - -

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

    2. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 ก่อสร้างโรงเรือนรวบรวมสัตว์ ก่อสร้างโรงเรือน โรงเรือนส าหรับสัตว์ - - 70,000   70,000    ร้อยละความ เกษตรกรได้รับ กองช่าง

ส าหรับสัตว์เล้ียง อาศัยอยู่ในช่วงหน้าฝน ส าเร็จท่ี ความอ านวย อบต.ป่าระก า

ประจ าต าบล เช่น โค เป็นต้น สามารถก่อ สะดวกในช่วง

(จ านวน 5 หลัง) สร้างโรงเรือน หน้าฝน

สองหมู่บ้าน/1 หลัง ได้

ตามความเหมาะสม

2 ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมอุปกรณ์อัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ ก่อสร้างโรงเรือน ก่อสร้างโรงเรือน - - - 70,000    ร้อยละความ เกษตรกรได้รับ กองช่าง

ส าหรับอัดเม็ดปุ๋ย ส าหรับอัดเม็ดปุ๋ย ส าเร็จท่ี ความอ านวย อบต.ป่าระก า

อินทรีย์ อินทรีย์ จ านวน 1 หลัง สามารถก่อ สะดวก

สร้างโรงเรือน

ได้

รวม 2  โครงการ - - - - 70,000   140,000  - - -

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคันเหมือง เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 414,000   ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

สายบ้านนางสมพงศ์  บัวเพชร  หมู่ท่ี 1 คมนาคมท่ีสะดวก 3.50 ม.ยาว 2,300 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวก ประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน มีความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

2 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบ้านผู้ใหญ่หมู่ท่ี 1 เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 197,000  ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

 + ถนนใหม่ คมนาคมท่ีสะดวก 4 เมตร ยาว 850 เมตร ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า  อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการท่ี วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3 ปรับรุง/ซ่อมแซมถนนซอยในเขตหมู่ท่ี 1 เพ่ือพัฒนาระบบการ ถมถนนซอยด้วยหินคลุก - - - 200,000   ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

   - ซอยดอนส าราญ  1 คมนาคมท่ีสะดวก ในเขตหมูท่ี 1 ขนาด ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

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

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

   - ซอยดอนส าราญ  4 และมีความปลอดภัยใน แปลนท่ี อบต.ก าหนด ความปลอดภัยใน

   - ซอยดอนส าราญ  5 การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

4 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบ้านในโอ-บ้าน เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง - -        174,000  - ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

ดอนส าราญ หมู่ท่ี 1 คมนาคมท่ีสะดวก 3.50 ม. ยาว 750 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

5 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายพระราชด าริสายบ้าน เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 92,000     ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

ในโอ หมู่ท่ี 1 คมนาคมท่ีสะดวก 3.50 ม. ยาว 530 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

6 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนบ้านนายส่อง-นางเจริญ เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 99,000    ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 1 คมนาคมท่ีสะดวก 2.50 ม. ยาว 300 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

7 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสง่า  แก้วก้ิม เพ่ือการคมนาคมท่ี ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 432,000  ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 1 สะดวก กว้าง 4 ม.ยาว 180 ม. ถนนท่ี สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ0.50 ม. ก่อสร้างได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบ (ม./กม.) ทางการเกษตรและมี

และมีความปลอดภัยใน แปลนท่ี อบต.ก าหนด ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

8 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านในโอ หมู่ท่ี 1 เพ่ือการคมนาคมท่ี ซ่อมแซมถนนคสล.ขนาด 500,000 ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. ถนนท่ี สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ0.50 ม. ก่อสร้างได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบ (ม./กม.) ทางการเกษตรและมี

และมีความปลอดภัยใน แปลนท่ี อบต.ก าหนด ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี
งบประมาณ
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    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
9 ขุดถนนใหม่จากท่ีนานางประเสริฐ นาคเพ็ง ถึง เพ่ือการคมนาคมท่ี ขุดถนนใหม่ขนาด ระยะทาง ใช้ในการขนส่งผลผลิต กองช่าง

ท่ีนานางเผียน  สุขศรีมล  หมู่ท่ี 2 สะดวก กว้าง 3 ม. ยาว 300 ม. ถนนท่ี ทางการเกษตร อบต.ป่าระก า

(ด าเนินการแล้ว) ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ขุดใหม่ได้

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด (เมตร)

และมีความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน

10 ปรับปรุงคันคูส่งน้ าสายบ้านดอนส าราญ หมู่ท่ี 1 เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 180,000   คันคูส่งน้ า ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

คมนาคมท่ีสะดวก 4 เมตร ยาว 1,250 ม. ท่ีสามารถ สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ปรับปรุงได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด ทางการเกษตรและมี

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

11 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมโพธ เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 98,000     ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 1 คมนาคมท่ีสะดวก 2.50 ม. ยาว 120 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
12 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านผู้ใหญ่ หมู่ท่ี 1 เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด - - 300,000  300,000   ###### ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

คมนาคมท่ีสะดวก กว้าง 4 ม.ยาว 850 ม. (125 ม.) (125 ม.) (125 ม.) ท่ีก่อสร้าง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ0.50 ม. ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบ (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมีความปลอดภัยใน แปลนท่ี อบต.ก าหนด ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

13 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคันเหมืองเก่า-สามแยก เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 500,000  ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

ราชด าริ หมูท่ี 1 คมนาคมท่ีสะดวก 2.50 ม. ยาว 570 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

14 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านในโอ เพ่ือพัฒนาระบบการ ระยะทาง 1,000 ม. - - ######## - ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

หมูท่ี 1 คมนาคมท่ีสะดวก รายละเอียดตามแบบ ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน แปลนท่ี อบต.ก าหนด ถนนคสล. ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้ ทางการเกษตรและมี

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี
งบประมาณ
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    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

15 บุกเบิกถนนสายปากทางบ้านนายจรูญ เรืองช่วย ประชาชนใช้ในการขน บุกเบิกถนนขนาด 60,000    ถนนท่ีบุก ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

สุดซอย  หมู่ท่ี 1 ส่งผลผลิตทางการเกษตร กว้าง 3 ม. ยาว 120 ม. เบิกได้ สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

และมีความปลอดภัยใน รายละเอียดตามแบบ ส าเร็จ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

การคมนาคมมากข้ึน แปลนท่ี อบต. ก าหนด (ม./กม.) ทางการเกษตรและมี

ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน

16 ก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนดอนส าราญ ประชาชนใช้ในการขน ก่อสร้างถนน คสล, 300,000  210,000   ระยะท่ี ใช้ในการขนส่งผลผลิต กองช่าง

(บ้านนายไมตรี คล้ายทอง) หมู่ท่ี 1 ส่งผลผลิตทางการเกษตร กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. (100 ม.) (70 ม.) ก่อสร้าง ทางการเกษตรและมี อบต.ป่าระก า

และมีความปลอดภัยใน รายละเอียดตามแบบ ได้ส าเร็จ ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน แปลนท่ี อบต. ก าหนด (ม./กม.) การคมนาคมมากข้ึน

17 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายซอยบ้านนางส้มอ่ิม ประชาชนใช้ในการขน ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 60,000    ระยะทาง ใช้ในการขนส่งผลผลิต กองช่าง

(ฝ่ังขวา) หมู่ท่ี 1 ส่งผลผลิตทางการเกษตร 3.00 ม. ยาว 400  ม. ท่ีปรับปรุง ทางการเกษตรและมี อบต.ป่าระก า

และมีความปลอดภัยใน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม) การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี
งบประมาณ

หน้า 80



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ฝังท่อระบายน้ าหมู่ท่ี 1 ดังน้ี เพ่ือการระบายน้ าท่ีดี ฝังท่อจุดท่ีต้องการฝัง

18     -ฝังท่อบล๊อคข้ามคลองตรงคันเหมืองบ้านนาง ป้องกันน้ าท่วม การ ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 1 - - - 35,000     จ านวน ป้องกันน้ าท่วมและ กองช่าง

    สมพงษ์ บัวเพชร  หมู่ท่ี 1 คมนาคมขนส่งสะดวก จุดท่ี การคมนาคมขนส่ง อบต.ป่าระก า

19     -จากศาลาหมู่บ้านหมู่ท่ี 1 - เหมืองราชด าริ ในช่วงหน้าฝน - -        35,000    -          ด าเนินการ มีความสะดวก

      สายบ้านนายน้อม ฝังท่อ

20 ฝังท่อระบายน้ าหมู่ท่ี 1 เพ่ิม จ านวน 5 จุด ดังน้ี เพ่ือการระบายน้ าท่ีดี ฝังท่อจุดท่ีต้องการฝัง ระบายน้ า ป้องกันน้ าท่วมและ กองช่าง

   - หน้าบ้านนายส่อง ป้องกันน้ าท่วม การ ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 1 - - 25,000    - ได้ส าเร็จ การคมนาคมขนส่ง อบต.ป่าระก า

   - หน้าบ้านนางเสริฐ คมนาคมขนส่งสะดวก - - - 25,000     หมู่ท่ี 1 มีความสะดวก

   - สามแยกบ้านผู้ใหญ่ ในช่วงหน้าฝน - -        - 25,000     

   - หน้าบ้านนางจัด - - - 25,000     

   - หน้าบ้านนางอาภรณ์ - - 25,000    -

ก่อสร้างและซ่อมแซมศาลาอาคารอเนกประสงค์

21  ก่อสร้างศาลาท่ีพักริมทางบริเวณสามแยกในโอ เพ่ือให้ประชาชนใช้ ศาลาท่ีพักริมทาง หมู่ท่ี 1 - - - 40,000     ศาลาท่ีก่อ ประชาชนได้ใช้ประ กองช่าง

 หน้าบ้านนายไพบูลย์  เพชรเกล้ียง หมู่ท่ี 1 ประโยชน์ร่วมกัน 1 หลัง ตามแบบแปลน สร้างได้ โยชน์ร่วมกัน อบต.ป่าระก า

ท่ีอบต. ก าหนด ส าเร็จ

22 ปรับปรุงศาลาท่ีพักริมทางหน้าบ้านนายสง่า เพ่ือให้ประชาชนใข้ ศาลาท่ีพักริมทาง หมู่ท่ี 1 - - - 40,000     ศาลาท่ีก่อ ประชาชนได้ใช้ประ กองช่าง

แก้วก้ิม  หมู่ท่ี 1 ประโยชน์ร่วมกัน 1 หลัง ตามแบบแปลน สร้างได้ โยชน์ร่วมกัน อบต.ป่าระก า

ท่ีอบต. ก าหนด ส าเร็จ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี
งบประมาณ

หน้า 81



    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
23 ปรับปรุงทางสาธารณะจากหน้าบ้านนายสายชล เพ่ือประชาชนใช้ในการ ทางสาธารณะระยะทาง 35,000     ระยะทาง ใช้ในการขนส่งผลผลิต กองช่าง

อินช่วย ถึงท่ีนานายเจริญ วงศ์พรัด หมู่ท่ี 2 ขนส่งผลผลิตทางการ 700 ม. (หมู่ท่ี 2) สาธารณะ ทางการเกษตรและมี อบต.ป่าระก า

เกษตรและการคมนาคม ท่ีปรับปรุง ความปลอดภัยใน

ท่ีดีข้ึน ได้ส าเร็จ การคมนาคมมากข้ึน

(ม./กม)

24 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบ้านบางล าพู-ปากทาง เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 208,000  ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

บางสุขขี หมู่ท่ี 2 คมนาคมท่ีสะดวก 3 เมตร ยาว 900 เมตร ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

25 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบางล าพู-บ้านนางเส้ียน เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง ###### ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 2 คมนาคมท่ีสะดวก 2.50 ม. ยาว 350 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

งบประมาณ

หน้า 82



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
26 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนทางสาธารณะจาก เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 59,000    ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

บ้านนางริน ฤทธิศรี-บ้านนางสยาม  สุขทองพันธ์ คมนาคมท่ีสะดวก 3 เมตร ยาว 300 เมตร ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

หมู่ท่ี 2 ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

27 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนขอบคลองจาก เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 58,000    ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

สามแยกบางล าพู-บ้านนางยินดี จันทร์ด า หมู่ท่ี 2 คมนาคมท่ีสะดวก 3 เมตร ยาว 250 เมตร ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

28 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายหับ เสนา เพ่ือพัฒนาระบบการ รายละเอียดตามแบบ ###### สะพานท่ี ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 2 คมนาคมท่ีสะดวก แปลนท่ี อบต.ก าหนด ซ่อมแซม สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน ได้ส าเร็จ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ทางการเกษตรและมี

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

โครงการท่ี
งบประมาณ
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29 ปรับปรุง/ซ่อมแซมสายบางสุขขี-บ้านนายจรวย  เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 53,000  ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

สุขเอียด หมู่ท่ี 2 คมนาคมท่ีสะดวก 3 เมตร ยาว 230 เมตร ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

30 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบางล าพู-บ้าน เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 180,000   ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

เกาะจาก 1 หมู่ท่ี 2 คมนาคมท่ีสะดวก 4 ม. ยาว 1,750 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

31 ก่อสร้างถนน คสล.สายบางสุขขี - บ้านนายจรวย เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนคสล.ขนาดกว้าง 300,000 ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

สุขเอียด หมู่ท่ี 2 คมนาคมท่ีสะดวก 3 เมตร ยาว 230 เมตร ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ

งบประมาณ
วัตถุประสงค์

หน้า 84



32 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบางสุขขี-ทางสาธารณะ เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 69,000     ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 2 คมนาคมท่ีสะดวก 2.50 ม. ยาว 300  ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

33 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบางล าพู-บ้านนายร้ิน เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 46,000    ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

ทองท่าแพ หมู่ท่ี 2 คมนาคมท่ีสะดวก 2.50 ม. ยาว 200 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

34 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบางล าพู-บ้านนายภิรมย์  เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 58,000 ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

สุขทอง หมู่ท่ี 2 คมนาคมท่ีสะดวก 2.50 ม. ยาว 250 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแลสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
35 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคันเหมืองราชด าริ หมู่ท่ี 2-3 เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง ###### คันเหมือง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ
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คมนาคมท่ีสะดวก 3.5 ม. ยาว 1,500 ม. ปรับปรุงได้ สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ (ม./กม) ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด ทางการเกษตรและมี

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

36 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสาธารณะจากถนน เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 198,000   ระยะทางท่ี ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

เกาะจาก 1 - ถนนบางล าพู  หมู่ท่ี 2 คมนาคมท่ีสะดวก 4 ม. ยาว 2,000  ม. บุกเบิกใหม่ สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ได้ส าเร็จ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

37 ก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกบางล าพู-บ้าน เพ่ือการคมนาคมท่ี ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 510,000   ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

นายพิรม  สุขทอง หมู่ท่ี 2 สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. ถนนท่ี สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ก่อสร้าง ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบ ได้ส าเร็จ ทางการเกษตรและมี

และมีความปลอดภัยใน แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม) ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

38 ก่อสร้างถนน คสล.สายหัวป่าขลู่ - ป่าระก าเหนือ เพ่ือการคมนาคมท่ี ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 300,000  300,000   ###### ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

(ต่อจากของเดิม/สะพานบ้านนายลาภ)  หมู่ท่ี 2 สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 270 ม. (100 ม.) (100 ม.) (70 ม.) ถนนท่ี สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
งบประมาณ
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ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ก่อสร้าง ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบ ได้ส าเร็จ ทางการเกษตรและมี

และมีความปลอดภัยใน แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม) ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

39 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายว้ิน ทองท่าแพ เพ่ือการคมนาคมท่ี ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด ###### ระยะทาง ประชาชนได้ใช้ประ กองช่าง

หมู่ท่ี 2 สะดวก กว้าง ......ม.ยาว 130  ม. ถนนท่ีก่อ โยชน์ร่วมกัน อบต.ป่าระก า

รายละเอียดตามแบบ สร้างได้

แปลนท่ี อบต.ก าหนด ส าเร็จ

40 ก่อสร้างถนน คสล.สายบางล าพู-เกาะจาก 1 เพ่ือการคมนาคมท่ี ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 300,000  300,000   ###### ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 2 สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 1,750 ม. (100 ม.) (100 ม.) (100 ม.) ถนนท่ี สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ก่อสร้าง ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบ ได้ส าเร็จ ทางการเกษตรและมี

และมีความปลอดภัยใน แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม) ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

41 บุกเบิกถนน (สายใหม่) สายบางศรีทอง หมู่ท่ี 2 เพ่ือการคมนาคมท่ี ประมาณ 600 เมตร 70,000     ถนนท่ีขุด ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

สะดวก รายละเอียดตามแบบ บุกเบิกใหม่ สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
งบประมาณ
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ประชาชนใช้ในการขน แปลนท่ี อบต.ก าหนด ได้ (เมตร) ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ทางการเกษตร

42 ฝังท่อระบายน้ าข้ามถนนข้างบ้านนายฉันนะ บัวค า เพ่ือการระบายน้ าท่ีดี ฝังท่อจุดท่ีต้องการฝัง 35,000    จ านวนจุด ป้องกันน้ าท่วมและ กองช่าง

หมู่ท่ี 2 ป้องกันน้ าท่วม การ ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 2 ท่ีสามารถ การคมนาคมขนส่ง อบต.ป่าระก า

คมนาคมขนส่งสะดวก ฝังท่อ มีความสะดวก

ในช่วงหน้าฝน ระบายน้ า

43 ถมยกระดับถนนเหมือง หมู่ 3-หน้าบ้านนางพล้อย เพ่ือการคมนาคมท่ี รายละเอียดตามแบบ 85,000 คันเหมือง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

อนุมาศ  หมู่ท่ี 2 สะดวก แปลนท่ี อบต.ก าหนด ท่ีสามารถ สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน ยกระดับได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ส าเร็จ ทางการเกษตรและมี

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

44 ถมหินคลุกถนนเหมืองราชด าริ หมู่ 3 -ถึงท่ีนา เพ่ือการคมนาคมท่ี ประมาณ 400 ม. 78,000     เหมืองน้ า ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

นายปัตวีกานต์ หมู่ท่ี  2 สะดวก รายละเอียดตามแบบ ท่ีสามารถ สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
งบประมาณ
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ประชาชนใช้ในการขน แปลนท่ี อบต.ก าหนด ถมหินได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร (เมตร) ทางการเกษตรและมี

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

45 บุกเบิกถนนจากท่ีนานายปัตวีกานต์ -ถนนบางสุขขี เพ่ือการคมนาคมท่ี ประมาณ 300 ม. 50,000    ถนนท่ีขุด ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 2 สะดวก รายละเอียดตามแบบ บุกเบิกใหม่ สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน แปลนท่ี อบต.ก าหนด ได้ (เมตร) ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ทางการเกษตรและมี

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

46 ฝังท่อระบายน้ าปากคลองหัวขลู่ (หน้าบ้านนางถาวร) เพ่ือการระบายน้ าท่ีดี ฝังท่อจุดท่ีต้องการฝัง 30,000    จ านวนจุด ป้องกันน้ าท่วมและ กองช่าง

หมู่ท่ี 2 ป้องกันน้ าท่วม การ ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 2 ท่ีฝังท่อ การคมนาคมขนส่ง อบต.ป่าระก า

คมนาคมขนส่งสะดวก (ท่อ  80) ระบายน้ า มีความสะดวก

ในช่วงหน้าฝน ได้ส าเร็จ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

47 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบางล าพู-หน้าบ้าน เพ่ือการคมนาคมท่ี ระยะทาง 520 เมตร 98,000     ถนนท่ีขุด ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

นางล้ินจ่ี จันทร์ด า หมู่ท่ี 2 สะดวก รายละเอียดตามแบบ บุกเบิกใหม่ สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน แปลนท่ี อบต.ก าหนด ได้ (เมตร) ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ
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ส่งผลผลิตทางการเกษตร ทางการเกษตร

48 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้ประชาชนใข้ อาคารอเนกประสงค์ 40,000     อาคารท่ีก่อ ประชาชนได้ใช้ประ กองช่าง

ประโยชน์ร่วมกัน 1 หลัง ตามแบบแปลน สร้างได้ โยชน์ร่วมกัน อบต.ป่าระก า

ท่ีอบต. ก าหนด ส าเร็จ

49 ก่อสร้างศาลาพักริมทาง หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้ประชาชนใข้ ศาลาท่ีพักริมทาง หมู่ท่ี 2 40,000     ศาลาท่ีก่อ ประชาชนได้ใช้ประ กองช่าง

ประโยชน์ร่วมกัน 1 หลัง ตามแบบแปลน สร้างได้ โยชน์ร่วมกัน อบต.ป่าระก า

ท่ีอบต. ก าหนด ส าเร็จ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
50 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ าสายบ้านนางส้มอ่ิม - เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง ###### ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

โคกหมาก หมู่ท่ี 3 คมนาคมท่ีสะดวก 3 ม. ยาว  850 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ
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และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

51 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายซอยโคกหมาก - บ้าน เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 100,000  ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

ในโอ  หมู่ท่ี 3 คมนาคมท่ีสะดวก 3.50 ม.ยาว1,300 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

52 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายพระราชด าริในโอ- เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง - 150,000  - ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

โคกหมาก   หมู่ท่ี 3 คมนาคมท่ีสะดวก 3 ม. ยาว 1,200 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
53 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ าสายบ้านนายฟอง- เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 200,000   คันคูส่งน้ า ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

ป่าระก า หมู่ท่ี 3 คมนาคมท่ีสะดวก 3 ม. ยาว 2,700 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ได้ (ม./กม) ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด ทางการเกษตรและมี

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

54 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายสะพานบ้านนายไพโรจน์ เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 46,000  ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

- บ้านนายต้ิน หมู่ท่ี 3 คมนาคมท่ีสะดวก 2.50  ม. ยาว  200 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

55 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายในโอ-บ้านนายถาวร  เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 100,000  ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

แก้วใส    หมู่ท่ี 3 คมนาคมท่ีสะดวก 3 ม.  ยาว 1,000 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
56 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายหัวป่าขลู่พัฒนา 2 เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 58,000  ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 3 คมนาคมท่ีสะดวก 3  ม.  ยาว  250 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ
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57 ปรับปรุงถนนขอบคลองบ้านในโอ หมู่ท่ี 3 เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนนขอบคลอง 165,000  ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

คมนาคมท่ีสะดวก กว้าง 3 ม. ยาว  420 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

58 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบ้านในไร่-โคกหมาก- เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง ###### ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

ในโอ หมู่ท่ี 3 คมนาคมท่ีสะดวก 3  ม. ยาว 1,400 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

59 ปรับปรุงถนน/ซ่อมแซมสายบ้านนางเจิม มณีโชติ- เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 300,000 ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

โคกหมาก   หมู่ท่ี 3 คมนาคมท่ีสะดวก 3 ม. ยาว 1,500 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

60 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนจากบ้านนายพัทนันต์ นุ่นชู - เพ่ือการคมนาคมท่ี ระยะทางประมาณ 200 36,000  ถนนท่ีขุด ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

ท่ี วัตถุประสงค์
งบประมาณ

โครงการ
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นายผัน  วงศ์พรัด  หมู่ท่ี 3 สะดวก เมตร บุกเบิกได้ สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน (เมตร) ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ทางการเกษตรและมี

ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน

61 โครงการถมถนนหินคลุกสายบ้านนางบุญเรือน เพ่ือพัฒนาระบบการ ถมถนนด้วยหินคลุก 40,000     ระยะทางท่ี ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

สวนอักษร หมู่ท่ี 3 คมนาคมท่ีสะดวก ขนาดกว้าง 5 เมตร ถมถนนได้ สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน ยาว 120 เมตร ราย ส าเร็จ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ละเอียดตามแบบแปลน ทางการเกษตรและมี

และมีความปลอดภัยใน ของ อบต.ป่าระก า ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ

    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ฝังท่อระบายน้ าหมู่ท่ี 3 ดังน้ี เพ่ือการระบายน้ าท่ีดี จ านวนจุด ป้องกันน้ าท่วมและ กองช่าง

62     -สายบ้านนายฟอง-ป่าระก า ป้องกันน้ าท่วม การ ฝังท่อจุดท่ีต้องการฝัง 35,000     ท่ีฝังท่อ การคมนาคมขนส่ง อบต.ป่าระก า

63     -สายในโอ-โคกหมาก คมนาคมขนส่งสะดวก ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 3 35,000     ระบาย มีความสะดวก

64 ฝังท่อระบายน้ าคันเหมืองน้ าหน้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ท่ี 3 ในช่วงหน้าฝน 35,000  น้ าได้

ส าเร็จ

65 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายซอยประชาวัฒนา เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 41,000     ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 4 คมนาคมท่ีสะดวก 3.50 ม. ยาว 230 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ
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ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

66 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายแอบ เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 63,000     ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

เกล้ียงจันทร์  หมู่ท่ี 4 คมนาคมท่ีสะดวก 3.50 ม. ยาว 350 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
67 ปรับปรุงถนนคันคูส่งน้ าสายราชด าริบ้านไร่เจริญ เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 125,000  คันคูส่งน้ าท่ีระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

พร้อมฝังท่อจ านวน 1 จุด หมู่ท่ี 4 คมนาคมท่ีสะดวก 2.50 ม. ยาว 1,000 ม. ปรับปรุงได้ สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ (ม./กม) ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด ทางการเกษตรและมี

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

68 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบ้านไร่เจริญ (แยกขวาไป เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 50,000  ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

สุดบ้านนายจ ารัส) หมู่ท่ี  4 คมนาคมท่ีสะดวก 3.00 ม. ยาว 200 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

69 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายซอยบ้านไร่เจริญ เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 98,000     ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 4 คมนาคมท่ีสะดวก 4 ม. ยาว 1,300 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

70 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบ้านไร่เจริญ เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง - - 45,000    -          ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

(แยกไปทางซ้าย สุดบางสุขขี หมู่ 2)  หมู่ท่ี 4 คมนาคมท่ีสะดวก 2.50 ม. ยาว 450 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

71 ก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่าระก าใต้ - วัดป่าระก า เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 210,000  ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

เหนือ หมู่ท่ี 4 (ส่วนท่ีเหลือ/ตลอดสาย) คมนาคมท่ีสะดวก กว้าง 5 ม .ยาว 70 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบ (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
งบประมาณ
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และมีความปลอดภัยใน แปลนท่ี อบต.ก าหนด ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

72 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ าสายราชด าริ เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 99,000     คันเหมืองท่ี ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

บ้านนายถนอม  วงศ์พรัด (ท้ัง 2 ฝ่ัง)  หมู่ท่ี 4 คมนาคมท่ีสะดวก 3 ม. ยาว 1,600 ม. ปรับปรุงได้ สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ (ม./กม) ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด ทางการเกษตรและมี

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
73 ก่อสร้างถนน คสล.สายหัวป่าขลู่ - วัดป่าระก าเหนือ เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนนคสล.ขนาด 300,000  600,000   ###### ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 4 คมนาคมท่ีสะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 680 ม. (125 ม.) (250 ม.) (305 ม.) ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน หนาเฉล่ีย  0.15 ม. ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบ (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมีความปลอดภัยใน แปลนท่ี อบต.ก าหนด ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

74 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบ้านนางกระจ่าง เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 16,000  ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

บุญเกิด  หมู่ท่ี 4 คมนาคมท่ีสะดวก 2.50 ม. ยาว 100 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ
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การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

75 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนจากขอบสระเก็บน้ าประจ า เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 16,000     ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

หมู่บ้าน -บ้านนายเลิศ กาญจนคลอด หมู่ท่ี 4 คมนาคมท่ีสะดวก 3 เมตร ยาว 100 เมตร ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด (เมตร) ทางการเกษตรและมี

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
76 ฝังท่อระบายน้ าบริเวณเหมืองสายบ้านนายถนอม เพ่ือการระบายน้ าท่ีดี ฝังท่อจุดท่ีต้องการฝัง 35,000    จ านวนจุด ป้องกันน้ าท่วมและ กองช่าง

หมู่ท่ี 4 ป้องกันน้ าท่วม การ ในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 4 ท่ีฝังท่อ การคมนาคมขนส่ง อบต.ป่าระก า

คมนาคมขนส่งสะดวก ระบายน้ า มีความสะดวก

ในช่วงหน้าฝน ได้ส าเร็จ

77 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายแอบ เกล้ียงจันทร์ - เพ่ือการคมนาคมท่ี ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด ###### ระยะทาง ช่วยให้การคมนาคมท่ี กองช่าง

บ้านนายประยูร  เงินนุช หมู่ท่ี 4 สะดวกของประชาชน กว้าง 4 ม. ยาว 350 ม. ท่ีก่อสร้าง สะดวกของประชาชน อบต.ป่าระก า

ในพ้ืนท่ีระแวงน้ัน ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ถนนได้ และมีความปลอดภัย

ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด (ม./กม.) มากข้ึน

78 ก่อสร้างถนน คสล. สายประชาวัฒนา หมู่ท่ี 4 เพ่ือการคมนาคมท่ี ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 400,000   ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

โครงการท่ี วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. ท่ีก่อสร้าง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบ (ม./กม.) ทางการเกษตรและมี

และมีความปลอดภัยใน แปลนท่ี อบต.ก าหนด ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
79 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านไร่เจริญ หมู่ท่ี 4 เพ่ือการคมนาคมท่ี ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 400,000   ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. ท่ีก่อสร้าง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบ (ม./กม.) ทางการเกษตรและมี

และมีความปลอดภัยใน แปลนท่ี อบต.ก าหนด ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

80 ฝังท่อระบายน้ าจุดสามแยกบ้านนางสว่างจิต-บ้าน เพ่ือการระบายน้ าท่ีดี ฝังท่อจุดท่ีต้องการฝัง 20,000    ท่อระบาย ป้องกันน้ าท่วมและ กองช่าง

นายเนย   หมู่ท่ี 4 ป้องกันน้ าท่วม การ ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 4 น้ าท่ี การคมนาคมขนส่ง อบต.ป่าระก า

คมนาคมขนส่งสะดวก ด าเนินการ มีความสะดวก

ในช่วงหน้าฝน ฝังได้ส าเร็จ

โครงการท่ี วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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81 ก่อสร้างศาลาพักริมทาง หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ศาลาพักริมทาง หมู่ท่ี 4 50,000     ศาลาท่ี ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

ประโยชน์ร่วมกัน สามารถ ประโยชน์ร่วมกัน อบต.ป่าระก า

ก่อสร้างได้

ส าเร็จ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
82 ฝังท่อระบายน้ าจุดสามแยกบ้านนางสว่างจิต-บ้าน เพ่ือการระบายน้ าท่ีดี ฝังท่อจุดท่ีต้องการฝัง 20,000    - ท่อระบาย ป้องกันน้ าท่วมและ กองช่าง

นายเนย   หมู่ท่ี 4 ป้องกันน้ าท่วม การ ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 4 น้ าท่ี การคมนาคมขนส่ง อบต.ป่าระก า

คมนาคมขนส่งสะดวก ด าเนินการ มีความสะดวก

ในช่วงหน้าฝน ฝังได้ส าเร็จ

83 ก่อสร้างศาลาพักริมทาง หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ศาลาพักริมทาง หมู่ท่ี 4 50,000     ศาลาท่ี ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

ประโยชน์ร่วมกัน สามารถ ประโยชน์ร่วมกัน อบต.ป่าระก า

ก่อสร้างได้

ส าเร็จ

84 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายวัดป่าระก าใต้- เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 460,000   ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

บ้านเหมก 1 หมู่ท่ี 5 - หมู่ ท่ี 8 คมนาคมท่ีสะดวก 4 ม. ยาว 950 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี
งบประมาณ
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ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
85 ปรับปรุง/ซ่อมแซมสายบ้านในไร่-หนองดี (ซอย 2) เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 180,000   ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 5    (หน้าบ้านนายนุกูล) คมนาคมท่ีสะดวก 3 ม. ยาว 1,750 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

86 ปรับปรุง/ซ่อมแซมสายบ้านในไร่-หนองดี (ซอย 1) เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 100,000   ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 5 (หน้าบ้านนายเสรี  แดงขาว) คมนาคมท่ีสะดวก 3 ม. ยาว 1,500 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

87 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเหมืองราชด าริ (บ้าน เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 220,000  ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

ท่ี เป้าหมายวัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ
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นายสุชาติ   ประจง) - ไปข้างอบต. หมู่ท่ี 5 คมนาคมท่ีสะดวก 3  ม.  ยาว 600 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

88 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายในมาบ-หนองดี หมู่ท่ี 5 เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 300,000   ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

คมนาคมท่ีสะดวก 2.50 ม.ยาว 2,000 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

89 ก่อสร้างถนน คสล.สายป่าระก าใต้ - บ้านเหมก 2 เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 300,000  300,000   ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 5, 11 คมนาคมท่ีสะดวก กว้าง 4 ม.ยาว 250 ม. (125 ม.) (125 ม.) ท่ีก่อสร้าง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ0.50 ม. ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบ (ม./กม.) ทางการเกษตรและมี

และมีความปลอดภัยใน แปลนท่ี อบต.ก าหนด ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ฝังท่อระบายน้ าหมู่ท่ี 5 ดังน้ี

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ
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90     -ท่ีนานายประพันธ์ เพ่ือการระบายน้ าท่ีดี ฝังท่อจุดท่ีต้องการฝัง 35,000    จ านวนจุด ป้องกันน้ าท่วมและ กองช่าง

91     -สามแยกโครงการราชด าริฝ่ังตะวันตก ป้องกันน้ าท่วม การ ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 5 35,000     ท่ีสามารถ การคมนาคมขนส่ง อบต.ป่าระก า

92     -บ้านนายปราโมทย์  พรหมเดช คมนาคมขนส่งสะดวก 35,000     ฝังท่อ มีความสะดวก

93     -ฝ่ังตะวันออกท่ีนานายส าราญ  แดงงาม จดท่ีนา ในช่วงหน้าฝน 35,000    -          ระบายน้ า

     นายคล่ี วงศ์มี ได้ส าเร็จ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ฝังท่อระบายน้ าหมู่ท่ี 5 ดังน้ี

94     -ขอบคลองบ้านนายสุวรรณ  แก้วส าลี เพ่ือการระบายน้ าท่ีดี ฝังท่อจุดท่ีต้องการฝัง 35,000    จ านวนจุด ป้องกันน้ าท่วมและ กองช่าง

   (คลองหนองดี)  หมู่ท่ี 5 ป้องกันน้ าท่วม การ ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 5 ท่ีสามารถ การคมนาคมขนส่ง อบต.ป่าระก า

คมนาคมขนส่งสะดวก ฝังท่อ มีความสะดวก

ในช่วงหน้าฝน ระบายน้ า

ได้ส าเร็จ

95 ฝังท่อระบายจุดบ้านนายชี, นายประภาส-ท่ีบ้านร้าง เพ่ือการระบายน้ าท่ีดี ฝังท่อจุดท่ีต้องการฝัง 5,000       ท่อระบาย ป้องกันน้ าท่วมและ กองช่าง

96 ฝังท่อระบายท่ีนานายสุทน  วงศ์เมฆ ป้องกันน้ าท่วม การ ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 5 5,000    น้ าท่ีฝังได้ การคมนาคมขนส่ง อบต.ป่าระก า

คมนาคมขนส่งสะดวก (หมู่ท่ี 5) มีความสะดวก

97 ฝังท่อระบายน้ าถนนสายสวนปาล์มนายเลียบ - เพ่ือการระบายน้ าท่ีดี ฝังท่อจุดท่ีต้องการฝัง 30,000    จ านวนจุด ป้องกันน้ าท่วมและ กองช่าง

สุดเขต ต. ไสหมาก  หมู่ท่ี 5 ป้องกันน้ าท่วม การ ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 5 ท่ีฝังท่อ การคมนาคมขนส่ง อบต.ป่าระก า

คมนาคมขนส่งสะดวก ระบายน้ าได้มีความสะดวก

ในช่วงหน้าฝน หมู่ท่ี 5

98 ฝังท่อระบายน้ าสายบ้านนายสมบูรณ์  แดงขาว  เพ่ือการระบายน้ าท่ีดี ฝังท่อจุดท่ีต้องการฝัง 20,000    จ านวนจุด ป้องกันน้ าท่วมและ กองช่าง

ท่ี เป้าหมายวัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ

หน้า 103



หมู่ท่ี 5 ป้องกันน้ าท่วม การ ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 5 ท่ีฝังท่อ การคมนาคมขนส่ง อบต.ป่าระก า

คมนาคมขนส่งสะดวก ระบายน้ า มีความสะดวก

ในช่วงหน้าฝน ได้ส าเร็จ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

99 บุกเบิกถนนสายบ้านนายประไพ - บ้านนายนิต เพ่ือพัฒนาระบบการ บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 150,000   ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 5 คมนาคมท่ีสะดวก 3 ม. ยาว  400 ม. ท่ีบุกเบิก ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม.) เกษตร

100 บุกเบิกถนนสายท่ีนาน.ส.จิรา-ท่ีนานายเจริญ ช่ืนชม เพ่ือพัฒนาระบบการ บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 150,000   ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 5 คมนาคมท่ีสะดวก 3 ม. ยาว  400 ม. ท่ีบุกเบิก ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม.) เกษตร

101 บุกเบิกถนนสายบ้านนายประไพ - บ้านนายสมปอง เพ่ือพัฒนาระบบการ บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 150,000  ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 5 คมนาคมท่ีสะดวก 3 ม. ยาว  400 ม. ท่ีบุกเบิก ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม.) เกษตร

102 บุกเบิกถนนสายท่ีนานายนิตย์ - ท่ีนางสาคร หมู่ท่ี 5 เพ่ือพัฒนาระบบการ บุกเบิกถนนขนาดกว้าง - 150,000   ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี

หน้า 104



คมนาคมท่ีสะดวก 3 ม. ยาว  400 ม. ท่ีบุกเบิก ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม.) เกษตร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

103 บุกเบิกถนนสายสวนปาล์มนายสุชาติ - แปลงผัก เพ่ือพัฒนาระบบการ บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 54,000  ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

นายสมโชค หมู่ท่ี 5 คมนาคมท่ีสะดวก 3 ม. ยาว  300 ม. ท่ีบุกเบิก ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม.) เกษตร

104 ถมเหมืองน้ า สายท่ี 2 ไปประตูระบายน้ า เพ่ือพัฒนาระบบการ ประมาณ 100 เมตร 54,000  ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 6 คมนาคมท่ีสะดวก ท่ีสามารถถมสะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน เหมืองได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ทางการเกษตร

105 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนซอยชุมชนพัฒนา 2 หมู่ท่ี 6 เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 198,000  198,000   ###### ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

คมนาคมท่ีสะดวก 3 ม. ยาว1,100 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ

ท่ี

หน้า 105



การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
106 ซ่อมแซมคอสะพานเหล็ก หมู่ท่ี 6 เพ่ือการคมนาคมท่ี ซ่อมแซมคอสะพานท่ี 50,000    สะพานท่ี ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

สะดวก ประชาชนใช้ใน ช ารุดในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 6 ซ่อมแซม สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

การขนส่งผลผลิตทาง ต าบลป่าระก า ได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

การเกษตร และมีความ ทางการเกษตรและมี

ปลอดภัยในการคมนาคม ความปลอดภัยใน

มากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

107 ปรับปรุงยกระดับทางสาธารณะบ้านนางจิต รอดแก้ว เพ่ือการคมนาคมท่ี ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 100,000   ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

ถึงบ้านนางแพร้ว  ทิพย์แก้ว หมู่ท่ี 6 สะดวก 2.50 ม.ยาว ........... ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ทางได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

108 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนซอยชุมชนพัฒนา 3 เพ่ือการคมนาคมท่ี ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 98,000    98,000     98,000  ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 6 สะดวก ประชาชนใช้ใน 3 ม. ยาว 800 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

การขนส่งผลผลิตทาง รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

การเกษตร และมีความ แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ

ท่ี

หน้า 106



ปลอดภัยในการคมนาคม ความปลอดภัยใน

มากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
109 ถมไหล่ทางถนน คสล.สายบ้านนายสุรัตน์ เพ่ือการคมนาคมท่ี รายละเอียดตามแบบ 60,000     ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

บุญญรัตน์ ถึงบ้านนายล้อม จันทพันธ์  หมู่ท่ี 6 สะดวก ประชาชนใช้ใน แปลนท่ี อบต.ก าหนด ไหล่ทาง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

การขนส่งผลผลิตทาง ท่ีถมได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

การเกษตร และมีความ ส าเร็จ ทางการเกษตรและมี

ปลอดภัยในการคมนาคม (ม./กม.) ความปลอดภัยใน

มากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

110 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนซอยชุมชนพัฒนา 1  เพ่ือการคมนาคมท่ี ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 89,000    89,000     89,000  ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 6 สะดวก ประชาชนใช้ใน 3 ม. ยาว 1,000 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

การขนส่งผลผลิตทาง รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

การเกษตร และมีความ แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

ปลอดภัยในการคมนาคม ความปลอดภัยใน

มากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ฝังท่อระบายน้ าหมู่ท่ี 6 ดังน้ี

111     -สามแยก 2 เหมือง 3 เพ่ือการระบายน้ าท่ีดี ฝังท่อจุดท่ีต้องการฝัง 30,000     จ านวนจุด ป้องกันน้ าท่วมและ กองช่าง

ป้องกันน้ าท่วม การ ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 6 ท่ีฝังท่อ การคมนาคมขนส่ง อบต.ป่าระก า

112     -ฝังท่อระบายน้ าคันคูส่งน้ าสายท่ี 3 คมนาคมขนส่งสะดวก 30,000     ระบายน้ า มีความสะดวก

    (จ านวน 3 จุด) ในช่วงหน้าฝน ได้ส าเร็จ

วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ

ท่ี

หน้า 107



การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

113 ฝังท่อระบายน้ าสายชุมชนพัฒนา 1 หมู่ท่ี 6 เพ่ือการระบายน้ าท่ีดี จ านวน  2 จุด 60,000     จ านวนจุด ป้องกันน้ าท่วมและ กองช่าง

ป้องกันน้ าท่วม ท่ีฝังท่อ การคมนาคมขนส่ง อบต.ป่าระก า

ระบายน้ า มีความสะดวก

ได้ส าเร็จ

114 ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์หน้าบ้านนายศรีรงค์ เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน ต่อเติมศาลาเอนก 75,000    ศาลาท่ี ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

กล่ินสัมผัส  หมู่ท่ี 6 ของประชาชน ประสงค์ ตามแบบ ต่อเติมได้ ประโยชน์ร่วมกัน อบต.ป่าระก า

ท่ีอบต.ก าหนด

115 ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสุรัตน์ บุญญรัตน์ เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนน คสล.ขนาด  กว้าง ######## ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

ถึงบ้านนายล้อม จันทพันธ์ หมู่ท่ี 6 คมนาคมท่ีสะดวก 4  ม. ยาว 500 เมตร ท่ีก่อสร้าง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน ตามแบบแปลนท่ี อบต. ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ก าหนด (ม./กม.) ทางการเกษตร

116 ก่อสร้างถนนคสล. จากคอสะพานบ้านนางระเบียบ  เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนน คสล.ขนาด  กว้าง 240,000  ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

รักเกาะรุ้ง - ประตูระบายน้ า (คันคูส่งน้ า/สายท่ี 2) คมนาคมท่ีสะดวก 4  ม. ยาว 100 เมตร ท่ีก่อสร้าง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

หมู่ท่ี 6 ประชาชนใช้ในการขน ตามแบบแปลนท่ี อบต. ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ก าหนด (ม./กม.) ทางการเกษตร

117 ปรับปรุงทางสาธารณะบ้านบางสาร หมู่ท่ี 6

วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ

ท่ี

หน้า 108



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

118 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายซอยหนองดีพัฒนา เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 179,000 ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 7 คมนาคมท่ีสะดวก 2.50 ม. ยาว 820 ม. ขอบเหมือง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ท่ีปรับปรุง ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด ได้ (ม.) ทางการเกษตร

119 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล.สายด้านตะวัน เพ่ือพัฒนาระบบการ รายละเอียดตามแบบ 89,000     ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

ตกวัดป่าระก าเหนือ พร้อมถมไหล่ทาง หมู่ท่ี 7 คมนาคมท่ีสะดวก แปลนท่ี อบต.ก าหนด ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน พร้อมถม ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ไหล่ทางได้ ทางการเกษตรและมี

และมีความปลอดภัยใน ส าเร็จ ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

120  ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนถนนสายบางคลองจีน เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุก/หินผ่าน 200,000   ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 7 คมนาคมท่ีสะดวก ตะแกรง ขนาดกว้าง ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

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

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบ (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมีความปลอดภัยใน แปลนท่ี อบต.ก าหนด ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

เป้าหมายวัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ

ท่ี

หน้า 109



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

121 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายวิรัตน์  สุขมงคล เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 58,000  ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี  7 คมนาคมท่ีสะดวก 2.50  ม. ยาว 250  ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

122 ฝังท่อระบายน้ าถนน คสล.สายด้านตะวันตก เพ่ือการระบายน้ าท่ีดี ฝังท่อจุดท่ีต้องการฝัง 35,000     จ านวนจุด ป้องกันน้ าท่วมและ กองช่าง

วัดป่าระก าเหนือ  หมู่ท่ี 7 ป้องกันน้ าท่วม การ ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 7 ท่ีฝังท่อ การคมนาคมขนส่ง อบต.ป่าระก า

คมนาคมขนส่งสะดวก ระบายได้ มีความสะดวก

ในช่วงหน้าฝน (พ้ืนท่ี ม.7)

123 ฝังท่อระบายน้ าสายบางคลองจีน หมู่ท่ี 7 เพ่ือการระบายน้ าท่ีดี ฝังท่อจุดท่ีต้องการฝัง 35,000    จ านวนจุด ป้องกันน้ าท่วมและ กองช่าง

ป้องกันน้ าท่วม การ ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 7 ท่ีฝังท่อ การคมนาคมขนส่ง อบต.ป่าระก า

คมนาคมขนส่งสะดวก ระบายได้ มีความสะดวก

ในช่วงหน้าฝน (พ้ืนท่ี ม.7)

124 ฝังท่อระบายน้ าเหมืองน้ าสายบ้านนายเหนียว เพ่ือการระบายน้ าท่ีดี ฝังท่อจุดท่ีต้องการฝัง 40,000  จ านวนจุด ป้องกันน้ าท่วมและ กองช่าง

หมู่ท่ี 7 ป้องกันน้ าท่วม การ ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 7 ท่ีฝังท่อ การคมนาคมขนส่ง อบต.ป่าระก า

คมนาคมขนส่งสะดวก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ระบายได้ มีความสะดวก

ในช่วงหน้าฝน 80 (พ้ืนท่ี ม.7)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

วัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการ
งบประมาณ

ท่ี

หน้า 110



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
125 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนซอยบ้านนายไล่ หมู่ท่ี 7 เพ่ือพัฒนาระบบการ ระยะทาง  1 ก.ม. 35,000    -          ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

คมนาคมท่ีสะดวก รายละเอียดตามแบบ ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน แปลนท่ี อบต.ก าหนด ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

126 ปรับปรุงถนนสายพ่อเลียบอุทิศ เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงถนนขนาด 50,000    ระยะทางท่ี ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 7 คมนาคมท่ีสะดวก กว้าง 4. ม. ยาว 200 ม. บุกเบิก สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ได้ส าเร็จ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

127 ก่อสร้างถนน คสล.สายป่าระก า-บ้านหนองเสม็ด เพ่ือพัฒนาระบบการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 302,000  302,000   ###### ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

หมู่ท่ี 7, 9 คมนาคมท่ีสะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 1,375 ม. (125 ม.) (125 ม.) (125 ม.) ท่ีซ่อมแซม สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน (ต่อจากของเดิม ปีละ ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน 125 ม.) การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ท่ี

หน้า 111



๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
128 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบ้านหัวทองหลาง - ถนน เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 35,000    ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

 คสล.   หมู่ท่ี 8 คมนาคมท่ีสะดวก 3.00 ม. ยาว 145 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

129 ถมไล่ทางถนน คสล.สายบ้านหัวทองหลาง หมู่ท่ี 8 เพ่ือการคมนาคมท่ี รายละเอียดตามแบบ 80,000     ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

สะดวก แปลนท่ี อบต.ก าหนด ไหล่ทาง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน ท่ีถมได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ส าเร็จ ทางการเกษตรและมี

และมีความปลอดภัยใน (ม./กม.) ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

130 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคันเหมืองสายราชด าริ- เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 120,000 คันเหมือง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

บ้านหัวทองหลาง หมู่ท่ี 8 คมนาคมท่ีสะดวก 2.50  ม. ยาว 700 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ได้ (เมตร) ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด ทางการเกษตรและมี

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ

เป้าหมายโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี
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    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
131 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบ้านผู้ใหญ่ เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

(ซอย 1, 2, 3)  หมู่ท่ี 8 คมนาคมท่ีสะดวก 3 ม. ยาว 1,100 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

   -ซอยหัวทองหลาง 1 ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ 97,000    ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

   -ซอยหัวทองหลาง 2 ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด 97,000     (ม./กม) ทางการเกษตรและมี

   -ซอยหัวทองหลาง 3 และมีความปลอดภัยใน 97,000     ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

132  ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบ้านหัวทองหลาง- เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 100,000   ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

บ้านในโอ  หมู่ท่ี 8 คมนาคมท่ีสะดวก 3 ม. ยาว 1,000 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

133 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ าสายหัวทองหลาง- เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 150,000   ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

บ้านดอนส าราญ หมู่ท่ี 8  พร้อมฝังท่อระบายน้ า คมนาคมท่ีสะดวก 3 ม. ยาว 1,800 ม. ท่ีปรับปรุง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

จ านวน 2  จุด ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

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

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์โครงการท่ี เป้าหมาย
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
134 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัวทองหลาง หมู่ท่ี 8 เพ่ือการคมนาคมท่ี ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 348,000   ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 145 ม. ท่ีก่อสร้าง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบ (ม./กม.) ทางการเกษตรและมี

และมีความปลอดภัยใน แปลนท่ี อบต.ก าหนด ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

135 ก่อสร้างถนน คสล. หัวทองหลาง ซอย 2 หมู่ท่ี 8 เพ่ือการคมนาคมท่ี ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 610,000   ระยะทาง ระบบคมนาคมมีความ กองช่าง

สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. ท่ีก่อสร้าง สะดวกประชาชน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ถนนได้ ใช้ในการขนส่งผลผลิต

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบ (ม./กม.) ทางการเกษตรและมี

และมีความปลอดภัยใน แปลนท่ี อบต.ก าหนด ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

136 ก่อสร้างถนนคสล.หัวทองหลาง ซอย 3 หมู่ท่ี 8 เพ่ือการคมนาคมท่ี ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด ###### สะพานท่ีได้ การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. มาตรฐาน ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ตามแบบ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบ เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน แปลนท่ี อบต.ก าหนด ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

วัตถุประสงค์ท่ี

ท่ี โครงการ

เป้าหมาย

เป้าหมายวัตถุประสงค์

โครงการ
งบประมาณ

งบประมาณ
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2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
137 ขยายเขตถนนซอยหัวทองหลางพัฒนา 4 หมู่ท่ี 8 เพ่ือการคมนาคมท่ี ระยะทาง  139 ม. ####### ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

สะดวก ท่ีขยายถนนประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

138 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านจ่านันท์-คอสะพาน ม. 8 ประชาชนใช้ในการขน ระยะทาง  80  ม. ได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร (ม./กม.) เกษตรและมีความ

139 ถมยกระดับซอย 3 (พร้อมฝังท่อระบายน้ า) ม. 8 และมีความปลอดภัยใน ระยะทาง  60  ม. ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

140 ถมยกระดับคอสะพานข้ามคลองบริเวณโรงเรียน เพ่ือการคมนาคมท่ี ถมยกระดับถนนด้วยดิน 160,000  ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

พร้อมกับเทคอนกรีต หมู่ท่ี 8 สะดวก ลูกรังขนาดกว้าง 5 ม. ท่ีขุดเหมือง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน ยาว 50 ม. พร้อมก่อสร้าง ได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ถนนคสล.ขนาดกว้าง 4 (ม./กม.) เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน ม. ยาว 50 เมตร ตาม ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน แบบท่ีอบต.ก าหนด การคมนาคมมากข้ึน

141  ก่อสร้างศาลาท่ีพักริมทางบริเวณหน้าบ้าน เพ่ือประโยชน์ร่วมกันของ ศาลาท่ีพักริมทาง ตาม 120,000 ศาลาท่ี ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

นายย่อง  แดงขาว หมู่ท่ี 8 ประชาชน แบบแปลนท่ีอบต. ก่อสร้างได้ ประโยชน์ร่วมกัน อบต.ป่าระก า

ก าหนด ส าเร็จ

142     -ก่อสร้างศาลาท่ีพักริมทางบริเวณหน้าบ้าน เพ่ือประโยชน์ร่วมกันของ ศาลาท่ีพักริมทาง ตาม 120,000 ศาลาท่ี ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

    นายส าราญ อภัยกาวี หมู่ท่ี 8 ประชาชน แบบแปลนท่ีอบต. ก่อสร้างได้ ประโยชน์ร่วมกัน อบต.ป่าระก า

ก าหนด ส าเร็จ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ท่ี โครงการ

เป้าหมาย

เป้าหมายวัตถุประสงค์

งบประมาณ
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143 ก่อสร้างศาลาพักริมทางหน้าบ้านนางอุไร ชูเกล้ียง เพ่ือประโยชน์ร่วมกันของ ศาลาท่ีพักริมทาง ตาม 120,000 - ศาลาท่ี ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

หมู่ท่ี 8 ประชาชน แบบแปลนท่ีอบต. ก่อสร้างได้ ประโยชน์ร่วมกัน อบต.ป่าระก า

ก าหนด ส าเร็จ

144 ก่อสร้างท่อบร็อกบริเวณถนนสายบ้านหัวทองหลาง เพ่ือการคมนาคมท่ี ก่อสร้างท่อบร็อก คสล. 3,000,000 ท่อท่ีก่อ การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 8 สะดวก รายละเอียดตามแบบท่ี สร้างได้ตาม ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

และมีความปลอดภัยใน อบต.ก าหนด แบบ ส่งผลผลิตทาง

การคมนาคมมากข้ึน การเกษตร

ฝังท่อระบายน้ าหมู่ท่ี 8 ดังน้ี
145     -สายบ้านหัวทองหลาง-บ้านดอนส าราญ เพ่ือการระบายน้ าท่ีดี ฝังท่อจุดท่ีต้องการฝัง 35,000    จ านวนจุด ป้องกันน้ าท่วมและ กองช่าง

146     -ข้ามถนน อบจ.บริเวณบ้านนายส าราญ อภัยกาวี ป้องกันน้ าท่วม การ ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 8 -          35,000     ท่ีด าเนินการการคมนาคมขนส่ง อบต.ป่าระก า

147    - ฝังท่อระบายน้ าเหมืองน้ าราชด ารี คมนาคมขนส่งสะดวก 15,000    ฝังท่อได้ มีความสะดวก

148    - ฝังท่อระบายน้ าจุดถนนซอย 3 ในช่วงหน้าฝน 15,000     (หมู่ท่ี 8)

149 ถมหินคลุกถนนริมคลองหัวทองหลาง - ถนน อบจ. เพ่ือการคมนาคมท่ี รายละเอียดตามแบบท่ี 40,000  ถนนท่ีถม การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 8 สะดวก อบต.ก าหนด หินคลุกได้ ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน ส าเร็จ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร (ม./กม.) เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

เป้าหมาย

งบประมาณ
ท่ี

หน้า 116



150 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ าบ้านหนองเสม็ด- เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง - - 174,000  -          ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

คลองบางไทร  หมู่ท่ี 9 คมนาคมท่ีสะดวก 4 ม. ยาว 720 ม. ท่ีปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ คันคูได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด ส าเร็จ เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน (เมตร) ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

151 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ าสายแยกบ้านมณี เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง - - 180,000  -              ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

ศรีเจ้า - ขน านายห้วน  อ่อนจันทร์ หมู่ท่ี 9 คมนาคมท่ีสะดวก 3.00 ม.  ยาว 800 ม. ท่ีปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

152 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายสามแยกบ้านบางสิบบาท-เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง - -            90,000    -               ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

บ้านนายอรุณ สุขศรี หมู่ท่ี 9 คมนาคมท่ีสะดวก 3.00  ม.  ยาว 400 ม. ท่ีปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

153 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ าจากโรงเรียน เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 100,000   ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

เป้าหมายวัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ

ท่ี

หน้า 117



บ้านบางสิบบาท-บ้านนายขจรศักด์ิ หมู่ท่ี 9 คมนาคมท่ีสะดวก 3.00  ม. ยาว 1,400 ม. ท่ีปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด (เมตร) เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

154 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเขียว หมู่ท่ี 9 เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 300,000  ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

คมนาคมท่ีสะดวก 3  ม.  ยาว 1,000 ม. ท่ีปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

155 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบางปอ-บางสิบบาท เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 348,000   ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 9 คมนาคมท่ีสะดวก 4  ม.  ยาว 1,500 ม. ท่ีปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

156 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายในไร่-สามแยกบางปอ เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 250,000   ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 9 คมนาคมท่ีสะดวก 4  ม.  ยาว 3,000  ม. ท่ีปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

เป้าหมายโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี

หน้า 118



ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

157 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายสามแยกบ้านนายเจิม เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 23,000     ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

บัวเกตุ-บ้านนายจรูญ ฤทธิเพชร หมู่ท่ี 9 คมนาคมท่ีสะดวก 3.00 ม.  ยาว 100  ม. ท่ีปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

158 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายป่าระก าเหนือ- เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 150,000   ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

สามแยกบางปอ หมู่ท่ี 9 คมนาคมท่ีสะดวก 4 ม.  ยาว 1,550 ม. ท่ีปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

159 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายหัวล าพู-บ้านหนองเสม็ด เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 27,000     ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี  9 คมนาคมท่ีสะดวก 4 ม.  ยาว 150  ม. ท่ีปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

เป้าหมายวัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ

ท่ี

หน้า 119



ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

160 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายหนองเสม็ด-วัดบางไทร เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 20,000     ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 9 คมนาคมท่ีสะดวก 4.00 ม.  ยาว 100 ม. ท่ีปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

161 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายประจักษ์ เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 23,000  ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

ถนอมนวล -บ้านนายประดิษฐ์ รามแก้ว หมู่ท่ี 9 คมนาคมท่ีสะดวก 3.00 ม. ยาว 100 ม. ท่ีปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
162 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคันคลองบ้านนายสมหมาย เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 100,000   ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

คล้ายทอง -บ้านนายสวาท  จงอักษร หมู่ท่ี 9 คมนาคมท่ีสะดวก 3.00 ม. ยาว 800 ม. ท่ีปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมีความ

เป้าหมายวัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณ
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และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

163 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายนิคม ทองเพ็ญ- เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 40,000     ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

ท่ีนานายเจิม  บัวเกตุ หมู่ท่ี 9 คมนาคมท่ีสะดวก 3.00 ม.  ยาว 200 ม. ท่ีปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

164 ก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเสม็ด-วัดบางไทร เพ่ือการคมนาคมท่ี ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด ###### ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 9 สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. ท่ีก่อสร้าง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบ (ม./กม.) เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน แปลนท่ี อบต.ก าหนด ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
165 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบางปอ-บ้านนายฟอง เพ่ือการคมนาคมท่ี ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 480,000   ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

บุญมี หมู่ท่ี 9 สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. ท่ีก่อสร้าง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบ (ม./กม.) เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน แปลนท่ี อบต.ก าหนด ความปลอดภัยใน

วัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการท่ี
งบประมาณ
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การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

166 ก่อสร้างถนน คสล.สายบางปอ-บ้านหนองเสม็ด เพ่ือการคมนาคมท่ี ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 300,000  300,000   ###### ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 9 สะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 1,300 ม. (125 ม.) (125 ม.) (125 ม.) ท่ีก่อสร้าง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบ (ม./กม.) เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน แปลนท่ี อบต.ก าหนด ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

167 ถมถนนคันคูส่งน้ าบ้านหนองเสม็ด-บ้านนายสุรินทร์ เพ่ือการคมนาคมท่ี ถนนหินคลุกกว้าง 3 ม. 90,000    ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

จงอักษร  หมู่ท่ี 9 สะดวก ยาว1,800 เมตร ท่ีปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตาม ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

168 ถมถนนคูส่งน้ าสายราชด าริถึงบ้านนายเย้ือง หมู่ท่ี 9 เพ่ือการคมนาคมท่ี ถนนหินคลุกกว้าง 3 ม. 200,000 ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

สะดวก ยาว 500 ม. ถนนคูส่งน้ า ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตาม ท่ีถมได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด (เมตร) เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

โครงการ เป้าหมายวัตถุประสงค์ท่ี
งบประมาณ

หน้า 122



การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ฝังท่อระบายน้ าหมู่ท่ี 9 ดังน้ี เพ่ือการระบายน้ าท่ีดี ฝังท่อจุดท่ีต้องการฝัง -     -        175,000  -          จ านวนจุด ป้องกันน้ าท่วมและ กองช่าง

169     -คันเหมืองน้ าบ้านนายสวาท จงอักษร ป้องกันน้ าท่วม การ ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 9 ท่ีฝังท่อ การคมนาคมขนส่ง อบต.ป่าระก า

170     -สายบ้านนายขาบ-บางปาเข คมนาคมขนส่งสะดวก -     35,000  - - ระบายน้ า มีความสะดวก

171    -สายคูส่งน้ าจากบ้านนายขจรศักด์ิ- เหมืองราชด าริ ในช่วงหน้าฝน จ านวน  9  จุด -     - 35,000    - ได้ในพ้ืนท่ี 

172    -สายท่ีนานายเชนทร์  บัวหมุน -     - 20,000    - หมู่ท่ี 9

173   - ฝังท่อระบายน้ าข้างบ้านนายพร้อย  มีบางไทร  เพ่ือการระบายน้ าท่ีดี -     - 20,000    -          ป้องกันน้ าท่วมและ

174   - ฝังท่อระบายน้ าจุดท่ีนานายสงบ ศรีเจริญ ป้องกันน้ าท่วม การ -     - - 25,000     การคมนาคมขนส่ง กองช่าง

175   - ฝังท่อระบายน้ าจุด หน านายพนธ์  บูรณชัย คมนาคมขนส่งสะดวก -     35,000  - - มีความสะดวก อบต.ป่าระก า

176   - ฝังท่อระบายสายบางปอ  ในช่วงหน้าฝน -     - - 35,000     

177   - ฝังท่อระบายน้ าเหมืองราชด าริ -โรงเรียนบ้านบาง -     30,000  - -          

    สิบบาท  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

178 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านในไร่-บ้านนางสนิท เพ่ือการคมนาคมท่ี รายละเอียดตามแบบ ###### ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

โกฏิกุล   หมู่ท่ี  9 สะดวก แปลนท่ี อบต.ก าหนด ท่ีก่อสร้าง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน ระยะทางประมาณ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร 3,000 เมตร (ม./กม.) เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน กองช่าง

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ี
งบประมาณ
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179 ถมคันคูส่งน้ าสายราชด าริ (หนองเสม็ด)-ท่ีนา เพ่ือการคมนาคมท่ี รายละเอียดตามแบบ 80,000     ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก อบต.ป่าระก า

นางบุญสืบ  หมู่ท่ี 9 สะดวก แปลนท่ี อบต.ก าหนด -          คันคูส่งน้ า ประชาชนใช้ในการขน

ประชาชนใช้ในการขน ท่ีถมได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร (เมตร) เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน กองช่าง

180 ถมถนนสายบางปาเข-ท่ีดินนายสหัส  หมู่ท่ี 9 เพ่ือการคมนาคมท่ี ถมด้วยหินผ่านตะแกรง 180,000 ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก อบต.ป่าระก า

สะดวก ผิวจราจรขนาดกว้าง ถนนท่ี ประชาชนใช้ในการขน

ประชาชนใช้ในการขน 2.50 ม. ยาว 900 ม. ด าเนินการ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบ ถมได้ เกษตร

แปลนท่ี อบต.ก าหนด ส าเร็จ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
181 ถมถนนสายบ้านนายพร้อย-ถนนบางสิบบาท หมู่ท่ี 9 เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 90,000     ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

คมนาคมท่ีสะดวก 3.00 ม.  ยาว 800 ม. ถนนท่ี ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ด าเนินการ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด ถมได้ เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน ส าเร็จ ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

182 ถมถนนสายบางปอ-สระโพธ์ิ หมู่ท่ี 9 เพ่ือพัฒนาระบบการ ถมด้วยหินผ่านตะแกรง - 40,000  ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

โครงการ เป้าหมายวัตถุประสงค์ท่ี
งบประมาณ
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คมนาคมท่ีสะดวก ผิวจราจรขนาดกว้าง ถนนท่ี ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน 2.50 ม. ยาว 500 ม. ด าเนินการ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบ ถมได้ เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน แปลนท่ี อบต.ก าหนด ส าเร็จ ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

183 ถมปรับปรุง/ซ่อมแซมคันคูส่งน้ าสายราชด าริ เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง - - - 50,000     ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

หนองเสม็ด-ท่ีนานางบุญสืบ หมู่ท่ี  9 คมนาคมท่ีสะดวก 2.50 ม.  ยาว 400 ม. ท่ีปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

184 ปรับปรุงโรงเรียนบ้านบางสิบบาทเป็นท่ีประชุม เพ่ือประชาชนหมู่ท่ี 9 รายละเอียดตามแบบ - - - 50,000     อาคารท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่บ้านหรือสถานท่ีเลือกต้ัง หมู่ท่ี 9 ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน แปลนท่ี อบต.ก าหนด ปรับปรุงได้ ประโยชน์ร่วมกัน อบต.ป่าระก า

ส าเร็จ

185 ปรับปรุงถนนสายหน้าบ้านนายวิรัตน์ หนูแดง- เพ่ือพัฒนาระบบการ บุกเบิถนนใหม่ 89,000     ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก

บ้านนายคนอง    ทองค า  หมู่ท่ี 10 คมนาคมท่ีสะดวก รายละเอียดตามแบบ ถนนท่ี ประชาชนใช้ในการขน

เป้าหมายโครงการ วัตถุประสงค์ท่ี
งบประมาณ
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ประชาชนใช้ในการขน แปลนท่ี อบต.ก าหนด บุกเบิกใหม่ ส่งผลผลิตทางการ กองช่าง

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้ส าเร็จ เกษตรและมีความ อบต.ป่าระก า

และมีความปลอดภัยใน (ม./กม.) ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

186 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายสีแยกหัวล าพู-บ้านหนอง เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 30,000     ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

เสม็ด หมู่ท่ี 10 คมนาคมท่ีสะดวก 4.00 ม. ยาว 150 ม. ท่ีปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

187 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ าหมู่ท่ี 10 - หมู่ท่ี 9 เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 185,000   ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

คมนาคมท่ีสะดวก 3.00 ม. ยาว 800 ม. ท่ีปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

188 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ าสายหัวล าพู- เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 99,000    99,000     99,000  ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

บ้านหนองดี   หมู่ท่ี 10 คมนาคมท่ีสะดวก 2.5 ม.ยาว1,400 ม. ท่ีปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

วัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการท่ี
งบประมาณ
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ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

189 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนซอยลาภเจริญผล เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 348,000  ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 10 คมนาคมท่ีสะดวก 3.0 ม.  ยาว 1,500 ม. ท่ีปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

190 ถมหินขอบเหมืองน้ าจากบ้านนายไพบูลย์ถึง เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 50,000    50,000  ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

บ้านนางทิม พร้อมฝังท่อระบายน้ า  หมู่ท่ี 10 คมนาคมท่ีสะดวก 4.0 ม.  ยาว 300 ม. ท่ีปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

191 ถมไหล่ทางถนน คสล. ซอยหัวล าพูพัฒนา 2 ข้าง เพ่ือพัฒนาระบบการ ถมไหล่ทางด้วยหินคลุก 89,000     ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

ข้างละ 1 เมตร หมู่ท่ี 10 คมนาคมท่ีสะดวก ข้างละ 0.50  ม. ไหล่ทางท่ี ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ี
งบประมาณ
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ประชาชนใช้ในการขน ระยะทาง 250 ม. ถมได้ (ม.) ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร รายละเอียดตามแบบ เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน แปลนท่ี อบต.ก าหนด ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

192 บุกเบิกถนนทางสาธารณะจากท่ีนา น.ส.ธนวัฒน์ เพ่ือพัฒนาระบบการ บุกเบิกถนนทางสาธารณะ        90,000     ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

สิทธิชัยวัฒน์ (ตลอดทางสาธารณะ) 1000ม. คมนาคมท่ีสะดวก ระยะทาง 1,000 ม. สาธารณะ ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

หมู่ท่ี 10 ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ท่ีบุกเบิก ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด ได้ส าเร็จ เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน (ม./กม.) ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

193 บุกเบิกถนนใหม่สายบ้านหัวล าพู-เหมืองทหาร เพ่ือพัฒนาระบบการ ขุดบุกถนนใหม่ ###### ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 10 คมนาคมท่ีสะดวก กว้าง 2.5 ม.  ยาว (250 ม.) ท่ีบุกเบิก ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน 250 เมตร ถนนใหม่ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลนท่ี อบต. ได้ส าเร็จ เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน ก าหนด ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

194 ถมหินคลุกถนนสายหนองดี-คลองบ้านหมวดโรจน์ เพ่ือพัฒนาระบบการ ถมด้วยหินคลุกระยะทาง - - - 89,000     ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

ถึง ถนน คสล. หนองดี หมู่ท่ี 10 คมนาคมท่ีสะดวก ประมาณ 700-800 ม. ท่ีถมถนน ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ได้ (เมตร) ส่งผลผลิตทางการ

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ท่ี
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ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

ฝังท่อระบายน้ าหมู่ท่ี 10 ดังน้ี

195 คลองหนองดี, -หัวล าพู-บ้านหนองดี เพ่ือการระบายน้ าท่ีดี ฝังท่อจุดท่ีต้องการฝัง - - 35,000    -          จ านวนจุด ป้องกันน้ าท่วมและ กองช่าง

196 คูส่งน้ าสายหัวล าพู-บ้านบางสิบบาท (บ้านหนองเสม็ด)ป้องกันน้ าท่วม การ ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 10 - - -         35,000     ท่ีฝังท่อได้ การคมนาคมขนส่ง อบต.ป่าระก า

197 คูส่งน้ าสายลาภเจริญผล จ านวน 2 จุด คมนาคมขนส่งสะดวก จ านวน 5 จุด - - -         35,000     (หมู่ท่ี 10) มีความสะดวก

198 ข้ามถนน คสล. บ้านหนองดี ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง80 ในช่วงหน้าฝน - - - 35,000     

199 ริมคลองหัวล าพูข้างบ้านนายวุฒิศักด์ิ - - 35,000    -

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
200 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ าสายบ้านขอยเขต เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 120,000  ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

 หมู่ท่ี  11  คมนาคมท่ีสะดวก 3.0 ม. ยาว 1,200 ม. ท่ีปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

201 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายคล่อง-เขต เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 120,000  ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

ไสหมาก หมู่ท่ี 11 คมนาคมท่ีสะดวก 3.0 ม. ยาว 1,400 ม. ท่ีปรับปรุง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนนได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด (ม./กม) เกษตรและมีความ

เป้าหมายโครงการ วัตถุประสงค์
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และมีความปลอดภัยใน ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

202 ซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ าสายขอยเต้ีย  หมู่ท่ี  11 เพ่ือพัฒนาระบบการ ซ่อมถนนกว้าง 2.50 ม. ###### ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

คมนาคมท่ีสะดวก ยาว 1,800 ม. ถนนท่ี ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ซ่อมได้ ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด เกษตร

ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

203 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนขอบเหมืองสายผู้ใหญ่ส่อง- เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุกขนาดกว้าง - (180000) 90,000    ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

บ้านช่องชาด  หมู่ท่ี 11 คมนาคมท่ีสะดวก 2.50 ม. ยาว 1,200 ม. ขอบเหมือง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ท่ีปรับปรุง ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด ได้ส าเร็จ เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน (ม./กม.) ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

204 บุกเบิกถนนใหม่ทางสาธารณะขอบสระวัดเหมก-ท่ีนา เพ่ือพัฒนาระบบการ บุกเบิกถนนทางสาธารณะ             - 90,000    ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

นายคล่อง  หมู่ท่ี 11 คมนาคมท่ีสะดวก ขอบสระวัดเหมก ม. 11 สาธารณะ ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ท่ีบุกเบิก ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด ได้ส าเร็จ เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน (ม./กม.) ความปลอดภัยใน

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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การคมนาคมมากข้ึน การคมนาคมมากข้ึน

205 ถมยกระดับถนนซอยจากส่ีแยกวัดเหมก-บ้านนายต้ิน เพ่ือพัฒนาระบบการ ถมถนนด้วยหินคลุก 98,000  ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

สุขจันทร์  หมู่ท่ี 11 คมนาคมท่ีสะดวก รายละเอียดตามแบบ ท่ีถมยก ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน แปลนท่ี อบต.ก าหนด ระดับถนน ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้ส าเร็จ เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน (ม./กม.) ความปลอดภัยใน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

206 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ข่อยเต้ีย หมู่ท่ี 11 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ อาคารอเนกประสงค์ 50,000 อาคารท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

ประโยชน์ร่วมกัน จ านวน 1 หลัง ตาม ก่อสร้างได้ ประโยชน์ร่วมกัน อบต.ป่าระก า

แบบแปลนท่ีอบต. ส าเร็จ

ป่าระก า ก าหนด

ฝังท่อระบายน้ าหมู่ท่ี 11 ดังน้ี เพ่ือการระบายน้ าท่ีดี ฝังท่อจุดท่ีต้องการฝัง จ านวนจุด มีการระบายน้ า กองช่าง

207     -บ้านนายปรีชา  สุขเจริญ ป้องกันน้ าท่วม การ ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 11 15,000    ท่ีสามารถ ท่ีดี สามารถป้องกัน อบต.ป่าระก า

208     -เหมืองชลประทานท่ีนานายต้ิน สุขจันทร์ คมนาคมขนส่งสะดวก (จ านวน 12 จุด) 15,000    ด าเนินฝัง น้ าท่วมได้

209     -บริเวณหน้าบ้านนายประหยัด  หยู่มุ่ย ในช่วงหน้าฝน 15,000    ท่อระบาย และช่วยในการ

210     -สาย M.D.5 บ้านนายคล่อง 15,000    น้ าได้ เพ่ิมผลผลิต

211     -สายขอยเขต 15,000     ในพ้ืนท่ี ทางการเกษตรให้

212     -สายขอยเต้ีย 15,000     (หมู่ท่ี 11) แก่เกษตร

213     -สายพระราชด าริ-หัวทองหลาง หมู่ท่ี 11 15,000  ในพ้ืนท่ี

214     -สายบ้านนายส่อง หมู่ท่ี 11 15,000  

เป้าหมายโครงการ วัตถุประสงค์ท่ี
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215     -ฝังท่อระบายน้ าสายราชด าริ(บ้านนางสุจิน)

216     -ฝังท่อระบายน้ าสายราชด าริ

     (ท่ีนานายด้ิน  รักบางบูรณ์) 15,000  15,000  

217     -ฝังท่อระบายน้ าท่ีนานายสุธรรม  ปลอดภัย 15,000    

218     -ฝังท่อระบายน้ าท่ีนานายชีพ  นาคแก้วสุขจันทร์  15,000     

     หมู่ท่ี 11

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

219 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางสุจิน พุทธรอด หมู่ท่ี 11- เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนคสล.ขนาดกว้าง 350,000  ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 8 คมนาคมท่ีสะดวก 4 ม. ยาว 120 ม. ท่ีก่อสร้าง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนน คสล. ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด ได้ส าเร็จ เกษตรและมีความ

และมีความปลอดภัยใน (ต้องประสานกับชล (ม./กม.) ความปลอดภัยใน

การคมนาคมมากข้ึน ประทานก่อนด าเนินการ) การคมนาคมมากข้ึน

220 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายชุติมัน  ปรามาท             เพ่ือพัฒนาระบบการ ถนนคสล.ขนาดกว้าง 120,000  ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 8-11 - หมู่ท่ี 8 คมนาคมท่ีสะดวก   4   ม. ยาว 120 ม. ท่ีก่อสร้าง ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ประชาชนใช้ในการขน รายละเอียดตามแบบ ถนน คสล. ส่งผลผลิตทางการ

ส่งผลผลิตทางการเกษตร แปลนท่ี อบต.ก าหนด ได้ส าเร็จ เกษตร

221 ก่อสร้างศาลาประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 เพ่ือประชาชนในพ้ืนท่ี ศาลาขนาดกว้าง  4  ม. กองช่าง

ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ยาว  9 ม. อบต.ป่าระก า

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ี
งบประมาณ

หน้า 132



222 ปรับปรุง/ซ่อมแซมคันคูส่งน้ าสายสระขอยเต้ีย- ประชาชนใช้ในการขน ระยะทาง 1,200 เมตร ระยะทาง การคมนาคมท่ีสะดวก กองช่าง

ไสหมก  หมู่ท่ี 11 ส่งผลผลิตทางการเกษตร คันคูส่งน้ า ประชาชนใช้ในการขน อบต.ป่าระก า

ท่ีปรับปรุง ส่งผลผลิตทางการ

ได้ส าเร็จ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

223 จัดท าป้ายช่ือซอย/ถนนทางเข้าหมู่บ้านทุกสาย เพ่ือก าหนดเขตทางเข้า จัดท าป้ายช่ือซอยเข้า 100,000   ป้ายช่ือซอยประชาชนทราบอาณา กองช่าง

หมู่ท่ี 1-หมู่ท่ี 11 แต่ละหมู่บ้านเพ่ือให้ หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-11 ท่ีด าเนินการเขตของแต่ละหมู่บ้าน/ อบต.ป่าระก า

สะดวกต่อการสัญจรไป- ตามความเหมาะสม ได้ส าเร็จ ประชาสัมพันธ์ผู้ผ่าน

มาของประชาชน (จ านวน 11 ป้าย) สัญจรไป-มา

224 ก่อสร้าง/ปรับปรุงศาลาท่ีพักริมทาง เพ่ือให้ประชาชนในแต่ ก่อสร้าง/ปรับปรุง ###### ท่ีพักริมทางประชาชนในแต่ละหมู่ กองช่าง

หมู่ท่ี 1-หมู่ท่ี 11 ละหมู่บ้านได้ใช้ ศาลาท่ีพักริมทาง ท่ีก่อสร้าง/ บ้านได้ใช้ประโยชน์ อบต.ป่าระก า

ประโยชน์ร่วมกัน ตามความเหมาะสม ปรับปรุงได้ ร่วมกัน

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ี
งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

ระบบไฟฟ้า

225 ย้ายเสาไฟฟ้าท่ีอยู่ริมคลองให้อยู่ริมถนน หมู่ท่ี 2, เพ่ือความปลอดภัยและ ย้ายเสาไฟฟ้าท่ีอยู่ริม - -        100,000     - จ านวนเสา ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ท่ี 4 (บริเวณบ้านนายประยูร), หมู่ท่ี 6, หมู่ท่ี 10 เพ่ือป้องกันการขโมย คลองให้อยู่ริมถนน ไฟฟ้าท่ีย้าย ปลอดภัยและเป็นการ ร่วมกับ

(บ้านนายจรวย บัวเพชร-บ้านนายวิโรจน์ หนูแดง), ไฟฟ้าช๊อตปลา ป้องกันการขโมยไฟ การไฟฟ้า

และ หมู่ท่ี 11 ฟ้าช๊อตปลา ส่วนภูมิภาค

อ.ปากพนัง

226 ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ หมู่ท่ี 5 เพ่ือประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานไฟฟ้าจาก -        - - 50,000      ประหยัดพลังงาน กองช่าง

หันมาใช้ประโยชน์จาก แสงอาทิตย์ อบต.ป่าระก า

พลังงานแสงอาทิตย์

ขยายเขตไฟฟ้า

227  ขยายเขตไฟฟ้าสายบางคลองจีน หมู่ท่ี 7 เพ่ือการมีไฟฟ้าใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟ้าสายบาง -        99,360  - - จ านวนครัว มีความปลอดภัยใน กองช่าง

ท่ัวถึงและมีความ คลองจีน เรือนท่ีได้รับ การสัญจรไป-มา อบต.ป่าระก า

ปลอดภัย ประโยชน์

228 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรคันเหมืองราชด าริ เพ่ือการมีไฟฟ้าใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการ -        -        99,360       - จ านวนครัว มีความปลอดภัยใน กองช่าง

(ร.ร.บ้านบางสิบบาท)-ขน า.............บูรณชัย หมู่ท่ี 9ท่ัวถึงและมีความ เกษตรแนวคันเหมืองน้ า เรือนท่ีได้รับ การสัญจรไป-มา อบต.ป่าระก า

ปลอดภัย ระยะทาง 1,000 ม. ประโยชน์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

229 ขยายเขตไฟฟ้า (ถนนเหมืองราชด าริ)  หมู่ท่ี  8เพ่ือการมีไฟฟ้าใช้อย่างขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการ -      -       - 99,360      จ านวนครัว มีความปลอดภัยใน กองช่าง

ท่ัวถึงและมีความ เกษตรแนวคันเหมืองน้ า เรือนท่ีได้รับ การสัญจรไป-มา ร่วมกับ

ปลอดภัย ประโยชน์ การไฟฟ้า

230 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สามแยก)  หมู่ท่ี 9 เพ่ือความปลอดภัยในขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ -      -       99,360       - ระยะทางท่ี มีความปลอดภัยใน ส่วนภูมิภาค

การสัญจรไปมาในเวลา(สามแยก) หมู่ท่ี 9 ขยายเขตไฟ การสัญจรไป-มา อ.ปากพนัง

กลางคืน ฟ้าสาธารณะ

231 ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ (พร้อมสายดับ) เพ่ือความปลอดภัยในจ านวน 20 จุด 99,000       ระยะทางท่ี มีความปลอดภัยใน

หมู่ท่ี 7 การสัญจรไปมาในเวลา ขยายเขตไฟ การสัญจรไป-มา

กลางคืน ฟ้าสาธารณะ

ได้ส าเร็จ

232 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 1-11 เพ่ือความปลอดภัยในขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ - -       - 100,000    ระยะทางท่ี มีความปลอดภัยใน

การสัญจรไปมาในเวลาหมู่ท่ี 1-11 ขยายเขตไฟ การสัญจรไป-มา

กลางคืน ฟ้าสาธารณะ

ได้ส าเร็จ

233 ติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ (พร้อมสายดับ) ต่อจากของเดิม 92,000     

หมู่ท่ี 6  จ านวน 10 จุด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

ติดต้ังและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ

234  ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 1-11 เพ่ือความปลอดภัยใน ซ่อมแซมพร้อมติดต้ังไฟ 50,000  50,000  50,000       50,000      ระยะทางท่ี มีไฟฟ้าใช้

การสัญจรไปมาในเวลา ฟ้าสาธารณะ สามารถ

กลางคืน ขยายเขต

235 ติดต้ังไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านบางสิบบาท หมู่ท่ี 9 เพ่ือการมีไฟฟ้าใช้ใน ติดต้ังไฟฟ้าเพ่ือการ -        20,000  -             -            เกษตรท่ีได้ มีไฟฟ้าใช้

การเกษตร เกษตรบ้านบางสิบบาท รับประโยชน์

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ ประโยชน์ มีไฟฟ้าใช้

สาธารณะ

236 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปากพนัง เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า 99,360       99,360      99,360     

สาธารณะในพ้ืนท่ี

รวม 236   โครงการ - - 50,000  ###### ######### ######### ######## - - -

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ
    ๓.2 แผนงานการพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 ขยายเชตระบบประปา หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้มีน้ าอุปโภค/ จ านวน 25 ครัวเรือน 100,000  100,000   100,000  100,000  100,000   มีน้ าประปา กองช่าง

2 ขยายเชตระบบประปา หมู่ท่ี 2 บริโภค จ านวน 20 ครัวเรือน คลอบคลุม อบต.ป่าระก า

3 ขยายเชตระบบประปา หมู่ท่ี 3 จ านวน 40 ครัวเรือน ท่ัวท้ัง

4 ขยายเชตระบบประปา หมู่ท่ี 4 จ านวน 20 ครัวเรือน 11 หมู่บ้าน/

5 ขยายเชตระบบประปา หมู่ท่ี 5 จ านวน 30 ครัวเรือน ทุกครัวเรือน

6 ขยายเชตระบบประปา หมู่ท่ี 6 จ านวน 25 ครัวเรือน

7 ขยายเขตประปาหมู่บ้านของหมู่ท่ี 5, 7, 10 จ านวน 25 ครัวเรือน

8 ขยายเขตประปาหมู่บ้านของหมู่ท่ี 8 จ านวน 25 ครัวเรือน

9 ขยายเขตประปาหมู่บ้านของหมู่ท่ี 11 จ านวน 25 ครัวเรือน

10 ขยายเขตประปาบ้านในโอ หมู่ท่ี 1-ถึงบ้าน จ านวน 25 ครัวเรือน

ก านันสมนึก บัวคง

11 ขยายเขตประปาของหมู่ท่ี 6 ต่อจากหมู่ท่ี 7 จ านวน 25 ครัวเรือน

12 ขยายเขตประปาหมู่บ้านของหมู่ท่ี 7 ต่อจากหมู่ท่ี 9 เพ่ือให้มีน้ าอุปโภค/ เพ่ิมเติมพ้ืนท่ียังไม่ได้ 100,000  100,000  100,000   ประชาชน มีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บริโภค ประปา มีน้ าประปา อุปโภคบริโภค อบต.ป่าระก า

เพ่ิมเติมพ้ืนท่ียังไม่ได้ ไว้ใช้อุปโภค

ท่ี
งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๓.2 แผนงานการพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

13 ขยายเขตระบบประปาของหมู่ท่ี 10 ต่อจากหมู่ท่ี 9 ประปา - - - 98,000    บริโภคได้

คลอบคลุม

ท่ัวท้ัง

14 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ระบบประปา เพ่ือให้มีน้ าอุปโภค/ พ้ืนท่ีต าบลป่าระก า 100,000  100,000  11 หมู่บ้าน/ มีน้ าใช้ในการ กองช่าง

15 ปรับปรุงคุณภาพน้ าประปา บริโภค หมู่ท่ี 1-11 50,000    50,000    ครัวเรือน อุปโภคบริโภค อบต.ป่าระก า

16 ขุดเจาะบาดาลโรงเรียนบางสิบบาท   หมู่ท่ี 9 เพ่ือให้มีน้ าอุปโภค/ 50,000     มีน้ าใช้ในการ กองช่าง

17 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 3 บริโภค 250,000  อุปโภคบริโภค อบต.ป่าระก า

รวม 17  โครงการ - - 100,000  100,000   600,000  448,000  250,000   - - -

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาแหล่งน้ า
    4.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

ขุดลอกคลอง ห้วย ล าเหมือง คูส่งน้ า พ้ืนท่ีต าบลป่าระก า

ขุดลอกคูส่งน้ าหมู่ท่ี 11 ดังน้ี หมู่ท่ี 11

1      -สายเหมืองขอยเต้ีย หมู่ท่ี 11-ไสหมาก (พร้อมฝังท่อ)เพ่ือมีน้ าใช้ ระยะทาง 1,200 ม. 30,000   จ านวน มีน้ าใช้ใน กองช่าง

2      -สายข่อยเขต-ไสหมาก  หมู่ท่ี 11 ในการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. 40,000   คลอง หนอง การเกษตร อบต.ป่าระก า

3      -คลองชลประทานสายบ้านผู้ใหญ่ส่อง บ้านเหมก - ระยะทาง 1,100 ม. 27,000   บึง คูส่งน้ าท่ี

     ต.ไสหมาก พร้อมฝังท่อ หมู่ท่ี 11 สามารถขุด

4      -สายสามแยกท่ีนานายสมโชค  บุญเกิด -ต.ไสหมาก ระยะทาง 1,000 ม. 40,000  ลอก บุกเบิก

  พร้อมฝังท่อ หมู่ท่ี 11 (พร้อมปรับสภาพดินขอบเหมือง) ใหม่ หรือ

5      -สระน้ าสระขอยเต้ีย หมู่ท่ี 11 ระยะทาง 2,000 ม. 50,000  การก าจัด

6     -ขุดลอกคลองป่าระก า หมู่ท่ี 4, 5, 6, 7, 8,11 ระยะทาง 6,000 ม. 150,000   - วัชพืชใน

7     -ขุดลอกเหมืองน้ าส่ีแยกท่ีนานายด้ิน  รักบางบูรณ์ 50,000   รอบปี

     ถึงเขตหมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี 11 งบประมาณ

8    -ขุดลอกเหมืองสายขอยเต้ียตลอดสาย - สวนแก้วมังกร ระยะทาง 1,000 ม. 90,000   

นายจรูญ และแยกสวนแก้วมังกรนายจรูญ-สวนปาล์ม

นายจินดา  (พร้อมฝังท่อระบายน้ า จ านวน 2 จุด 

จุดละ  25 ท่อ   หมู่ท่ี  11

9 ขุดลอกเหมืองขอยเต้ีย  MD 5 ตลอดสาย (พร้อมฝังท่อ) 50,000   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาแหล่งน้ า
    4.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

ขุดลอกคูส่งน้ าหมู่ท่ี 10 ดังน้ี พ้ืนท่ีต าบลป่าระก า

10     -ขุดลอกแปลงไร่นาสวนผสม หมู่ท่ี 10 เพ่ือมีน้ าใช้ หมู่ท่ี 10 100,000 จ านวน มีน้ าใช้ใน กองช่าง

11     -สายบ้านหัวล าพู หมู่ท่ี 10-หมู่ท่ี 9 ในการเกษตร ระยะทาง 1,000 ม. 25,000   คลอง หนอง การเกษตร อบต.ป่าระก า

12     -สายบ้านหัวล าพู หมู่ท่ี 10 -บ้านบางสิบบาท หมู่ท่ี 9 ระยะทาง 1,200 ม. 30,000   บึง คูส่งน้ าท่ี

13     -สายบ้านหัวล าพู-บ้านหนองดี หมู่ท่ี 10 ระยะทาง 1,600 ม. 40,000  สามารถขุด

ขุดลอกคูส่งน้ าหมู่ท่ี 9 ดังน้ี ลอก บุกเบิก

14     -ขุดลอกวัชพืชคลองบางไทรน้อย-วัดบางไทร หมู่ท่ี 9 เพ่ือมีน้ าใช้ ระยะทาง 750 ม. 25,000   ใหม่ หรือ มีน้ าใช้ใน กองช่าง

15     -ขุดลอกวัชพืชสายบางไทร - บ้านหนองเสม็ด หมู่ท่ี 9 ในการเกษตร ระยะทาง 700 ม. การก าจัด การเกษตร อบต.ป่าระก า

16     -ขุดลอกวัชพืชคูส่งน้ าสายบางสิบบาท-หมู่ท่ี 10 หมู่ท่ี 9  ระยะทาง 1,200 ม. 30,000  วัชพืชใน

17     -ขุดลอกวัชพืชสายคลองบางปอ-ถนนบางสิบบาท หมู่ 9 ระยะทาง 500 ม. 12,500   รอบปี

18     -ขุดลอกคูส่งน้ าสายบ้านนายสวาท จงอักษร หมู่ท่ี 9 ระยะทาง 1,000 ม. 25,000  งบประมาณ

19     -ขุดลอกคูส่งน้ าสายบ้านนายสุรินทร์ จงอักษร (บางไทร ระยะทาง 750 ม. 18,000  

    -หนองเสม็ด) หมู่ท่ี 9

20     -ขุดลอกคูส่งน้ าสายบ้านนายขาบ นาคสุวรรณ์ ระยะทาง 1,000 ม. 25,000   

     (บางปาเข-ท่ีนานายสหัส) หมู่ท่ี 9

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาแหล่งน้ า
    4.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

ขุดลอกคูส่งน้ าหมู่ท่ี 9 (ต่อ) ดังน้ี

21     -ขุดลอกคูส่งน้ าสายบ้านบางสิบบาท-หนองเสม็ดพร้อมเพ่ือการมีน้ าใช้ใน ระยะทาง 3,000 ม. 50,000   จ านวน มีน้ าใช้ใน กองช่าง

     ฝังท่อ หมู่ท่ี 9 การเกษตร คลอง หนอง การเกษตร อบต.ป่าระก า

22     -ขุดลอกเหมืองน้ าสายบ้านหนองเสม็ด-บ้านบางปอ ระยะทาง 3,000 ม. 30,000   บึง คูส่งน้ าท่ี

23     -ขุดลอกคูส่งน้ าสายบ้านบางปอ-ขน านายห้วน ระยะทาง 1,500 ม. 37,000   สามารถขุด

     อ่อนจันทร์ หมู่ท่ี 9 ลอก บุกเบิก

24    -ขุดลอกคูส่งน้ าสายบ้านนางบุญสืบ หนองเสม็ด ถึง ระยะทาง 1,200 ม. 30,000  ใหม่ หรือ

    ขน านายห้วน  อ่อนจันทร์ (เหมืองราชด าริ) หมู่ท่ี 9 การก าจัด

25 ก าจัดวัชพืชในเหมืองน้ าพระราชด าริ หมู่ท่ี 9 ระยะทาง 2,000 ม. 45,000  วัชพืชใน

ขุดลอกคูส่งน้ าหมู่ท่ี 8 ดังน้ี รอบปี

26     -ขุดลอกเหมืองสายซอยหัวทองหลาง-ดอนส าราญ เพ่ือการมีน้ าใช้ใน ระยะทาง 1,800 ม. 45,000   งบประมาณ มีน้ าใช้ใน กองช่าง

     ท่ีนานายสุชาติ มหาโชติ-ท่ีนานายศึกษา แดงงาม การเกษตร ระยะทาง 1,100 ม. การเกษตร อบต.ป่าระก า

27     -ขุดลอกเหมืองน้ าสายบ้านหัวทองหลาง-บ้านดอน ระยะทาง 1,100 ม. 27,000   

     ส าราญ หมู่ท่ี 8
28     -ขุดลอกคูส่งน้ าสายบ้านหัวทองหลาง-บ้านในโอพร้อม เพ่ือมีน้ าใช้ ระยะทาง 1,000 ม. 40,000   

    ฝังท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 8 ในการเกษตร

29     -ขุดลอกคูส่งน้ าสายเหมืองราชด าริ หมู่ท่ี 8 ระยะทาง 700 ม. 17,000    

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาแหล่งน้ า

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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    4.1 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

30     -ขุดลอกคูส่งน้ าสายบ้านหัวทองหลาง-บ้านในโอพร้อม เพ่ือมีน้ าใช้ ระยะทาง 1,000 ม. 40,000  จ านวน มีน้ าใช้ใน กองช่าง

    ฝังท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 8 ในการเกษตร คลอง หนอง การเกษตร อบต.ป่าระก า

31     -ขุดลอกคูส่งน้ าสายเหมืองราชด าริ หมู่ท่ี 8 ระยะทาง 700 ม. 17,000   บึง คูส่งน้ าท่ี

ขุดลอกคูส่งน้ าหมู่ท่ี 7 ดังน้ี ใหม่ หรือ

32 ขุดลอกคูส่งน้ าสายบ้านป่าระก าเหนือพร้อมฝังท่อระบายน้ าเพ่ือมีน้ าใช้ ระยะทาง 700 ม. 30,000   การก าจัด มีน้ าใช้ใน กองช่าง

หมู่ท่ี 7 ในการเกษตร วัชพืชใน การเกษตร อบต.ป่าระก า

33 ขุดลอกเหมืองน้ าสายบ้านนายเหนียว (พร้อมฝังท่อ ระยะทาง 400 ม. 30,000  รอบปี

ระบายน้ า)  หมู่ท่ี 7 งบประมาณ

34 ขุดลอกเหมืองน้ าสายซอยหนองดีพัฒนา  หมู่ท่ี  7 พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 7

ขุดลอกคูส่งน้ าหมู่ท่ี 6 ดังน้ี

35 ขุดลอกคันคูส่งน้ าสายชุมชนพัฒนา 1 หมู่ท่ี 6 เพ่ือมีน้ าใช้ ระยะทาง 3,400 ม. 85,000   มีน้ าใช้ใน กองช่าง

36 ขุดลอกคันคูส่งน้ าสายท่ี 2 หมู่ท่ี 6 ในการเกษตร 50,000  การเกษตร อบต.ป่าระก า

37 ขุดลอกคันคูส่งน้ าสายชุมชนพัฒนา  3 หมู่ท่ี 6 30,000   

38 ขุดลอกคันคูส่งน้ าสายท่ี 1, 2, 3 (บุกเบิกให้เช่ือมต่อกัน) ในการเกษตร 50,000  

หมู่ท่ี 6

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาแหล่งน้ า
    4.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

ขุดลอกคูส่งน้ าหมู่ท่ี 5 ดังน้ี

39 ขุดลอกคูส่งน้ าสายสวนปาล์มนายเลียบ หมู่ท่ี 5 - ไสหมากเพ่ือการมีน้ าใช้ใน พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 5 15,000   จ านวน มีน้ าใช้ใน กองช่าง

40 ขุดลอกเหมืองน้ าสายบ้านนายสุชาติ ประจง -เขตหมู่ท่ี 3 การเกษตร 30,000  คลอง หนอง การเกษตร อบต.ป่าระก า

41 ขุดลอกวัชพืชเหมืองน้ า 2 ฝ่ัง หมู่ท่ี 5 ระยะทาง 3,400 ม. 85,000   บึง คูส่งน้ าท่ี

42 ขุดลอกเหมืองน้ าบริเวณท่ีนานายสมพงศ์ แดงขาว ท่ีนา ระยะทาง 700 ม. 30,000   สามารถขุด

นายส ารวญ  แดงงาม หมู่ท่ี 5 ลอก บุกเบิก

43 ขุดลอกเหมืองน้ าสายบ้านนายนุกูล-หนองดี หมู่ท่ี 5 ใหม่ หรือ

44 ขุดลอกคันคูส่งน้ าต่อโครงการพระราชด าริสายข้าง ระยะทาง 750 ม. การก าจัด
อบต.ป่าระก า หมู่ท่ี 5 วัชพืชใน

45 ขุดลอกคลองแผ้วป่าระก า หมู่ท่ี 5 รอบปี
46 ขุดลอกคลองเก่า (คลองในมาบ-หนองดี) 50,000  งบประมาณ
47 ขุดลอกคูส่งน้ าสายหน้าบ้านนายสุวรรณ  แก้วส าลีถึง พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 5 50,000   

บ้านนางเซ้ียน  ชูทองค า   หมู่ท่ี 5 ระยะทาง 1,000 ม.

ขุดลอกคูส่งน้ าหมู่ท่ี 4 ดังน้ี

48 ขุดลอกเหมืองน้ าสายบ้านนายถนอม หมู่ท่ี 4 เพ่ือการมีน้ าใช้ใน ระยะทาง 800 ม. 50,000  มีน้ าใช้ใน กองช่าง

49 ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ หมู่ท่ี 4 การเกษตร 40,000   40,000   การเกษตร อบต.ป่าระก า

50 ขุดฝังท่อระบายน้ า (ใหม่) เหมืองราชด าริบ้านไร่เจริญ ท่อ 100 15,000   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาแหล่งน้ า
    4.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานงบประมาณและท่ีผ่านมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี

ท่ี โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

ขุดลอกคูส่งน้ าหมู่ท่ี 3 ดังน้ี

51 ขุดลอกเหมืองจากบ้านนายฟอง-ป่าระก า หมุ่ท่ี 3 เพ่ือการมีน้ าใช้ใน ระยะทาง 2,700 ม. 67,000   จ านวน มีน้ าใช้ใน กองช่าง

52 ขุดลอกเหมืองน้ าสายในโอ-บ้านนางเจิม มณีโชติ หมู่ 3 การเกษตร ระยะทาง 1,100 ม. 27,000  คลอง หนอง การเกษตร อบต.ป่าระก า

53 ขุดลอกคูส่งน้ าสายในโอ-โคกหมาก หมู่ท่ี 3 ระยะทาง 1,200 ม. 35,000   บึง คูส่งน้ าท่ี

54 ขุดลอกเหมืองน้ าสายบ้านนางส้มอ่ิม หมู่ท่ี 3 ระยะทาง 1,400 ม. 35,000  สามารถขุด

55 ก าจัดวัชพืชในเหมืองน้ าสายบ้านนางส้มอ่ิม หมู่ท่ี 3 ระยะทาง 1,400 ม. 35,000   ลอก บุกเบิก

56 ก าจัดวัชพืชในเหมืองน้ าสายบ้านนายฟอง-ป่าระก า ระยะทาง 2,700 ม. 67,000   ใหม่ หรือ

57 ก าจัดวัชพืชในเหมืองน้ าสายบ้านนายไพโรจน์ - ในโอ ระยะทาง 1,200 ม. 30,000  การก าจัด

58 ขุดลอกเหมืองน้ าสายราชด าริ  หมู่ท่ี 3 20,000   วัชพืชใน

59 ก าจัดวัชพืชในเหมืองน้ าสายในโอ-โคกหมาก หมู่ท่ี 3 ระยะทาง 1,200 ม. 30,000   รอบปี

ขุดลอกคูส่งน้ า หมู่ท่ี 2 ดังน้ี งบประมาณ

60 ขุดลอกคลองบางสุขขี เพ่ือการมีน้ าใช้ใน ระยะทาง 1,300 ม. 50,000  จ านวนคลอง มีน้ าใช้ใน กองช่าง

61 ขุดลอกคลองบางล าพู(หัวป่าขลู่)-คลองบางไทร การเกษตร ระยะทาง 600 ม. 15,000   ท่ีขุดลอก การเกษตร อบต.ป่าระก า

62 ขุดลอกเหมืองจากถนนบ้านเกาะจาก-ถนนสายบางล าพู ระยะทาง 600 ม. ก าจัดวัชพืช

63 ก าจัดวัชพืชคูส่งน้ าสายป่าระก า-หัวป่าขลู่ หมู่ท่ี 2 40,000   ได้ส าเร็จ

(ตลอดสาย)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาแหล่งน้ า
    4.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี

ท่ี วัตถุประสงค์

โครงการ

โครงการ

วัตถุประสงค์
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ขุดลอกหมู่ท่ี 1 ดังน้ี
64 ขุดลอกเหมืองน้ าสายบ้านดอนส าราญ หมู่ท่ี 1-หมู่ท่ี 8 เพ่ือการมีน้ าใช้ใน ระยะทาง 4,000 ม. 50,000   จ านวน มีน้ าใช้ใน กองช่าง
65 ขุดลอกคูส่งน้ าพระราชด าริจากบ้านนายน้อม - เหมือง การเกษตร ระยะทาง 1,500 ม. 50,000   คลองคูส่งน้ า การเกษตร อบต.ป่าระก า

พระราชด าริ ท่ีสามารถ
66 ขุดลอกคูส่งน้ าสายในโอ-บ้านนางสมพงษ์  บัวเพชร ระยะทาง 2,000 ม. 50,000   ขุดลอก/
67 ขุดลอกเหมืองน้ าสายบ้านนางเผียน สุขศรีมล หมู่ท่ี 1 50,000   บุกเบิกใหม่

ถึงเขตหมู่ท่ี 8 (พร้อมฝังท่อ) หรือก าจัด
68 ขุดลอกเหมืองน้ าจากบ้านนางเจริญ ถึงบ้านนายวันนัต ระยะทาง............ม.

นองเนือง  หมู่ท่ี 1
ก่อสร้างประตูระบายน้ า วัชพืชใน
ก่อสร้างประตูระบายน้ าหมู่ท่ี 1  ดังน้ี รอบปีได้

69     -เหมืองในโอบ้านนางสมพงษ์  บัวเพชร เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1 250,000 ประตูระบาย มีน้ าใช้ใน กองช่าง
70     -เหมืองบ้านดอนส าราญ บ้านนายน้อม พุทธรอด ใช้ในช่วงฤดูฝน 250,000  น้ าท่ีก่อสร้าง การเกษตร อบต.ป่าระก า
71     -บริเวณปากเหมืองสายบ้านดอนส าราญ-หมู่ท่ี 8 ท้ิงช่วง 250,000  ได้ส าเร็จ
72     -บริเวณบ้านนายแปร ไสจุล คลองในโอ-ดอนส าราญ 250,000  

ก่อสร้างประตูระบายน้ าหมู่ท่ี 3 ดังน้ี
73     -ข้างบ้านนายฟอง รอดทอง หัวป่าขลู่-ป่าระก า เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 3 250,000 ประตูระบาย มีน้ าใช้ใน กองช่าง
74     -บริเวณบ้านนางส้มอ่ิม ใช้ในช่วงฤดูฝน 250,000  น้ าท่ีก่อสร้าง การเกษตร อบต.ป่าระก า

ท้ิงช่วง ได้ส าเร็จ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาแหล่งน้ า
    4.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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ก่อสร้างประตูระบายน้ าหมู่ท่ี 4 ดังน้ี ใช้ในช่วงฤดูฝน น้ าท่ีก่อสร้าง มีน้ าใช้ใน กองช่าง
75 ก่อสร้างฝายน้ าล้นบริเวณปากเหมืองป่าระก า หมู่ท่ี 4 ท้ิงช่วง พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 4 250,000 ได้ส าเร็จ การเกษตร อบต.ป่าระก า

ก่อสร้างประตูระบายน้ าหมู่ท่ี 5 ดังน้ี
76     -บริเวณบ้านหัวป่าฝ่ังตะวันออก เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 5 250,000 ประตูระบาย มีน้ าใช้ใน กองช่าง
74     -บริเวณบ้านนายสุชาติ ประจง ใช้ในช่วงฤดูฝน 100,000 น้ าท่ีก่อสร้าง การเกษตร อบต.ป่าระก า
77     -บ้านในไร่ฝ่ังตะวันออกบ้านนายสมบูรณ์  แดงขาว ท้ิงช่วง 250,000  ได้ส าเร็จ

ก่อสร้างประตูระบายน้ าหมู่ท่ี 6 ดังน้ี
78 ปรับปรุง/ซ่อมแซมประตูระบายน้ าสายชุมชนพัฒนา 2 เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 6 150,000 ประตูระบาย มีน้ าใช้ใน กองช่าง
79 ก่อสร้างประตูระบายน้ าสายชุมชนพัฒนา 2 พร้อมเคร่ือง ใช้ในช่วงฤดูฝน น้ าท่ีก่อสร้าง การเกษตร อบต.ป่าระก า

สูบน้ าประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 ท้ิงช่วง 250,000 ได้ส าเร็จ
80 ก่อสร้างประตูระบายน้ า ปิด-เปิด บ้านนางจ่าย (สาย 3) 250,000 

81 ขุดลอกคูส่งน้ าสายใหม่จากบ้านนางสมจิต  รอดแก้ว ..............
ถึงคลองหนองดี หมู่ท่ี 6
ก่อสร้างประตูระบายน้ าหมู่ท่ี 7 ดังน้ี

82 ก่อสร้างประตูระบายน้ าสายคูส่งน้ าบางคลองจีน  หมู่ท่ี 7เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 7 -    -   -        250,000  ประตูระบาย มีน้ าใช้ใน กองช่าง
ใช้ในช่วงฤดูฝน น้ าท่ีก่อสร้าง การเกษตร อบต.ป่าระก า
ท้ิงช่วง ได้ส าเร็จ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาแหล่งน้ า
    4.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

ก่อสร้างประตูระบายน้ าหมู่ท่ี 8 ดังน้ี

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ
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83 ก่อสร้างประตูระบายน้ าเหมืองสายพระราชด าริ หมู่ท่ี 8 เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 8 250,000 ประตูระบาย มีน้ าใช้ใน กองช่าง

84 ก่อสร้างประตูระบายน้ าสายบ้านหัวทองหลาง-บ้านในโอ ใช้ในช่วงฤดูฝน 250,000  น้ าท่ีก่อสร้าง การเกษตร อบต.ป่าระก า

หมู่ท่ี 8 ท้ิงช่วง ได้ส าเร็จ

ก่อสร้างประตูระบายน้ าหมู่ท่ี 9 ดังน้ี

85     -บริเวณโรงเรียนบ้านบางสิบบาทต่อเขตหมู่ท่ี 10  ม.9เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 9 250,000  ประตูระบาย มีน้ าใช้ใน กองช่าง

86     -บริเวณบ้านนายสุรินทร์  จงอักษร ใช้ในช่วงฤดูฝน 250,000 น้ าท่ีก่อสร้าง การเกษตร อบต.ป่าระก า

    (บางไทร-หนองเสม็ด)หมู่ท่ี 9 ท้ิงช่วง ได้ส าเร็จ

87 ก่อสร้างประตูก้ันน้ าข้างโรงเรียนบ้านบางสิบบาท หมู่ท่ี 9

88     -บริเวณบ้านนายขาบ  นาคสุวรรณ (บางปาเข-ท่ีนา เพ่ือการมีน้ าใช้ใน 250,000 

     นายสหัส) หมู่ท่ี 9 การเกษตร

ก่อสร้างประตูระบายน้ า หมู่ท่ี 11 ดังน้ี เพ่ือการมีน้ าใช้ใน พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 11 ประตูระบาย

89     -สายบ้านหัวทองหลาง (โครงการพระราชด าริ) การเกษตร 150,000  น้ าท่ีก่อสร้าง มีน้ าใช้ใน กองช่าง

90     -สายสระขอยเต้ีย เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ 250,000 ได้ส าเร็จ การเกษตร อบต.ป่าระก า

91     -สายบ้านนายส่อง ใช้ในช่วงฤดูฝน 250,000 

92 ก่อสร้างประตูระบายน้ าสายบ้านนางสุจิน ท้ิงช่วง 250,000 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาแหล่งน้ า
    4.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งเก็บน้ า

93     -ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 1-11 เพ่ือการมีน้ าใช้ใน พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1 - 11 50,000   ประตูระบาย มีน้ าใช้ใน กองช่าง

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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94     -จัดซ้ือถังเก็บน้ า หมู่ท่ี 1-11 ในการอุปโภค ครัวเรือนละ 3 ใบ 240,000  น้ าท่ีก่อสร้าง การเกษตร อบต.ป่าระก า

95 ขุดบุกเบิกเหมืองน้ าจากท่ีนานายถนอม หมู่ท่ี 4 ถึง บริโภค/เพ่ือใช้ ระยะทาง 500 ม. 50,000    ปรับปรุง/

บ้านนายพัทนันต์  หมู่ท่ี  3 ทางการเกษตร ซ่อมแซมได้

96 ก่อสร้างผนังก้ันน้ า (กันตล่ิงพัง) เหมืองน้ าสายหัวทองหลาง ช่วยชะลอการพัง ระยะทาง 30 ม. 100,000 ส าเร็จ

ถึงบ้านดอนส าราญ หมู่ท่ี 8 ของเหมืองน้ า พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 8

97 กระจายน้ าจากแหล่งน้ าสู่พ้ืนท่ีท าการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกร พ้ืนท่ีต าบลป่าระก า 100,000 100,000  100,000  จ านวนคร้ัง อบต.ป่าระก า

มีน้ าใช้ในการ จ านวนหมู่บ้าน ชลประทาน

ท าเกษตรตลอด ท่ีสามารถ จังหวัดฯ

ปี ด าเนินการ

98 ตรวจสอบคุณภาพน้ า เพ่ือให้น้ ามี พ้ืนท่ีต าบลป่าระก า กระจายได้ กองช่าง

คุณภาพเหมาะ หมู่ท่ี 1- หมู่ท่ี 11 ส าเร็จ อบต.ป่าระก า

ในการท าการ

เกษตรกรรม

รวม 98   โครงการ - - ######## 3,323,500 1,573,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาการเมืองการบริหารและศิลปวัฒนธรรม
    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมความรู้ความเข้าใจในการเลือกต้ัง เพ่ือส่งเสริมความรู้ให้ ประชาชนต าบลป่าระก า 5,000    5,000    5,000     5,000      จ านวนคร้ัง ประชาชนมีความรู้ ส านักงานปลัด

มีความเข้าใจในการ ท่ีสามารถ ความเข้าใจการเมือง อบต.ป่าระก า

เมืองการปกครอง จัดอบรมให้ การปกครอง

2 อบต.ป่าระก าพบประชาชนต าบลป่าระก า เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดประชาชนต าบลป่าระก า 5,000    5,000    5,000     5,000      ความรู้แก่ ประชาชนรับทราบ ส านักงานปลัด

เห็นและความสัมพันธ์ ประชาชนได้ ในการบริหารงานของ อบต.ป่าระก า

อันดีระหว่างผู้บริหาร คณะผู้บริหาร

กับประชาชน

3 การจัดท าประชาคมหมู่บ้าน ต าบล เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน ประชาชนต าบลป่าระก า 20,000  20,000  20,000   20,000    ร้อยละของ ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักงานปลัด

ร่วมในการพัฒนา ประชาชน ในการแสดงความคิด อบต.ป่าระก า

4 การจัดท าประชาพิจารณ์ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนท้องถ่ิน 10,000  10,000  10,000   10,000    ท่ีเข้าร่วม เห็น

เวที

5 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการศูนย์อินเตอร์เน็ตต าบลเพ่ือปรับปรุงระบบให้ ระบบอินเตอร์ท่ีมี 5,000    5,000    5,000     5,000      ประชาคม การใช้ประโยชน์จาก ส านักงานปลัด

มีความคล่องตัวมากข้ึน ประสิทธิภาพ ระบบอินเตอร์เน็ตมี อบต.ป่าระก า

6 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้อินเตอร์เน็ตต าบลในการหาข้อมูล ประชาชนต าบลป่าระก า - - - - ประสิทธิภาพมากข้ึน ส านักงานปลัด

อบต.ป่าระก า

ท่ี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

วัตถุประสงค์โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาการเมืองการบริหารและศิลปวัฒนธรรม
    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ทัศนศึกษาดูงานเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนต าบล 10,000  10,000  10,000   10,000    จ านวนคร้ัง บุคลากรและสมาชิก ส านักงานปลัด

พนักงานส่วนต าบล สมาชิก อบต. ท่ีพนักงาน/ อบต. มีความรู้ในการ อบต.ป่าระก า

และสมาชิก อบต. สมาชิกสภาฯ ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน

ให้มีความรู้ในการ สามารถเข้า

ปฏิบัติงาน ร่วม

8 ฝึกอบรมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้คณะกรรมการ คณะพัฒนาฯ และผู้เก่ียว 5,000    5,000    5,000     5,000      โครงการ คณะกรรมการฯ ส านักงานปลัด

จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินข้องในการจัดท าแผน เพ่ือพัฒนา ได้รับความรู้และมี อบต.ป่าระก า

มีการพัฒนาความรู้ พัฒนาท้องถ่ิน ด้านต่าง ๆ การพัฒนาในบทบาท

หน้าท่ีในการจัดท า

แผนพัฒนาอบต.

9 งานประชาสัมพันธ์การบริหารงาน อบต. เพ่ือประชาสัมพันธ์ ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล 10,000  10,000  10,000   10,000    จ านวนคร้ัง ประชาชนได้รับทราบ ส านักงานปลัด

การบริหารงานของอบต.ป่าระก า ท่ีสามารถ การบริหารของอบต. อบต.ป่าระก า

ให้ประชาชน ด าเนินการได้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาการเมืองการบริหารและศิลปวัฒนธรรม
    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 ฝึกอบรมพนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภา อบต. ในการ เพ่ือพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนต าบล 30,000  30,000  30,000   30,000    ร้อยละท่ี พนักงาน สมาชิกฯ ส านักงานปลัด

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พนักงานส่วนต าบล สมาชิก อบต. รวม สามารถเข้า ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน อบต.ป่าระก า

และสมาชิก อบต. 75  คน ร่วมอบรมได้

11 ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนต าบล สมาชิกเพ่ือให้พนักงาน สมาชิกฯพนักงานส่วนต าบล 10,000  10,000  10,000   10,000    จ านวนคร้ัง บุคลากรและสมาชิก ส านักงานปลัด

สภา อบต. มีจิตส านึกในการยึด สมาชิก อบต. รวม ท่ีสามารถจัด อบต. ได้ใช้หลัก อบต.ป่าระก า

หลักคุณธรรมจริยธรรม/75  คน ฝึกอบรมได้ คุณธรรมและ

หรือหลักธรรมาภิบาล ส าเร็จ จริยธรรมในการ

ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน

รวม 11  โครงการ - - ###### ####### 105,000 105,000  - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาการเมืองการบริหารและศิลปวัฒนธรรม
    5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ส่งเสริมงานศาสนพิธีและวันส าคัญทางศาสนา เช่นเพ่ือสืบสานงานศาสน ร่วมงานวันส าคัญทาง 10,000  10,000     10,000     10,000   10,000    จ านวน สืบทอดงานศาสนพิธี ส านักงานปลัด

 - กิจกรรมวันธรรมะสวนะ พิธีและวันส าคัญทาง ศาสนาวัดในพ้ืนท่ี กิจกรรมท่ี และวันส าคัญทาง อบต.ป่าระก า

ศาสนา ต าบลป่าระก า ได้ส่งเสริม ศาสนา

2 ส่งเสริมการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรม เช่น เพ่ือปลูกฝังความมี ฝึกอบรมประชาชน 3,000    3,000       3,000       3,000     3,000      จ านวนคร้ัง ประชาชนเยาวชนได้ ส านักงานปลัด

 - โครงการฝึกอบรมวิปัสนากรรมฐาน (น่ังสมาธิ) คุณธรรมจริยธรรม เด็ก เยาวชน หมู่ท่ี 1, ท่ีจัดได้/ต่อปี รับการฝึกอบรมช่วย อบต.ป่าระก า

แก่เยาวชน 2, 3, 4, 5, 6, 7, ฝึกจิตให้มีสมาธิ

8, 9, 10 และ

หมู่ท่ี 11

3 จัดงานประเพณีสงกรานต์ (หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 11) เพ่ือสืบสานประเพณี อบต.ป่าระก าเป็นเจ้า 80,000  80,000     80,000     80,000   80,000    จ านวน อนุรักษ์ สืบสาน ส านักงานปลัด

อันดีงามของไทย ภาพจัดงานประเพณี กิจกรรมท่ี ประเพณีสงกรานต์ อบต.ป่าระก า

สงกรานต์ ด าเนินการ/ ให้สืบทอดต่อไป

สนับสนุน

4 จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา (หมู่ท่ี 1- เพ่ือสืบสานประเพณี ร่วมขบวนแห่เทียน 40,000  40,000     40,000     40,000   40,000    ด้านการ สืบสานประเพณี ส านักงานปลัด

หมู่ท่ี  11 อันดีงามของไทย พรรษาจ านวน 4 วัด ส่งเสริม แห่เทียนพรรษา อบต.ป่าระก า

ในต าบลป่าระก า อนุรักษ์ ให้คงอยู่ต่อไป

ประเพณีได้

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาการเมืองการบริหารและศิลปวัฒนธรรม
    5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ส่งเสริมและสนับสนุนการบ ารุงรักษาศิลปะ เพ่ืออนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน 100,000   100,000   100,000 100,000  จ านวนคร้ังท่ี ได้อนุรักษ์บ ารุง ส านักงานปลัด

จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรม วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน กิจกรรมอันเป็นการ สามารถ รักษาประเพณี อบต.ป่าระก า

อันดีของท้องถ่ิน และภูมิปัญญา บ ารุงรักษาอนุรักษ์ ด าเนินการ/ วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน

ท้องถ่ินเพ่ือสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม และ ส่งเสริม สนับ และภูมิปัญญา

ประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน สนุนกิจกรรม ท้องถ่ินให้สืบทอด

ของไทย ต่างๆ ได้ส าเร็จ ต่อไป

6 สนับสนุนการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า เพ่ืออุดหนุนท่ีท าการ เพ่ือส่งเสริมประชาชน 3,000    3,000       20,000     20,000   20,000    จ านวนงบ วัฒนธรรมประเพณี อุดหนุนท่ีท าการ

ข้ึนธาตุ ปกครองอ าเภอ ให้มีการอนุรักษ์วัฒน ประมาณท่ี มีการสืบทอดต่อไป ปกครองอ าเภอ

ปากพนัง ธรรมและภูมิปัญญา สามารถอุด อย่างต่อเน่ือง ปากพนัง

ท้องถ่ิน หนุนได้ส าเร็จ

7 สนับสนุนโครงการจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรม เพ่ืออุดหนุนท่ีท าการ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 5,000    5,000       4,000       4,000     4,000      จ านวนงบ ประชาชนมีความจง อุดหนุนท่ีท าการ

น้อมร าลึกเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท ปกครองอ าเภอ มีความจงรักภักดี และ ประมาณท่ี รักภักดี และเชิดชู ปกครองอ าเภอ

สมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปากพนัง เชิดชูสถาบนัพระมหา สามารถอุด สถาบันพระมหา ปากพนัง

บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม ของทุกปี) กษตัริย์ หนุนได้ส าเร็จ กษัตริย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

หน้า 155



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาการเมืองการบริหารและศิลปวัฒนธรรม
    5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 สนับสนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระ เพ่ือให้ประชาชนได้ เพ่ือส่งเสริมประชาชน 3,000    3,000       3,000       3,000     3,000      จ านวนงบ ประชาชนมีความ อุดหนุนท่ีท าการ

บรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดงออกถึงความจง ให้มีความจงรักภักดี และ ประมาณท่ี จงรักภักดีและเชิดชู ปกครองอ าเภอ

(พระปิยมหาราช/23 ตุลาคม ของทุกปี) รักภักดีและเทิดทูน เชิดชูสถาบันพระมหา สามารถสนับ สาถาบันพระมหา ปากพนัง

สถาบันพระมหา กษัตริย์ สนุนได้ส าเร็จ กษัตริย์

กษัตริย์สืบต่อไป

9 สนับสนุนโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือให้ประชาชนได้ เพ่ือส่งเสริมประชาชน 5,000    5,000       5,000       5,000     5,000      จ านวนงบ ประชาชนมีความ อุดหนุนท่ีท าการ

เน่ืองในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท แสดงออกถึงความจง ให้มีความจงรักภักดี และ ประมาณท่ี จงรักภักดีและเชิดชู ปกครองอ าเภอ

สมเด็จพระเจ้าหัว รัชกาลท่ี 10 รักภักดีและเทิดทูน เชิดชูสถาบันพระมหา สามารถสนับ สาถาบันพระมหา ปากพนัง

(วันท่ี 28 กรกฎาคม ของทุกปี) สถาบันพระมหา กษัตริย์ สนุนได้ส าเร็จ กษัตริย์

กษัตริย์สืบต่อไป

10 สนับสนุนโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือให้ประชาชนได้ เพ่ือส่งเสริมประชาชน 5,000    5,000       5,000       5,000     5,000      จ านวนงบ ประชาชนมีความ อุดหนุนท่ีท าการ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ แสดงออกถึงความจง ให้มีความจงรักภักดี และ ประมาณท่ี จงรักภักดีและเชิดชู ปกครองอ าเภอ

ในรัชกาลท่ี 9 เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนม รักภักดีและเทิดทูน เชิดชูสถาบันพระมหา สามารถสนับ สาถาบันพระมหา ปากพนัง

พรรษา 87 พรรษา /12 สิงหาคม สถาบันพระมหา กษัตริย์ สนุนได้ส าเร็จ กษัตริย์

กษัตริย์สืบต่อไป

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 156



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาการเมืองการบริหารและศิลปวัฒนธรรม
    5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 สนับสนุนโครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาส เพ่ือให้ประชาชนได้ เพ่ือส่งเสริมประชาชน 5,000    5,000       5,000       5,000     5,000      จ านวนงบ ประชาชนมีความ อุดหนุนท่ีท าการ

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า แสดงออกถึงความจง ให้มีความจงรักภักดี และ ประมาณท่ี จงรักภักดีและเชิดชู ปกครองอ าเภอ

พระบรมราชินี/วันท่ี 3 มิถุนายน ของทุกปี รักภักดีและเทิดทูน เชิดชูสถาบันพระมหา สามารถสนับ สาถาบันพระมหา ปากพนัง

สถาบันพระมหา กษัตริย์ สนุนได้ส าเร็จ กษัตริย์

กษัตริย์สืบต่อไป

12 สนับสนุนโครงการจัดกิจกรรมแห่หฺมฺรับงาน เพ่ืออุดหนุนท่ีท าการ เพ่ือส่งเสริมประชาชน 3,000    3,000       3,000       3,000     3,000      จ านวนงบ วัฒนธรรมประเพณี อุดหนุนท่ีท าการ

ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ (ประจ าปี) ปกครองอ าเภอ ให้มีการอนุรักษ์วัฒน ประมาณท่ี มีการสืบทอดต่อไป ปกครองอ าเภอ

ปากพนัง ธรรมและภูมิปัญญา สามารถอุด อย่างต่อเน่ือง ปากพนัง

ท้องถ่ิน หนุนได้ส าเร็จ

รวม 12  โครงการ - - 16,000 116,000 116,000 116,000 - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

หน้า 157



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาการเมืองการบริหารและศิลปวัฒนธรรม
    5.3 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการติดต้ังบอร์ดประชาสัมพันธ์ ท่ีท าการ อบต.เพ่ือประชาสัมพันธ์ จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ - - 30,000    30,000    30,000  จ านวนบอร์ด ประชาชนได้รับทราบ กองช่าง

ข้อมูลข่าวสารของทาง ณ ท่ีท าการอบต. ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าระก า

ราชการแก่ประชาชน ท่ีสามารถ

ติดต้ังได้ตาม

2 โครงการติดต้ังบอร์ดประชาสัมพันธ์ ประจ าหมู่บ้านเพ่ือประชาสัมพันธ์ จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 10,000 10,000 10,000    10,000    10,000  เป้าหมาย ประชาชนได้รับทราบ กองช่าง

ข้อมูลข่าวสารของทาง ณ ท่ีท าการหมู่บ้าน ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าระก า

ราชการแก่ประชาชน หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 11

ประจ าหมู่บ้าน

3 โครงการถมดินบริเวณส านักงาน อบต. ป่าระก า เพ่ือยกระดับพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีบริเวณ อบต. - - - 98,000    ปริมาณดิน ปรับภูมิทัศน์บริเวณ กองช่าง

บริเวณอบต. ให้สูงข้ึน ป่าระก า ท่ีถมได้ อบต.ให้มีสภาพท่ีดี อบต.ป่าระก า

(ระดับพ้ืนท่ี) ข้ึน

ส าเร็จตาม

เป้าหมาย

รวม 3   โครงการ - - 10,000 10,000 40,000    138,000  40,000  - - -

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน้า 158



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาการเมืองการบริหารและศิลปวัฒนธรรม
    5.3 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ก่อสร้างประตูและร้ัว อบต. กองช่าง

อบต.ป่าระก า

6 ก่อสร้างโรงจอดรถท่ีท าการองค์การบริหารส่วน อาคารชนาดกว้าง 5 ม. กองช่าง

ต าบลป่าระก า ยาว 15 ม. อบต.ป่าระก า

7 ปรับปรุงห้องน้ าท่ีท าการอบต.ป่าระก า กองช่าง

อบต.ป่าระก า

- - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน้า 159



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาการเมืองการบริหารและศิลปวัฒนธรรม
    5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ เพ่ือความมีความเข้าใจในการ ประชาชนต าบลป่าระก า 20,000  20,000  20,000    20,000    20,000  ร้อยละ 50 ประชาชนมี ส านักงานปลัด

ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ เมืองการปกครอง ของประชาชน ความสัมพันธ์ อบต.ป่าระก า

เพ่ือแลกเปล่ียนความคิด ท่ีเข้าร่วม ท่ีดีข้ึน และได้มี

เห็นและความสัมพันธ์ ตามเป้าหมาย ส่วนร่วมในการ

อันดีระหว่างผู้บริหาร ของโครงการ พัฒนาชุมชน

กับประชาชน สืบต่อไป

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนา

ของประชาชนในพ้ืนท่ี

รวม 1  โครงการ - - 20,000  20,000  20,000   20,000   20,000  - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน้า 159



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาการเมืองการบริหารและศิลปวัฒนธรรม
    5.5 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 จัดท าร้ัวล้อมรอบ อาคาร ศพด.วัดเหมก เพ่ือให้เด็กมีความ ร้ัวล้อมรอบอาคารศพด. 50,000 ร้ัวอาคาร ท าให้เด็กได้รับความ กองช่าง

ปลอดภัย ง่ายในการ วัดเหมก (ตามแบบแปลน ศพด.ท่ีจัด ปลอดภัยต่อชีวิต อบต.ป่าระก า

ดูแลเด็กภายใน ศพด. ท่ีอบต.ก าหนด) ท าได้ และทรัพย์สิน

2 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้เด็กได้รับความ อาคารศพด.วัดเหมก 1,000,000 อาคาร ท าให้เด็กได้รับความ กองช่าง

(วัดเหมก) ปลอดภัยและมีพ้ืนท่ี จ านวน 1 อาคาร (ตาม ศพด.ท่ี สะดวกสบายและมี อบต.ป่าระก า

ท ากิจกรรมร่วมกัน แบบท่ีอบต.ก าหนด) ก่อสร้าง ความปลอดภัย

ได้ส าเร็จ

3 จัดท าร้ัวล้อมรอบ อาคาร ศพด. เพ่ือความปลอดภัย ร้ัวล้อมรอบอาคาร ศพด. 40,000 40,000 ร้ัวอาคาร เด็กได้รับความ กองช่าง

วัดป่าระก าใต้ (ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด) ท่ีจัดท าได้ ปลอดภัยต่อชีวิต อบต.ป่าระก า

(ตามศักยภาพการคลัง) (เมตร)

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารของ เพ่ือเป็นระเบียบภาย ปรับปรุงภูมิทัศน์ 40,000 บริเวณภาย ท าให้เด็กได้รับความ ส านักงานปลัด

ศพด. วัดป่าระก าใต้ นอกอาคาร ศพด. ภายนอกโดยรอบ นอกอาคาร สะดวกสบายและ อบต.ป่าระก า

ท่ีปรับปรุงได้ มีระเบียบเรียบร้อย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาการเมืองการบริหารและศิลปวัฒนธรรม
    5.5 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ปรับปรุงภายในอาคาร ศพด. เพ่ือเป็นระเบียบภาย ติดต้ังผ้าม่านบังแสงแดด 30,000 ภายใน ศพด. ท าให้เด็กได้รับความ ส านักงานปลัด

วัดป่าระก าใต้ ในอาคาร ศพด. ภายในโดยรอบ ท่ีปรับปรุง สะดวกสบาย อบต.ป่าระก า

ท่ีอบต.ก าหนด) ท าได้ และทรัพย์สิน

6 ก่อสร้างพ้ืน คสล.หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด พ้ืน คสล.ขนาดกว้าง 20 500,000 กองช่าง

ป่าระก าใต้ ม.  ยาว 43 ม. พร้อม อบต.ป่าระก า

ถมดินปรับพ้ืนท่ี

7 ก่อสร้างหลังคาหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าระก า 65000 กองช่าง

ใต้ อบต.ป่าระก า

รวม 7  โครงการ - - 60,000  60,000  90,000   188,000    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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6. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากร เพ่ือสร้างจิตส านึกใน พ้ืนท่ีต าบลป่าระก า 5,000    5,000   5,000     5,000       5,000       จ านวน ประชาชนมีจิตส านึก ส านักงานปลัด

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น การปลูกป่าและบ ารุงรักษาการดูแลทรัพยากร กิจกรรมท่ี ในการดูแลทรัพยากร อบต.ป่าระก า

ป่า ธรรมชาติและส่ิงแวด ด าเนินการ ธรรมชาติและส่ิง

ล้อม และ แวดล้อม

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทาง/และท่ีท าการอบต. เพ่ือสร้างจิตส านึกใน ท่ีท าการอบต.ป่าระก า 40,000  40,000 40,000  40,000     40,000     สนับสนุน

การดูแลทรัพยากร ด้านการ

3 งานพัฒนาสาธารณะประโยชน์ ธรรมชาติและส่ิงแวด ร่วมกันพัฒนาเน่ืองใน 11,000  11,000 11,000  11,000     11,000     อนุรักษ์

ล้อม โอกาสส าคัญต่าง ๆ ทรัพยากร

4 ก่อสร้างสวนสาธารณะประจ าต าบลป่าระก า พ้ืนท่ีต าบลป่าระก า - - - 100,000   100,000   ธรรมชาติ

และส่ิง

5 จัดท าป้ายห้ามบุคคลภายนอกจับสัตว์น้ า หมู่ท่ี 1-11 เพ่ือสร้างจิตส านึกใน พ้ืนท่ีต าบลป่าระก า 5,000    5,000   5,000     5,000       5,000       แวดล้อมได้

การดูแลทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวด

6 โครงการรักน้ ารักป่ารักแผ่นดิน (เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่ืองล้อม พ้ืนท่ีต าบลป่าระก า 5,000    5,000   5,000     5,000       5,000       

ในปีมหามงคล)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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6. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทางเพ่ือส่งเสริมให้ ประชาชนในพ้ืนท่ีท้ัง 10,000  10,000 10,000  10,000     10,000     จ านวนคร้ังท่ี ประชาชนมีความ ส านักงานปลัด

ประชาชนมีความรู้ 11 หมู่บ้าน โรงเรียน ด าเนินการ สามารถคัดแยกขยะ อบต.ป่าระก า

ในการคัดแยกขยะ 4 โรงเรียน/ศพด. 4 ส่งเสริม/รณรงค์ แต่ละประเภทได้

อันตราย ขยะรีไซเคิลศูนย์/ชุมชน/หมู่บ้าน ให้แก่ประชาชน/และช่วยลดปัญหา

ขยะอินทรีย์ ท่ีเป็นต้นแบบด้านการ ชุมชนได้ส าเร็จ ปริมาณขยะในชุมชน

และขยะท่ัวไปเพ่ือ จัดการขยะมูลฝอยร้อยละ ตามเป้าหมาย ได้

ช่วยลดปัญหาปริมาณ40 (4 หมู่บ้าน)

ขยะในครัวเรือนและ

ชุมชน

รวม 7  โครงการ - - 76,000  76,000 76,000  76,000    76,000    - - -

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

6. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    6.2 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ปล่อยพันธ์ุปลาและสัตว์น้ าตามแหล่งน้ าสาธารณะ เพ่ือสร้างจิตส านึกใน พ้ืนท่ีต าบลป่าระก า 5,000      5,000    5,000      5,000      5,000    จ านวน ประชาชนมี ส านักงานปลัด

การดูแลทรัพยากร กิจกรรมท่ี จิตส านึกใน อบต.ป่าระก า

ธรรมชาติและส่ิงแวด ด าเนินการ ดูแลทรัพยากร

ล้อม และ ธรรมชาติและ

2 งานบ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูดิน เพ่ือเป็นการดูแลรักษา พ้ืนท่ีต าบลป่าระก า 5,000      5,000    5,000      5,000      5,000    สนับสนุน ส่ิงแวดล้อม

สภาพดินให้มีความ ตามความเหมาะสม ด้านการ

สมบูรณ์ อนุรักษ์

3 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการชะล้างและพังเพ่ือสร้างจิตส านึกใน พ้ืนท่ีต าบลป่าระก า 5,000      5,000    5,000      5,000      5,000    ทรัพยากร

ทลายของดิน การดูแลทรัพยากร ตามความเหมาะสม ธรรมชาติ

ธรรมชาติและส่ิงแวด และส่ิง

ล้อม แวดล้อมได้

4 โครงการปรับปรุงบ ารุงคุณภาพดิน เพ่ือปรับปรุงบ ารุงท่ี พ้ืนท่ีต าบลป่าระก า 5,000      5,000    5,000      5,000      5,000    พ้ืนท่ีท่ีปรับ/ ดินมีคุณภาพ อบต.ป่าระก า

เหมาะสมกับการ บ ารุงคุณภาพดีข้ึนเหมาะสม พัฒนาท่ีดินจังหวัด

ปลูกพืช ดินท่ีเหมาะสมกับการปลูกพืชกรมส่งเสริมการเกษตร

(จ านวนไร่)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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6. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    6.2 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ส ารวจท่ีดินในพ้ืนท่ีของรัฐและออกเอกสารสิทธ์ิในท่ี เพ่ือให้รัฐออกเอกสาร พ้ืนท่ีต าบลป่าระก า 5,000      5,000    5,000      5,000      5,000    เกษตรกรมีท่ี อบต.ป่าระก า

ดินให้แก่เกษตรกร สิทธ์ิในท่ีดินท ากินให้ ดินท าการ สปก.

แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ี เกษตร ท่ีดินจังหวัดฯ

รวม 5  โครงการ - - 20,000   20,000  20,000   20,000    20,000 - - -

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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หน้า | ๑๖๖  
 

                             

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สำหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลปา่ระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรธีรรมราช 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
วัดปา่ระกำใต้-บ้านเหมก 1 
 หมู่ที่ 5, 8 
 
 
 
 

เพื่อการคมนาคมท่ี
สะดวก ประชาชนใช้
ในการขนสง่ผลผลิต
ทางการเกษตรและมี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคมมากขึ้น 

ก่อสรา้งถนนคสล. ขนาด
กว้าง 4.๐๐ ม. ยาว 
925 ม. (พร้อมไหล่ทาง)
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่อบต.กำหนด 

  2,304,000   ระยะทางที่
ก่อสรา้งถนน
ได้สำเร็จ 

การคมนาคมที่
สะดวกขึ้นประชาชน
ได้ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ระหว่างกันไดร้วดเร็ว
มากขึ้น 
 

กองช่าง 
อบต.ป่าระกำ 

2 
 
 
 
 
 
 

ก่อสรา้งถนนลาดยางสายป่าระกำ
เหนือ-สามแยกบางปอ ม. 7, 9 

เพื่อการคมนาคมท่ี
สะดวก ประชาชนใช้
ในการขนสง่ผลผิตทาง
การเกษตรและมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมมากขึ้น 

ก่อสรา้งถนนคสล.ขนาด
กว้าง 6.๐๐ ม. ยาว 
1,375 ม.(พร้อมไหล่
ทาง) รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่อบต.
กำหนด 

  4,698,000  
 

 ระยะทางที่
ก่อสรา้งถนน
ได้สำเร็จ 

ระบบคมนาคมมี
ความสะดวก
ประชาชนใช้ในการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและมี
ความปลอดภัยใน
การคมนาคมมากขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ป่าระกำ 

แบบ ผ. 02/1 



หน้า | ๑๖๗  
 

 

                      

                        

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสรา้งสะพาน คสล.ระหว่างหมู่ที่ 
1 บริเวณบ้านนายเถี้ยน เดชสุวรรณ์-
เทศบาลตำบลเกาะทวด 
 
 
 

เพื่อการคมนาคมท่ี
สะดวก ประชาชนใช้
ในการขนสง่ผลผลติ
ทางการเกษตรและมี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคมมากขึ้น 

ก่อสรา้งสะพาน คสล. 
ตามแบบมาตรฐาน 
ตามแบบแปลน อบต. 
กำหนด 

    3,000,000 สะพานที่
สามารถ
ก่อสรา้งได ้

ระบบคมนาคมมี
ความสะดวก
ประชาชนใช้ในการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและมี
ความปลอดภัยใน
การคมนาคมมากขึ้น 
 

กองช่าง 
อบต. 

ป่าระกำ 

4 
 

ก่อสรา้งถนนลาดยางสายสะพานบาง
ปอ-บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 9 
 
 
 

เพื่อการคมนาคมท่ี
สะดวก ประชาชนใช้
ในการขนสง่ผลผลิต
ทางการเกษตรและมี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคมมากขึ้น 

ก่อสรา้งถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต
ขนาดกว้าง 6.๐๐ ม. 
ยาว 1,300 ม.  
(พร้อมไหล่ทาง) 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่อบต.กำหนด 
 
 

  6,240,000   ระยะทางที่
ก่อสรา้งถนน
ได้สำเร็จ 

การคมนาคมที่
สะดวกขึ้นประชาชน
ได้ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
ระหว่างกันไดร้วดเร็ว
มากขึ้น 
 

กองช่าง 
อบต.ป่าระกำ 

แบบ ผ. 02/1 



หน้า | ๑๖๘  
 

 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสรา้งถนนลาดยางสายป่าระกำ
เหนือ-สามแยกบางปอ ม. 7, 9 

เพื่อการคมนาคมท่ี
สะดวก ประชาชนใช้
ในการขนสง่ผลผลติ
ทางการเกษตรและมี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคมมากขึ้น 

ก่อสรา้งถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6.๐๐ ม. 
ยาว 1,550 ม. (พร้อม
ไหล่ทาง) รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีอ่บต.
กำหนด 

  5,000,000   ระยะทางที่
ก่อสรา้งถนน
ได้สำเร็จ 

ระบบคมนาคมมี
ความสะดวก
ประชาชนใช้ในการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
มีความปลอดภัยใน
การคมนาคมมาก
ข้ึน 
 

กองช่าง 
อบต.ป่าระกำ 

6 ก่อสรา้งสะพาน คสล.สายบ้าน 
ในไร่ หมู่ที่ 9- หมู่ท่ี 3  
ตำบลบางศาลา 
 

เพื่อการคมนาคมท่ี
สะดวก ประชาชนใช้
ในการขนสง่ผลผลิต
ทางการเกษตรและมี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคมมากขึ้น 
 

ก่อสรา้งสะพาน คสล. 
ตามแบบมาตรฐาน 
ตามแบบแปลน อบต. 
กำหนด 

  
 

 
 

3,000,000  สะพานที่ก่อ 
สร้างได้ 
สำเรจ็ 

ระบบคมนาคมมี
ความสะดวก
ประชาชนใช้ในการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
มีความปลอดภัยใน
การคมนาคมมาก
ข้ึน 
 
 

กองช่าง 
อบต.ป่าระกำ 

 
 

แบบ ผ. 02/1 



หน้า | ๑๖๙  
 

 
 

แบบ ผ.02/1 
 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ก่อสรา้งถนน คสล.สายหวัป่าขลู่-
ป่าระกำเหนือ หมู่ท่ี 2, 4 

เพื่อการคมนาคมท่ี
สะดวก ประชาชนใช้
ในการขนสง่ผลผลิต
ทางการเกษตรและมี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคมมากขึ้น 

ก่อสรา้งถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 5.๐๐ ม. 
ยาว 680 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่อบต.กำหนด 

   2,040,000  ระยะทางที่
ก่อสรา้งถนน
ได้สำเร็จ 

ระบบคมนาคมมี
ความสะดวก
ประชาชนใช้ในการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
มีความปลอดภัยใน
การคมนาคมมาก
ข้ึน 
 

กองช่าง 
อบต.ป่าระกำ 

8 ก่อสรา้งถนน คสล.สายบางบำพู- 
เกาะจาก 1 หมู่ที่ 2 

เพื่อการคมนาคมท่ี
สะดวก ประชาชนใช้
ในการขนสง่ผลผลติ
ทางการเกษตรและมี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคมมากขึ้น 

ก่อสรา้งถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 5.๐๐ ม. 
ยาว 1,750 ม. (พร้อม
ไหล่ทาง) รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีอ่บต.
กำหนด 

   4,200,000  ระยะทางที่
ก่อสรา้งถนน
ได้สำเร็จ 

ระบบคมนาคมมี
ความสะดวก
ประชาชนใช้ในการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
มีความปลอดภัยใน
การคมนาคมมาก
ข้ึน 
 

กองช่าง 
อบต.ป่าระกำ 



หน้า | ๑๗๐  
 

 
 

แบบ ผ.02/1 
 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล.สาย 
บ้านในโอ หมู่ที่ 1 

เพื่อการคมนาคมท่ี
สะดวก ประชาชนใช้
ในการขนสง่ผลผลติ
ทางการเกษตรและมี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคมมากขึ้น 

ซ่อมแซมถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.๐๐ ม. 
ยาว 1,000 ม. (พร้อม
ไหล่ทาง) รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีอ่บต.
กำหนด 

   2,400,000  ระยะทางที่
ซ่อมแซม
ถนนคสล.ได้
สำเรจ็ 

ระบบคมนาคมมี
ความสะดวก
ประชาชนใช้ในการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
มีความปลอดภัยใน
การคมนาคมมาก
ข้ึน 
 

กองช่าง 
อบต.ป่าระกำ 

10 ก่อสรา้งสะพาน คสล. ข้ามคลอง
ป่าระกำเชื่อมต่อระหว่าง หมู่ที่ 4- 
หมู่ที่ 6  

เพื่อการคมนาคมท่ี
สะดวก ประชาชนใช้
ในการขนสง่ผลผลติ
ทางการเกษตรและมี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคมมากขึ้น 

ก่อสรา้งสะพาน คสล. 
ตามแบบมาตรฐาน 
ตามแบบแปลนที่ อบต. 
กำหนด 
 
 
 
 
 
 

    3,000,000 สะพานที่ก่อ 
สร้างได้ 
สำเรจ็ 

ระบบคมนาคมมี
ความสะดวก
ประชาชนใช้ในการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและ
มีความปลอดภัยใน
การคมนาคมมาก
ข้ึน 
 

กองช่าง 
อบต.ป่าระกำ 



หน้า | ๑๗๑  
 

 
 

แบบ ผ.02/1 
 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 
 
 
 
 
 

ก่อสรา้งถนน คสล.สายบ้านในไร่-
บ้านนางสนิท โกฏกิุล 
หมูที่ 9 

เพื่อการคมนาคมท่ี
สะดวก ประชาชนใช้
ในการขนสง่ผลผลติ
ทางการเกษตรและมี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคมมากขึ้น 

ซ่อมแซมถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4.๐๐ ม. 
ยาว  2,840 ม. (พร้อม
ไหล่ทาง) รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีอ่บต.
กำหนด 
 
 
 
 

   
 

 
 

. 
6,000,000 

ระยะทางที่
ซ่อมแซม
ถนนคสล.ได้
สำเรจ็ 

ระบบคมนาคมมี
ความสะดวก
ประชาชนใช้ในการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและมี
ความปลอดภัยใน
การคมนาคมมากขึ้น 
 

กองช่าง 
อบต.ป่าระกำ 

 

รวม 
 

11  โครงการ 
 

     

12,002,000 
 

11,640,000 
 

9,000,000 
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แบบ ผ. 02/1 
 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตร และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการ 
  1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
 

 
 ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสรา้งระบบประปาหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 6 
 
 
 
 

 พื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.ปา่ระกำ    3,612,000    กองช่าง 
อบต.ป่าระกำ 

2 ก่อสรา้งระบบประปาหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 5 
 
 
 

 ประปา ณ อบต.    3,612,000    กองช่าง 
อบต.ป่าระกำ 

3 
 
 

ก่อสรา้งระบบประปาหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 3 
 
 
 

 ประปาในวัดหัวป่าขลู ่    3,612,000    กองช่าง 
อบต.ป่าระกำ 

 

รวม 
 

3  โครงการ 
 

     

 
 

10,836,000 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลปา่ระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 

 
ท่ี 
 

 
แผนงาน 

 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของคคุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. สาธารณสุข 
 

ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

-จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน  
 (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ปริมาณ
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 
110 กิ โลวัตต์  โดยมีคุณลักษณ์
เฉพาะตามบัญชี ราคามาตรฐาน
ค รุ ภั ณ ฑ์  ส ำ นั ก ง บ ป ร ะ ม า ณ 
(ธันวาคม 2561) ดังนี้ 
1) เครื่องยนต์ดี เซล 4 สูบ พร้อม
อุปกรณ์ตามมาตรฐาน 
2) มีประตูด้านหลัง ปิด-เปิด สำหรับ
ยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก 
3) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 
2 ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ 
4) ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และ
เวชภัณฑ์ 
5) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM พร้อม
อุปกรณ์ 

  1,000,000 
 

  งานสาธารณสุข 
สำนักงานปลัด 
อบต.ป่าระกำ 

แบบ ผ.03 
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ท่ี 
 

 
แผนงาน 

 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของคคุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. สาธารณสุข 
 

ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

(ต่อ) 
6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อม
เครื่องขยายเสียง  
7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์
การแพทย์ประกอบ 
   (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อ
เข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ 

(2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบ
สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ 

(3) เครื่องส่องกล่องเสียงและ
เครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์ 

(4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิด
ติดผนัง 

(5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน 
(6) ชุดเฝือกลม 
(7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe 

Line สำหรับส่งท่อก๊าซ 
(8) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น 
(9) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับ

เก็บได้ 
(10) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อม

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

  1,000,000 
 

  งานสาธารณสุข 
สำนักงานปลัด 
อบต.ป่าระกำ 
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ท่ี 
 

 
แผนงาน 

 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของคคุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2. การพาณิชย์ 
 

ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์อื่น ถังกรองประปา หมู่ที่ 1   80,000 
 

  กองช่าง 
อบต.ป่าระกำ 

 
 

    

รวม  2 โครงการ 
 

- 
 

- 
 

1,080,000 
 

- 
 

- 
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ส่วนที่ 4  
การติดตามและประเมินผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย              
มีรายละเอียด ดังนี ้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตรเ์พื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมลูสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย  
(1) ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยทุธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น ประกอบด้วย  
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน  
(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การต้ังงบประมาณได ้ 
     ถูกต้อง 5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
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(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12  5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง      
     มั่งคั่ง ยั่งยนื ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตรเ์พื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา  
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
3. ยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย 65 คะแนน 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน ์(5)  
3.5 กลยทุธ์ (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สำคัญ คือ    
การติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบสำหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสมัฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
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(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 ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรอื

เป็นแบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 

(Time) เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต  (เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกนั อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

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 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมี
ความจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการ
ดังที่กล่าวมาแล้ว เพื่อให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี ้

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
จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านน้ันๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ 
ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัย
ภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลาง
มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง   
เป็นต้น 

ในอนาคต อำนาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวม
อำนาจการปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอำนาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ที่
จะปฏิบัติงานใน อบต. จึงจำเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหาร
จัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจกำหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมือง
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 ทำให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของ

ปัญหาอื่นๆ ที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กวัยรุ่นอันธพาล มีการขโมย 
ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น 
ของแจกฟรีต่างๆ จาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจำกัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของ
การแจกของให้แก่ราษฎร  
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อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไป
ทำงานหาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดย
ปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐ
อยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์  (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก        
“ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งสำคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้
ความสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นน้ี 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละหมู่บ้านมีสภาพทางสังคมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ก็ต้อง

เผชิญกับสภาพทางสังคมที่แตกต่างกัน เช่น มีปัญหา ความต้องการ ที่ต่างกัน และบางพ้ืนที่ประชาชนให้ความ
ร่วมมือกับกิจกรรมของ อบต. เป็นอย่างดี บางพื้นที่ประชาชนขาดความร่วมมือหรือมีส่วนร่วมน้อย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินกำหนด
นโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพี่น้องของตน กลุ่มอื่นที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทาง
โจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจำเป็นที่
จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคม
ท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศ
ไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน 
และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ สำคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้ง
ที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยู่เป็นประจำ เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จำเป็นและเกีย่วข้องกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆ ผ่านช่องทางการ
สารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความสำคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของ          
กรมส่งเสริมฯ ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจำ ก็จะนำมาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถงึองค์ประกอบสำคัญของข้อมลูเพื่อนำไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์
การพัฒนาต่างๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี ้

การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม อบต.จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้อง

บริบทของพื้นที่ และสร้างแรงงานความสามารถเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนและสร้างอาชีพในชุมชนเพื่อ
ไม่ให้คนในชุมชนเคลื่อนย้ายเข้าสู่เมือง 
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การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี อบต.จะต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารให้มีความทันสมัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงาน และเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการให้กับ
ประชาชน และมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ผู้บริหารอบต. และผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ในระบบ
เศรษฐกิจทั้งในระดับเศรษฐกิจชุมชน และระดับที่สูงขึ้น เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา และให้ทุก
ภาคส่วนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม อบต. จะต้องให้ทุกภาคส่วนผลิตพลังงานเพื่อการพึ่งพา
ตนเอง ใช้พลังงานอย่างประหยัดและใช้พลังงานทางเลือก วางแผนโดยคำนึงถึงภาวะโลกร้อนและสภาพ
อากาศที่แปรปรวน 

การเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครอง จะต้องมีการร่วมมือระหว่างท้องถิ่นในการ
บริหารจัดการแบบเครือข่ายและรัฐจะกระจายอำนาจการบริหารและการจัดสรรเงินงบประมาณที่เพียงพอ     
มีการปรับโครงสร้างองค์กรและการวางแผนพัฒนาให้มีความยืดหยุนสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที ่
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