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เน่ืองด้วยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าท่ีในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณ
จากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น   

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
มะปรางเหนือ  จึงต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถ
ตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือได้   

 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนืออย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ๆ ต่อไป 
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ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 
2570)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2559  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือและมีมติเห็นชอบเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี  
2564  เมื่อวันจันทร์ท่ี 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕64 

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่  5  ข้อ  22  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
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(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 – 2570  ต่อไปรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
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1.  ด้านกายภาพ 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล    
ตำบลวังมะปรางเหนือ เป็นตำบลหน่ึงใน 5 ตำบลของอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ห่างจาก 

ที่ว่าการอำเภอวังวิเศษมาทางทิศตะวันออก  ประมาณ  500 เมตร มีพ้ืนที่ประมาณ  68.40 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ   42,750  ไร่ 
  อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ     ติดต่อกับ  ตำบลอ่าวตง  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  
  ทิศใต้         ติดต่อกับ  ตำบลวังมะปราง และตำบลเขาวิเศษ  อำเภอวังวิเศษ 

     จังหวัดตรัง 
  ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  ตำบลบางกุ้ง  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
  ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ  ตำบลกะลาเส  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
   

 
 

แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ 

 

 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ   
 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลวังมะปรางเหนือ เป็นท่ีราบลุ่มและเนินเขาโดยทาง

ตอนเหนือเป็นภูเขาสูงมีแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าคลองชีและป่าทอนแจ้) มีลักษณะเป็นลูกคล่ืนเกือบท้ัง
ตำบล มีทรัพยากรแหล่งน้ำท่ีสำคัญหลายสาย เช่น  คลองชี ห้วยไม่แห้ง ห้วยทอนแจ้ ห้วยยิงช้าง ห้วยโต๊ะสี  ซึ่ง
เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
  มีลักษณะพ้ืนท่ีเป็นที่ราบลุ่มลงไปสู่ทะเลทางทิศตะวันออก มีลมมรสุมพัดผ่านตลอดปีโดยแบ่ง
ออกเป็น ๒ ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1   ลมมรสมุตะวันตกเฉียงใต้ พัดผา่นต้ังแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน 
  ระยะท่ี 2   ลมมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผ่านต้ังแต่เดือนตุลาคม ถงึเดือนมีนาคม  

มี ๒ ฤดูกาล คือ 
1.  ฤดูร้อน เริม่ต้ังแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม 

  2.  ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม 
 
 1.4  ลักษณะของดิน 

ลักษณะของดินในพ้ืนท่ีเป็นดินร่วน ดินเหนียว พ้ืนเหมาะแก่การทำการเกษตร 
พ้ืนท่ีตำบลวังมะปรางเหนือส่วนใหญ่เป็นเนินสูงต่ำสลับกับพ้ืนท่ีราบเรียบ และแนวภูเขา โดยสรุป พ้ืนที่

ตำบลวังมะปรางเหนือมีพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงลาดชัน มีพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการทำการเกษตรมากท่ีสุด  
 

           
 

  
2.  ด้านการเมือง/การปกครอง   
 2.1  เขตการปกครอง ตำบลวังมะปรางเหนือ มีจำนวน 10 หมู่บ้าน โดยแยกการปกครอง ดังนี้ 
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หมู่ท่ี ชื่อบ้าน ช่ือผู้นำหมู่บา้น 

1 บ้านต้นปรง ผู้ใหญ่สิทธิพร  พูดเพราะ 
2 บ้านบางนาว ผู้ใหญ่ประทีป  ทองบัว 
3 บ้านช่องหาร ผู้ใหญ่ณรงค์ศษิฐ์   กลิ่นหอม 
4 บ้านใต้ ผู้ใหญ่ชิต  สุขเสน 
5 บ้านควนตะเคียน ผู้ใหญ่นิยม  คงชูศร ี
6 บ้านสวนป่า ผู้ใหญ่สมปอง  ทองประดับ 
7 บ้านวังวิเศษ ผู้ใหญ่จงรักษ์  แสงหิรัญ 
8 บ้านวังทอง กำนันประดิษฐ์  สุขเสน 
9 บ้านทอนแจ้ ผู้ใหญ่วีระ  ทองขาวบัว 

10 บ้านอ่าวกลาง ผู้ใหญ่ชอบ  จ๋ิวเลี่ยน 
 

หมายเหตุ    ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนราษฎร์  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง ณ  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 

2.2  การเลือกต้ัง 

ฝ่ายบริหาร ขอ้มูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง วันท่ีดำรงตำแหน่ง-พน้จากตำแหน่ง 

1 นายธนง จันแดง นายกฯ 13/05/2559 – ไม่ได้กำหนด 

2 นางจิราพร  แสงหิรัญ รองนายกฯ 06/05/2564 - ไม่ได้กำหนด 

3 นายอาคม คงสุวรรณ รองนายกฯ 13/05/2559 - ไม่ได้กำหนด 

4 นางกิตติญา อินจันทร ์ เลขานายกฯ 13/05/2559 - ไม่ได้กำหนด 
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ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง 
วันท่ีดำรงตำแหน่ง-พ้นจาก

ตำแหน่ง 

1 นายเศกวิชัย สุขเสน  ประธานสภา อบต. 13/05/2559 - ไม่ได้กำหนด  

2 นายสายัณห์ พรหมทิพย์  รองประธานสภา อบต. 13/05/2559 - ไม่ได้กำหนด  

3 นายสมัคร หนูจีน  เลขาสภา อบต.  04/12/2563 - ไม่ได้กำหนด  

4 นายวิปริษณ์ พลบุญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 13/05/2559 - ไม่ได้กำหนด  

5 นายอภิโชค ชนะมาก สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 13/05/2559 - ไม่ได้กำหนด  

6 นายเชฎฐา สุขเสน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3  13/05/2559 - ไม่ได้กำหนด 

7 นายสำเริง ทองขาว สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 13/05/2559 - ไม่ได้กำหนด  

8 นายสุรพงษ์ ศรีสวัสด์ิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 13/05/2559 - ไม่ได้กำหนด  

9 นายจีระศักด์ิ ทองใบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 13/05/2559 - ไม่ได้กำหนด  

10 นายสมโชค เพ็ชรสุก สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 13/05/2559 - ไม่ได้กำหนด  

11 นายประสิทธ์ิ ชูศร ี สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6 13/05/2559 - ไม่ได้กำหนด  

12 นางสาวจิตรา นวลทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6 13/05/2559 - ไม่ได้กำหนด  

13 นายสมคิด สุดสนิท สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 13/05/2559 - ไม่ได้กำหนด  

14 นางวิน สุขเสน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 13/05/2559 - ไม่ได้กำหนด  

15 นายอรรถพล สุขเสน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 13/05/2559 - ไม่ได้กำหนด  

16 นายปราโมทย์ บุญเสน สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 13/05/2559 - ไม่ได้กำหนด  

17 นายสุทิน สงหนู สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10 13/05/2559 - ไม่ได้กำหนด  

18 นายแสงอาทิตย์ คงสุวรรณ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10 13/05/2559 - ไม่ได้กำหนด  

    

 
3.  ประชากร  
 3.1  ข้อมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร 

ปัจจุบันพบว่าประชากรของตำบลวังมะปรางเหนือ มีจำนวน 5,761  คน แยกเป็น ชาย 
2,893 คน   หญิง 2,868 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย  85 คน ต่อตารางกิโลเมตร  
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หมู่ท่ี ช่ือบ้าน 
จำนวนประชากร 

จำนวนครัวเรอืน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านต้นปรง 442 468 910   343 
2 บ้านบางนาว 260 269 529 137 
3 บ้านช่องหาร 420 397 817 302 
4 บ้านใต้ 122 136 258 95 

5 บ้านควนตะเคียน 429 390 819 242 

6 บ้านสวนป่า 390 359 749 229 

7 บ้านวังวิเศษ 175 205 380 131 
8 บ้านวังทอง 90 115 205 89 
9 บ้านทอนแจ้ 295 287 582 167 

10 บ้านอ่าวกลาง 270 242 512 169 

รวม 2,893 2,868 5,761 1,904  
  

   หมายเหตุ  ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนราษฎร์ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ณ เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564 
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หมู่ที่ 

 
หมู่บ้าน 

 

 จำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง  3  ปี) 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
ชาย  หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 บ้านต้นปรง 440  465 441 459 435 464 442 468 
2 บ้านบางนาว 255  264 252 266 249 270 260 269 
3 บ้านช่องหาร 418  419 416 411 416 404 420 397 
4 บ้านใต้ 119  130 120 133 122 135 122 136 
5 บ้านควนตะเคียน 424  398 424 398 431 395 429 390 
6 บ้านสวนป่า 383  350 395 358 397 355 390 359 
7 บ้านวังวิเศษ 163  186 165 192 167 190 175 205 
8 บ้านวังทอง 96  114 96 113 93 117 90 115 
9 บ้านทอนแจ้ 295  293 292 288 293 290 295 287 

10 บ้านอ่าวกลาง 280  246 257 250 270 249 270 242 
รวม 2,873  2,865 2,858 2,868 2,873 2,869 2,893 2,868 

5,738 5,726 5,742 5,761 
    

หมายเหตุ  ขอ้มูลจากสำนักงานทะเบียนราษฎร์ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
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3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
ช่วงอาย ุ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 

น้อยกว่า 1 ปี เต็ม 36  20  56  
1  ปีเต็ม – 2 ปี 70  52  122  
3 ปีเต็ม – 5 ปี 110  85  195  
6 ปีเต็ม – 11 ปี 265  218  483  
12 ปีเต็ม – 14 ปี 139  119  258  
15 ปีเต็ม – 17 ปี 131  112  243  
18 ปีเต็ม – 49 ปี 1,434  1,453  2,887  
50 ปีเต็ม – 60 ปี 414  427  841  
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 308  386  694  

  
   หมายเหตุ  ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนราษฎร์ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา  
  ด้านการศึกษาในเขตตำบลวังมะปรางเหนือ  มีการจัดการด้านการศึกษา  ดังนี้    
         - โรงเรียนประถมศึกษา    จำนวน  2 แห่ง 
        - โรงเรียนมัธยมศึกษา    จำนวน  - แห่ง 

       - ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน   จำนวน  1 แห่ง  
      - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จำนวน  - แห่ง 
4.2  สาธารณสุข 
 -  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน  จำนวน  - แห่ง 
 -  สถานพยาบาลเอกชน    จำนวน  - แห่ง 
 -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    จำนวน  - แห่ง 
 -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ   จำนวน        100% 
4.3  อาชญากรรม    

ตำบลวังมะปรางเหนือได้ถือนโยบายรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นนโยบายท่ีสำคัญที่จะให้เกิด
ความสงบสุขแก่ประชาชน โดยในพ้ืนที่มีสำนักงานตำรวจภูธรวังวิเศษ รักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม ดังนี้ 
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม สถานบริการ ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ แหล่งรับซื้อน้ำยาง การกวดขัน
ปราบปรามแหล่งอบายมุข การบังคับการค้าประเวณี และการค้าประเวณีเด็ก การรักษาความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว การป้องกันปรามปรามยาเสพติด ยังมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม โดยตำรวจภูธรวังวิเศษร่วมกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง ออกปฏิบัติการจัดต้ังชุดชุมชน
และมวลชนสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ แก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม  
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4.4 ยาเสพติด 
  ปัญหายาเสพติดตำบลวังมะปรางเหนือเป็นพ้ืนท่ีเฝ้าระวัง  
 4.5  การสังคมสงเคราะห์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์  ดังน้ี 
(๑)  ดำเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
(4)  ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(5)  ดำเนินโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ท่ีตกเกณฑ์ จปฐ.    
(6)  ดำเนินโครงการสร้างและซ่อมท่ีอยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ท่ีพ่ึง  
(7)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(8)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่างๆ ท่ีให้การสนับสนุน  
(9) จัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ 

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง   

ตำบลวังมะปรางเหนือมีเส้นทางการคมนาคมสายหลักผ่านชุมชนได้แก่ถนน 
เพชรเกษม  4   ถนนโยธาธิการสายคลองชี - อ่าวตง และถนนสายโยธาธิการสายคลองชี – เขาวิเศษ การติดต่อ
กับตำบลข้างเคียงค่อนข้างสะดวก ส่วนการเช่ือมโยงระหว่างหมู่บ้าน สภาพถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง 
  ถนนภายในตำบล 
         - ถนนลาดยาง     จำนวน         11        สาย 
  - ถนนคอนกรีต     จำนวน            4        สาย 
        - ถนนลูกรัง     จำนวน         27 สาย 

- ถนนลูกรัง/คอนกรีต    จำนวน  8 สาย 
- ถนนลูกรัง/ลาดยาง    จำนวน  3 สาย 
- ลาดยาง/คอนกรีต    จำนวน           1 สาย 

สะพาน  จำนวน  9  สะพาน 

ท่ีมา  :  กองช่าง 

5.2  การไฟฟ้า    
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า

ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ท้ังหมด  เน่ืองจากพ้ืนที่ท่ีมีความ
ต้องการให้ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างน้ันยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือท่ีจะทำความเข้าใจกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ท้ังนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ต้ังงบประมาณ
ในส่วนน้ีไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  
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๕.๓ การประปา 

การประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือมีกิจการประปาในบางหมู่บ้าน และ
ทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  แต่จะมีปัญหาในปีท่ีผ่าน
มามีบางหมู่บ้านท่ีเกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือได้แก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้น
และสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้นำโครงการเก่ียวกับพัฒนาแหล่งน้ำบรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถ
ดำเนินโครงการได้ต่อเน่ือง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   
 

5.4  โทรศัพท์ 
ปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจาก

ประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตได้ เช่น  โทรศัพท์มือถือ  สำหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์ พ้ืนฐานในการ
ติดต่อสื่อสาร  ใช้อยู่ 

 

5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ  ไม่มีไปรษณีย์  แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ 

ประจำอำเภอ  ซึ่งมี  จำนวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์
ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์   -  มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมีครบท้ัง 10 หมู่บ้าน 
  -  มีบริการใหใ้ช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ท่ีสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
เหนือ 
  -  องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าท่ี  
แต่ก็มีบางรายการที่ยังคาลดแคลนเน่ืองจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ น้ันมีไว้สำหรับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือในการดำเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนเท่าน้ัน  แต่หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอ่ืนเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 

6.  ระบบเศรษฐกิจ   
 6.1  การเกษตร 

การประกอบอาชีพ  ประชากรตำบลวังมะปรางเหนือ   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
เลี้ยงสัตว์  ค้าขาย และรับจ้างกรีดยาง  โดยมีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เกือบทั้งตำบลเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  จะปลูกไม้ผล 
ไม้ยืนต้น   คือ ยางพารา  ปาล์ม  ทุเรียน และเงาะ  และมีพ้ืนท่ีเพียงส่วนน้อยท่ีเป็นพ้ืนที่นา  พ้ืนที่ไร่และพื้นที่
พืชผัก     
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 6.2  การประมง 
  พ้ืนท่ีตำบลวังมะปรางเหนือ เป็นพ้ืนท่ีมีแหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำทางการเกษตร ซึ่งมีน้ำ
ตลอดทั้งปี  ชาวบ้านใช้ในการประกอบอาชีพด้านการประมง เช่น เลี้ยงปลาในกระชัง  เป็นต้น 
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6.3  การปศสัุตว์ 
ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงสุกร  

      
 
 
6.4  การบริการ 

- ธนาคาร        จำนวน  - แห่ง 
- โรงแรม     จำนวน  - แห่ง 
- ป๊ัมน้ำมันและก๊าซ     จำนวน  2 แห่ง 

6.5  การท่องเท่ียว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น ควนปลวกล้อน และสระเก็บน้ำบ้านวังวิเศษ  
6.6  อุตสาหกรรม 

- โรงงานอุตสาหกรรม    จำนวน  2 แห่ง 
6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

-กลุ่มออมทรัพย์       8 กลุ่ม 
                     -กลุ่มอาชีพ       9 กลุ่ม 
 

6.8  แรงงาน 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ ทำสวนยางพารา สวน

ปาล์ม เป็นต้น  ร้อยละ 20 ประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 
7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1  การนับถือศาสนา   ตำบลวังมะปรางเหนือ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

 -  วัด/สำนักสงฆ์/ท่ีพักสงฆ์   จำนวน  3 แห่ง 
 -  มัสยิด      จำนวน  - แห่ง 
 -  ศาลเจ้า     จำนวน  1 แห่ง 
 -  โบสถ์      จำนวน  - แห่ง 
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 7.2  ประเพณีและงานประจำปี  
 ประเพณี  เป็นการผสมผสานระหว่างประเพณีวัฒนธรรมไทยกับจีน ท้ังน้ีเน่ืองจากประชาชน

ในเขตพ้ืนตำบลวังมะปรางเหนือมีเช้ือสายไทยผสมจีน ส่วนผู้ท่ีนับถือศาสนาอิสลาม ก็ยังคงยึดถือประเพณี
วัฒนธรรมทางศาสนา แต่ไม่เคร่งครัดเหมือน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเพณีของชาวตรังท่ีแตกต่างจากท่ีอ่ืน
อย่างชัดเจน ได้แก ่
  - ประเพณีแต่งงาน จะจัดงานใหญ่พิมพ์บัตรเชิญแขกไปร่วมเป็นเกียรติและร่วมรับประทาน
อาหาร จัดขบวนแห่ของคณะเจ้าบ่าวโดยรถยนต์ มีผ้าสีแดงผูกท่ีหน้ารถทุกคัน โดยเจ้าภาพเป็นผู้มอบให้พร้อม
กับติดผ้าแดงไว้ท่ีประตูบ้านเจ้าภาพด้วย สำหรับแขกท่ีรับเชิญไปร่วมขบวนแห่หรือรับประทานอาหาร ขึ้นอยู่กับ
ความมีช่ือเสียงของเจ้าภาพ การแต่งกายของแขกไม่ค่อยพิถีพิถัน แต่งกายตามสบาย 
  - ประเพณีงานศพ เม่ือสมาชิกในครอบครัวถึงแก่กรรม จะไม่ออกบัตรเชิญแต่จะพิมพ์แผ่น
ประกาศขนาดใหญ่โดยระบุช่ือผู้ตาย สาเหตุการตาย สถานท่ีต้ังศพ วันจัดงาน วันฌาปนกิจ และรายช่ือเจ้าภาพ
พร้อมด้วยญาติทุกคนไปปิดไว้ในที่ชุมชน เช่น ร้านอาหาร หน้าบ้าน ร้านค้าท่ัวไป และจะส่งไปประกาศทาง
สถานีวิทยุท้องถิ่นบางราย ในวันเคลื่อนศพออกจากบ้านก็จะจัดขบวนรถยนต์ยาวเหยียด มีผ้าสีขาวผู้หน้ารถทุก
คัน เมื่อถึงปลายทางแล้วรถทุกคันจะได้รับซองมีเงินอยู่ข้างในเป็นสินน้ำใจจากเจ้าภาพ 
  - ประเพณีกิจเจ  ประเพณีกินเจจะจัดขึ้นในวันขึ้น 1 ค่ำ ถึงวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ของจีนโดย
จัดปีละครั้งในงานมีฝ่ายพิธีการจัดโต๊ะบูชา ฝ่ายอัญเชิญสิ่งศักด์ิสิทธ์ิและฝ่ายอ่านบท สวดมนต์ร่วมกันประกอบ
พิธีกินเจ และเชิญชวนผู้ศรัทธามารว่มกันกินเจก่อนถึงวันกำหนด เพ่ือให้ร่างกายบริสุทธ์ิและอัญเชิญสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ
โดยเฉพาะพระอิศวรผู้เป็นใหญ่และพระจากดาวนพเคราะห์ท้ัง 9 ให้มาเป็นพยานในการประกอบพิธีกินเจครั้งนี้ 
ส่วนเจ้าอ่ืน ๆ ท่ีอัญเชิญมามีท้ังพุทธ พราหมณ์และเต๋า เพ่ือให้เกิดศรัทธาในการรักษาศีล แนวการปฏิบัติถึง
ความบริสุทธ์ิท้ังร่างกายและจิตใจ โดยนุ่งขาวห่มขาว ถืออุโบสถศีล ยกเว้นข้อ 6 ไม่กินอาหารในยามวิกาลมา
เป็นกินอาหารเจตลอด 9 วัน มีการทำวัตรเช้า-เย็น โดยถือปฏิบัติตามพุทธศาสนา คือรักษาศีล ทำสมาธิและเกิด
ปัญญา พร้อมท้ังการจัดขบวนแห่แหนไปตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ัวทั้งจังหวัด เพ่ือให้ลูกหลานที่นับถือได้สักการบูชา 
เป็นต้น 
    งานประจำปี จริยธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีมีลักษณะผสมผสานระหว่างไทย-จีน
ในด้านจริยธรรม คนตำบลวังมะปรางเหนือส่วนใหญ่จะเป็นคนโอบอ้อมอารี ตรงไปตรงมา พูดจาเปิดเผย เรียก
ได้ว่าเสียงดังฟังชัดเป็นเอกลักษณ์  
  ชาวตำบลวังมะปรางเหนือปฏิบัติตามครรลองของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น ส่วนใหญ่ตามวัฒนธรรมของพุทธศาสนา เช่น วันตรุษ วันสารท พิธีทางศาสนา เป็นต้น 

1.  งานเทศกาลกิจเจ จัดขึ้นเดือนตุลาคม เป็นประเพณีท่ีแปลกไม่เหมือนจังหวัดใดท่ีมี 
เทศกาลกินเจ มีการอัญเชิญองค์ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิประทับในร่างทรง ออกเย่ียมเยียนโปรดสัตว์ ไปตามอาคาร
บ้านเรือนซึ่งจัดโต๊ะบูชาไว้ต้อนรับ พร้อมท้ังแสดงอิทธิฤทธ์ิอภินิหาร ด้วยการใช้ศาสตราวุธ ทิ่มแทงตามร่างกาย 
ปีนป่ายบันไดมีด การลุยไฟ ลุยดงหนาม ฯลฯ โดยมิได้มีการเจ็บปวดหรืออันตรายแต่ประการใด 

2.  สารทเดือนสิบ  ประเพณีวันสารทเดือนสิบหรือการทำบุญเดือนสิบ เป็นประเพณีการ
ทำบุญให้กับวิญญาณของบรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้วโดยความเช่ือของชาวพุทธที่เช่ือว่าในวันสารทเดือนสิบนี้
ยมบาลจะปล่อยให้วิญญาณท้ังหลายที่รับกรรมอยู่ในนรกที่เรียกว่า “เปรต” น้ัน ขึ้นมารับส่วนบุญที่บรรดาญาติ
ที่มีชีวิตอยู่ทำบุญอุทิศไปให้การทำบุญเดือนสิบจะมี 2  ครั้ง คือ วันแรม 8 ค่ำเดือน 10 กับ วันแรม 15 ค่ำ
เดือน 10 ซึ่งจัดที่วัดทุกวัดในพ้ืนท่ีตำบลวังมะปรงเหนือ 
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3.  งานลากพระ  งานประเพณีลากพระ งานชักพระเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีหนึ่ง ซึ่งถือ
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้ ท่ีสืบทอดมายาวนานแล้ว 
   

7.3  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ภาษาถิ่น 
          ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    1.  โนรา หรือ มโนห์รา (เขียนเป็น มโนรา หรือ มโนราห์ ก็ได้) เป็นการละเล่นพ้ืนเมืองที่
สืบ ทอดกันมานาน และนิยมกันอย่างแพร่หลายใน ภาคใต้ เป็นการละเล่นที่มีท้ังการร้อง การรำ  บางส่วนเล่น
เป็นเรื่อง  และบางโอกาสมีบางส่วน แสดงตามคติความเชื่อที่เป็นพิธีกรรม 
 

 
 

  2.  หนังตะลุงเป็นการละเล่นพ้ืนเมืองที่สำคัญอย่างหน่ึงของภาคใต้มาแต่โบราณ และสืบทอด
มาจนปัจจุบันน้ี หนังตะลุงเป็นมหรสพทีได้รบัการนิยมจากผู้ดูอย่างกว้างขวาง การแสดงหนังตะลุงเป็นการแสดง
ความสามารถที่ถือเป็นอัจฉรยิะส่วนตัวของนายหนังตะลุงผนวกกับการฝึกฝนจนมีความชำนาญ จึงจะสามารถ
แสดงหนังตะลุงให้ประทับใจผู้ชมได้ หนังตะลุงมิได้ให้แต่ความบันเทิงแก่ผู้ชมเท่าน้ัน ยังได้สอดแทรกคติธรรม 
จริยธรรม การศึกษา ฯ ลฯ แก่ผู้ชมอีกด้วย 

    ประวัติความเป็นมาของหนังตะลุงน้ัน มีความเช่ือกันว่า เผยแพร่มาจากชวา(อินโดนีเซีย) มายัง
มาเลเซีย แล้วคนไทยทางภาคใต้ไปได้แบบอย่างมาอีกทีหน่ึงจากเมืองยะโฮร์ มาฝึกหัดเล่นในเมืองไทย 
โดยเฉพาะครั้งแรกท่ีจังหวัดพัทลุง ที่เรียกว่าหนังตะลุงน้ัน คำว่าหนัง ก็คือ เอาหนังวัว หนังควาย มาตัดฉลุเป็น
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รูป ส่วนคำว่าตะลุงก็คงมาจากคำว่าพัทลุงนั่นเอง เคยมีคำนิยมเรียกหนังตะลุงว่า "หนังควน " เพราะเกิดขึ้นท่ี
บ้านควนมะพร้าว เป็นแห่งแรกนอกจากนี้ยังมีข้ออ้างอิงอ่ืน ๆ ซ่ึงยืนยันว่าได้เกิดขึ้นครั้งแรกที่พัทลุง 

หนังตะลุง มี อยู่ 13 ตัว  ได้แก่ นายสแีก้ว  นายยอดทอง  นายเท่ง นายขวัญเมือง  
นายสะหม้อ  อ้ายอินแก้ว  อ้ายโถ  อ้ายพูน อ้ายกร้ัง  อ้ายปราบ  อ้ายดิก อ้ายคงรอด  อ้ายจีนจ๋อง 

 

 
 
  3.  ภูมิปัญญาด้านผู้นำทางศาสนา 

ชีวิตทางสังคมของหมู่บ้านมีศูนย์กลางอยู่ที่วัด งานบุญกิจกรรมของส่วนรวมจะทำกันที่วัด 
งานบุญประเพณีต่างๆ ตลอดจนการละเล่นมหรสพพระสงฆ์เป็นผู้นำทางจิตใจ เป็นครูสอนลูกหลานผู้ชายซึ่งรับ
ใช้พระสงฆ์ หรือ "บวชเรียน" ท้ังน้ีก่อนน้ียังไม่มีโรงเรียน วัดจึงเป็นท้ังโรงเรียนและหอประชุมเพ่ือกิจกรรมต่างๆ 
ต่อเมื่อโรงเรียนมีขึ้นและแยกออกจากวัด บทบาทของวัดและของพระสงฆ์จึงเปลี่ยนไป 

 

  ภาษาไทยถิ่นใต้ หรือ ภาษาตามโพร (อังกฤษ: Dambro) เป็นภาษาถิ่นที่ใช้ในภาคใต้ของ
ประเทศไทย นับแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงชายแดนประเทศมาเลเซียรวม 14 จังหวัดและบางส่วนของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อีกทั้งบางหมู่บ้านในรัฐกลันตัน รัฐปะลิส รัฐเกดะห์ (ไทรบุรี) รัฐเประ และรัฐตรังกานู ประเทศ
มาเลเซีย บางหมู่บ้านในเขตตะนาวศรี ทางตอนใต้ของประเทศพม่าด้วย ภาษาไทยถิ่นใต้มีเพียงภาษาพูดเท่าน้ัน 
ไม่มีตัวอักษรเขียนเฉพาะ 

 

ภาษาไทยถิ่นใต้   แยกออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ดังน้ี 
1. ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก 
ภาษาไทยถ่ินใต้ตะวันออก  ได้แก่  ภาษาไทยถ่ินใต้  ท่ีพูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ 

บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธ์ิ, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ 
อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง ) 
ภาษาไทยถ่ินใต้ที่ใช้ในกลุ่มน้ี จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะต้ังอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก 
แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน) 

2. ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก 
ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถ่ินใต้ท่ีพูดอยู่บริเวณพ้ืนที่จังหวัดกระบ่ี พังงา ภูเก็ต 

ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถ่ินใต้ท่ีพูดอยู่บริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดเหล่าน้ี จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึง
กัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ ภาษาไทยถ่ินใต้ในเขต
อำเภอขนอม นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเทือกเขานครศรีธรรมราช(เขาหลวง) และในกลุ่ม
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อำเภอฉวาง พิปูน ถ้ำพรรณรา และทุ่งสง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขานครศรีธรรมราช(เขาหลวง) ก็จัด
อยู่ในกลุ่มน้ี ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะต้ังอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็น
กลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คอื ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้ 

การแบ่งเขตระหว่างพ้ืนที่ท่ีใช้ภาษาไทยถ่ินใต้ตะวันออก (คำที่มีเสียงสระยาวสามารถออกเสียง 
ก. สะกดได้ชัด) กับพ้ืนท่ีท่ีใช้ภาษาไทยถ่ินใต้ตะวันตก (คำที่มีเสียงสระยาว ออกเสียง ก. สะกดไม่ได้) สามารถ
กำหนดแนวแบ่งเขตคร่าว ๆ ได้โดยลากเส้นแนวแบ่งเขตระหว่างอำเภอขนอม และอำเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช ลากข้ึนเขาหลวง แล้ววกลงไปทางใต้ โดยใช้แนวเขาหลวง เป็นแนวแบ่งเขต ผ่านลงไปถึงจุด
ระหว่างอำเภอทุ่งสง และอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นวกไปทางทิศตะวันตกไปยังอำเภอ
คลองท่อม จังหวัดกระบี่ จรดทะเลอันดามัน 
   3.  ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา 

ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้  ที่พูดอยู่บริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา 
บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ถือเป็นกลุ่มย่อย ในกลุ่มภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก มีลักษณะที่
เด่นคือ หางเสียงจะไม่ขาดห้วน แต่จะค่อยๆเบาเสียงลง ซึ่งลักษณะดังกล่าวช่วยให้ภาษาสงขลาฟังแล้วไม่หยาบ
กระด้างอย่างสำเนียงใต้ถิ่นอ่ืน นอกจากน้ียังคำที่ใช้บ่อยในสำเนียงน้ีคือ คำว่า เบอะ หรือ กะเบอะ ซึ่งมี
ความหมายในภาษาไทยมาตรฐานว่า เพราะว่า, ก็เพราะว่า เรียกเงินว่า เบ้ีย ในขณะที่ถ่ินอ่ืนนิยมเรียกว่า ตางค์ 
และคำท่ีนิยมใช้อีกคำหน่ึง คือ ไม่หอน ซึ่งมีความหมายว่า ไม่เคย เช่น ฉานไม่หอนไป เป็นต้น 

 
4. ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงตากใบ 
ภาษาไทยถ่ินใต้สำเนียงตากใบ หรือ ภาษาไทยถ่ินใต้ สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่

พูดอยู่บริเวณพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) 
รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านท่ีพูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้
ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหน่ึงภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุ
บี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเทา่น้ัน 

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอ่ืนๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำ
ภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง 
สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และ
สำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถ่ินใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบท
ของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก 
  7.4  สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
         ขนมโรตีกรอบ 

โรตีกรอบ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีทำจากแป้งสาลีนวดผสมกับน้ำและส่วนประกอบอ่ืน เช่น เกลือ 
น้ำตาล น้ำมัน จนได้ก้อนแป้งท่ีเนียน นำมารีดเป็นแผ่น ม้วน แล้วรีดให้แบน ตัดเป็นช้ิน ทอดให้กรอบ คลุกกับ
น้ ำ ต าล  ท่ี เ ค่ี ย ว จ น ข้ น ซึ่ ง อ า จ ผ ส ม เก ลื อ ห รื อ ส่ ว น ป ระ ก อ บ อ่ื น  เ ช่ น  งา  ต้ น ห อ ม  ด้ ว ย ก็ ไ ด้  
เป็นอาหารว่างทานคู่กับ ชาร้อนและเครื่องด่ืมอ่ืนๆ ในวงสนทนาตามสภากาแฟตามร้านน้ำชาในหมู่บ้าน 
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 ไม้กวาดดอกหญ้า 
ไม้กวาด คือ อุปกรณ์สำหรับให้ในการทำความสะอาดที่อยู่คู่กับคนไทยเรามาช้านาน ทุกบ้านต้อง

มีไว้เพ่ือทำความสะอาดบ้าน หรือปัดอยากไย่ เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งเป็นพ้ืนความรู้ความสามารถท่ีได้รับ
การสั่งสมถ่ายทอดกันมา นำมาปรับใช้รวมกับความรู้ และประสบการณ์ของตนเอง ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง รวมถึงชาวบ้านในท้องถิ่น สืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษจนกลายมาเป็นส่วนหน่ึง
ของวิถีชีวิตอันยาวนาน 
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1  น้ำ 

  แหล่งน้ำธรรมชาติ 
          - ลำน้ำ,ห้วย     จำนวน  7 แห่ง 
          - คลอง     จำนวน  2 สาย 
  - หนอง     จำนวน  3 แห่ง 
 

  แหล่งน้ำท่ีสร้างข้ึน 
          - บ่อน้ำต้ืน         จำนวน  56  แห่ง 
         - บ่อบาดาล    จำนวน  27 แห่ง 
          - ชลประทาน    จำนวน  - แห่ง 
          - อ่างเก็บน้ำ    จำนวน   1 แห่ง 
          - ฝาย     จำนวน  6 แห่ง 
          - สระเก็บน้ำ    จำนวน         146 แห่ง 
          - ประปา    จำนวน           14 แห่ง 

8.2  ป่าไม ้
พ้ืนท่ีตำบลวังมะปรางเหนือพ้ืนท่ีป่าไม้ปัจจุบันเป็นพ้ืนท่ีป่าสงวน 12,500 ไร่ มีลักษณะเป็น

พ้ืนท่ีราบสลับกับเนินเขา และมีพ้ืนท่ีป่าแปลงเล็กแปลงน้อยอยู่กระจัดกระจายท่ัวไป พ้ืนท่ีบริเวณที่ราบ และเชิง
เขา ส่วนใหญ่จะถูกบุกรุกทำลายปลูกสร้างสวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน โดยภาพรวมทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่
ตำบลวังมะปรางเหนือยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และรักษาความสมดุลทางระบบนิเวศอยู่พอสมควร เน่ืองจากมี
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้จากจังหวัดและหน่วยงานรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตาม
นโยบายรัฐบาล ทำให้พ้ืนท่ีทรัพยากรป่าไม้ของตำบลวังมะปรางเหนือ ยังสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ 

 

8.3  ภูเขา 
 ในพ้ืนที่ตำบลวังมะปรางเหนือเป็นท่ีราบสลับกับเนินเขา 
 

8.4  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลวังมะปรางเหนือ เป็นท่ีราบลุ่มและเนินเขาโดยทางตอน

เหนือเป็นภูเขาสูงมีแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าคลองชีและป่าทอนแจ้) มีลักษณะเป็นลูกคลื่นเกือบท้ังตำบล มี
ทรัพยากรแหล่งน้ำที่สำคัญหลายสาย เช่น  คลองชี ห้วยไม่แห้ง ห้วยทอนแจ้ ห้วยยิงช้าง ห้วยโต๊ะสี  ซึ่ง
เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
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ส่วนที่ ๒ส่วนที่ ๒  

  

 
 

 

 ๑.๑  แผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ .ศ . ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกำหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายกำหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสมัพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดบัมหภาค 
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สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเปา้หมายในการพฒันาประเทศ 
๑. บทนำ 

การพัฒนาประเทศไทยนับต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมท่ีประเทศไทยมีข้อ
ได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาท่ีสำคัญ อาทิ 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ท่ีร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อย
ละ ๖ .๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุน
ภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ียังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มท่ีโครงสร้างเศรษฐกิจไทยท่ียังไม่สามารถ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ ขาด
การนำเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและ
สมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากน้ัน ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย
สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพการให้บริการท่ีมีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนท่ี ซึ่งเป็นหน่ึงในสาเหตุหลักท่ีทำให้ประเทศไทยยังคงมี
ปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างย่ังยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์
ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาด
ความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อม
โทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ท้ังน้ี ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะท่ีความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ท่ีมีรากฐานมาจากความเหล่ือมล้ำ ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบัน
หลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีมีสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน
และวัยเด็กท่ีลดลงและประชากรสูงอายุท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญท่ีจะทำให้การพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความ
มั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
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๒. ปัจจัยและแนวโน้มท่ีคาดว่าจะสง่ผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งท่ีต้ังที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงในภูมิภาค

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากน้ี ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความสำคัญกับปัญหาด้านความม่ันคงอ่ืน ๆ ท่ีมีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเช่ือมโยงกันหลายมิติ ท่ี
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติท่ีจะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยท่ีมีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างย่ังยืนนอกจากน้ี การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอำนาจ ท่ีอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายข้ัวอำนาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอำนาจ
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ 
อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ท้ังในด้านความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและ
การเปิดเสรีในภูมิภาคท่ีนำไปสู่ความเช่ือมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมท้ังปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่า
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มท่ีจะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็ง
ขึ้น แนวโน้มสำคัญท่ีจำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพิ่มมากข้ึน การแข่งขันท่ีคาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของ
สนิค้าและบริการท่ีตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔
จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุท่ีจะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากขึ้นประชากรใน
ประเทศไทยจะมีช่วงอายุท่ีแตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากข้ึน และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรท่ีมีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในท่ัวทุกมุมโลกสูงขึ้น  
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ท้ังนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศ
ไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะ
อาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาท่ีดีกว่า อาจทำให้การแย่งชิงแรงงานมีความ
รุนแรงมากข้ึน ซึ่งจะย่ิงทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงของบริบท
สังคมไทย 
   นอกจากน้ี ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรง
มากขึ้นท้ังในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากข้ึน ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรท่ีสัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคง
ด้านอาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการ
สูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวท่ี
แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงาน
และอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้น
และเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่
ย่ังยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากย่ิงขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ท้ังในส่วน
ของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเส่ียงด้านอ่ืนๆ ท่ีซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ 
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และ
โรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหา
ความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับ
ผลกระทบต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแบบพลิกผันท่ีจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป 
มีความต้องการแรงงานท่ีมีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบาง
อาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความ
มั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะท่ีทันกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป
กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีจะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการ 
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เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวนมากย่ิงขึ้น ซึ่งปัจจัยท้ังหมดดังกล่าวจะส่งผลให้
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากย่ิงขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มท่ีจะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซ่ึงจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังน้ัน การพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาท่ี
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ดำเนินงานอย่างบูรณาการ เน่ืองจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจำเป็นต้อง
มีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถ
รู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพท่ีมั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ท้ังในส่วนของระบบการเรียน
การสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือท่ีสอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมท้ังการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทย
แลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ 
กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทุกภาคส่วน 

   นอกจากน้ี ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความม่ันคงด้านพลังงาน
และอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเน่ืองท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ท่ีชัดเจน ขณะท่ีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาท่ีสามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการ
แข่งขันท่ีสูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลัง
ทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการท่ีจะยกระดับมาตรฐาน
และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการ
ปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริม
คนในชาติให้ยึดม่ันสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้ง
ภายในประเทศ โดยท่ีนโยบายการพัฒนาต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะ
พฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
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   ดังนั้น ภายใต้เง่ือนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการ
พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องท่ีต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดำเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหย่ังรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อน
การพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้ง
แนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐ
เพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือนำไปสู่
การปฏิบัติท้ังในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนท่ี ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการไดอ้ย่างมั่นคง ม่ังค่ัง และ ย่ังยืน 

๓. วิสัยทัศนป์ระเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” เพ่ือสนองตอบ
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง
ทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความ
เป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกท่ีนำไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเน่ืองและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ 
ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีท่ีอยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
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ความม่ังค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมี
ความย่ังยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนท่ีอยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้ งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญใน
เวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญ
ของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลัง
ในการพัฒนา นอกจากน้ียังมีความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเน่ืองไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
ทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลักการใช้ การรักษาและ
การฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึนและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างย่ังยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุก
ภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มี
เสถียรภาพ และย่ังยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมคีุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความย่ังยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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๔. ประเด็นยทุธศาสตรช์าต ิ
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว 
๔.๔ โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม ่

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี  

๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทกุมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขดีความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง

และการจัดการตนเอง 
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๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลงังาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

เช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ นึก

มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจำเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 

 ๑.๒  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทำขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเน่ือง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง 
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ย่ังยืน 
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  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งน้ี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมท้ังการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น 
ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ท้ังในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ ทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความม่ันคง ม่ังคั่ง และ
ย่ังยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเช่ือมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมท้ังแผนงาน/โครงการสำคัญท่ีต้องดาเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
ขณะเดียวกัน ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขท่ีย่ังยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีสำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดลอ้มการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  ๑๒  มีทั้ งหมด ๑๐  ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุน ดังน้ี  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง

คั่ง และย่ังยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์ 
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๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขบัเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

  1.3 แผนพฒันาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1.3.1 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 
53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  สำนักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคข้ึน  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

1.3.1.1 แนวคิดและหลักการ 
 (1) ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล เป็นธรรม
และ     มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปล่ียนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับ
แนวคิด   “การพัฒนาแบบองค์รวม” ท่ียึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน 
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคม
สมานฉันท์     และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

 (2) หลักการ มุ่งสร้างความเช่ือมโยงกับแผนระดับชาติต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ 
แผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนท่ี โดย 

-กำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศและภาครวมถึงชุมชน 
-กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

1.3.1.2 ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จำเป็นต้องเตรียมการรองรับ

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล  ดังนั้นจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตหลักให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน      
โดยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป  พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค้าอาหาร  
พัฒนาการท่องเท่ียว 
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  (2) ขยายฐานเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่                
ภาคโดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้กรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMT-GT  
พัฒนา    รองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของประเทศ  และพัฒนาการคมนาคมขนส่งทาง
ทะเล 
  (3) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพ่ือเสริมสมรรถนะการพัฒนา โดยการ
พัฒนาความรู้ คุณธรรม และสุขภาวะ  การสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของคนจน คนด้อยโอกาสให้สามารถ          
พ่ึงตนเองได้  การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและเพ่ิมโอกาสด้านอาชีพและรายได้ และการ
อำนวยความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงเพ่ือแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพ่ึงตนเอง  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพ่ิมโอกาสการมีรายได้จาก
ทรัพยากรในท้องถิ่น  และส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพ่ือสร้างสันติสุขโดยเฉพาะการใช้      
กระบวนการชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  (5) ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลเชิงนิเวศน์      
อย่างย่ังยืน  โดยฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาความสมดุลเชิงนิเวศน์  สร้างความอุดมสมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐานการผลิตอย่างย่ังยืน  และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบด้าน
คุณภาพชีวิต 

1.3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  (๑) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  ประกอบด้วยชุมพร  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช และ
พัทลุง  เน้นการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากน้ำมันปาล์ม  พัฒนาการปลูกข้าวและการเลี้ยงปศุ
สัตว์  พัฒนาการเกษตรย่ังยืนเพ่ือผลิตสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณชายฝั่ง
ทะเล    และการเตรียมความพร้อมพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ๆ  
  (๒) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ระนอง พังงา  ภูเก็ต  กระบ่ี และตรัง  เน้น
การรักษาความมีมนต์เสน่ห์ของศูนย์กลางการท่องเท่ียวทางทะเล  เพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลและบนบก  และพัฒนาบุคลากรรองรับการ
ท่องเที่ยว 
  (๓) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเลน ประกอบด้วย สงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา และนราธิวาส  
เน้นการคุ้มครองความปลอดภัย  การอำนวยความเป็นธรรมเพ่ือเสริมสร้างความเช่ือมั่นในอำนาจรัฐ และสร้าง
ภูมิคุ้มกัน    แก่คนกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  การเสริมสร้างความมั่นคงด้าน
อาชีพและรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย  การพัฒนาคุณภาพคนเพ่ือสร้างโอกาสการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิต  
การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ  และการบริหารจัดการเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง 
       1. วิสัยทัศน์จังหวัดตรัง 

“เมืองแห่งคุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยนื” 
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       2. เป้าประสงคร์วม 
1. เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและย่ังยืน 
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและส่งเสริมการศกึษา

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมดี ตลอดจนมีการบริหารจัดการ 

แบบบูรณาการ 
       3. พันธกิจของจังหวัดตรัง 
           1. มุง่สร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการทอ่งเท่ียว ให้มีความมั่งคั่ง
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ 

3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ย่ังยืนและสร้างสิง่แวดล้อมที่ดีบนความหลากหลายทางชีวภาพ 
4. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน    
5. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ   
        

4. ประเด็นยทุธศาสตรพ์ัฒนาจังหวัด (ตามลำดับความสำคัญ) 
1.สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมทีม่ั่นคงและย่ังยืน 

2.ส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศน์ให้มีคณุภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

3.เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

4.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนท่ี และมีความย่ังยืน 

  1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวัดตรัง 

“ เปน็องค์กรหลักในการพฒันาท้องถ่ินและชุมชน    
มุ่งเนน้การมีสว่นร่วมเชิงคณุภาพ 

  สืบสานภูมิปญัญา 
สู่การพฒันาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความสุขสู่ประชาชนอย่างยั่งยนื  ” 

 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตรัง 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 
4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างย่ังยืน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
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๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความสำคัญกับการ 
พัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกลที่ ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ 
มีดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่  
(New Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศท่ีมีอยู่ ๒ ด้าน 
คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดย
การเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

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

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

๓.  กลุ่มเคร่ืองมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส ์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 
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๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเ์น็ตทีเ่ชื่อมต่อและบงัคับอุปกรณ์ตา่งๆ ปัญญาประดิษฐ์และ 

เทคโนโลยสีมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ 
เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-
มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิรซ์ (E-Commerce) เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง (Creative, Culture &  
High Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการท่องเท่ียว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
1.6  แผนพัฒนาอำเภอวังวิเศษ 
 นโยบายการพัฒนาอำเภอ 
 วิสัยทัศน ์  
  “  คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีการพัฒนา  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม” 
   เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม  เกษตรกรรมย่ังยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ 
 1)  พัฒนาคนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและจิตสำนึกการมีส่วนร่วมการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
 2)  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 3)  พัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีความมัน่คงและย่ังยืน 
 4)  พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาทุกหน่วยงาน  และทุกภาคส่วน 
 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ 
2.1  วิสัยทัศน ์
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (vision)  เพ่ือแสดง

สถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถ
สะท้องถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้  

 

“การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจดี  มีความรู้ทันสมัย สุขใจตำบลน่าอยู่” 
 2.2  ยุทธศาสตร ์
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วน
ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมท้ังองค์กรต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล  6  ด้าน  ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือการกินดีอยู่ดี 
ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร
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2.3 เป้าประสงค ์
  1.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว มีแหล่งน้ำเพียงพอในการ 
อุปโภค บริโภคและการเกษตร มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนและมีไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง 
  2.  เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรเพ่ิมขึ้น สามารถพัฒนาผลิตผลสินค้าด้านการเกษตรได้ 
อย่างมีคุณภาพพร้อมต่อการส่งออกสู่ตลาดทุกระดับประชาชนมีความรู้ด้านอาชีพ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง 
ตนเองและครอบครัวได้ การว่างงานในตำบลลดลง 

 3.  ประชาชนให้ความสำคัญกับศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
  4.  ประชาชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดีและย่ังยืน  อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่ง 
น้ำ ประชาชนให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม มีการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างเป็นรูปธรรม 
  5.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง ภายในตำบลมีความสงบเรียบร้อย  
สาธารณูปโภคครอบคลุมท่ัวทั้งตำบล มีรายได้มีอาชีพ 
  6.  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัด
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือมีการจัดสรรทรัพยากรทำให้เกิดความพร้อมต่อการให้บริการ
ประชาชนมากย่ิงขึ้น 

2.4 ตัวชี้วัด 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  1. จำนวนถนนถนนภายในตำบลท่ีได้รับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
2. จำนวนแหล่งน้ำเพียงพอในการอุปโภค บริโภค 
3. จำนวนการขยายเขตไฟฟ้าที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

         ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
1. จำนวนประชาชนมีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
2.จำนวนประชาชนได้รับความรู้เพ่ิมเติมในการประกอบอาชีพ 
3. จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรทั้งด้านพืชและ 

สัตว์ 
4. จำนวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. ประชาชนในตำบลเข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีเพ่ิมขึ้น 
2. จำนวนกิจกรรมท่ีจัดการศึกษาเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ 
3. ร้อยละของประชาชนในตำบลเข้าร่วมกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีเพ่ิมขึ้น 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

1. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการบำบัดและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
2. จำนวนประชาชนให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
3. จำนวนการพัฒนาและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในตำบล 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือการอยู่ดีมีสุข 

1. จำนวนของประชาชนที่ได้รับสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
2. จำนวนประชาชนท่ีได้รับเบ้ียยังชีพผู้พิการ 
3. จำนวนประชาชนได้รับเบ้ียชีพผู้ป่วยเอดส์ 
4. จำนวนผู้พิการผู้ป่วยยากไร้มีกำลังใจที่ดีในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม 
5. จำนวนครอบครัวท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างคนในครอบครัว 
6. จำนวนประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด  

 ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
1. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่น   
2. จำนวนประชาชนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
3. จำนวนการจัดอบรม การส่งบุคลากรเข้าอบรม และศกึษาดูงาน  
4. จำนวนการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
5. จำนวนประชาชนท่ีได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
6. จำนวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ิมขึ้น 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1.  ร้อยละ 1 
  2.  ร้อยละ 1 
  3.  ร้อยละ 5 

4.  ร้อยละ 1  
5.  ร้อยละ 5 
6.  ร้อยละ 5 

2.6 กลยุทธ ์
  1.  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและไฟฟ้า 

2.  พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพ่ืออุปโภคบริโภค 
  3.  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

4.  ให้ความรูป้ระชาชนในการประกอบอาชีพ 
5.  ส่งเสริมสนบัสนุนด้านการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ 
6.  ส่งเสริมการลดรายจ่าย 
7.  ส่งเสริมสนบัสนุนการจัดการศึกษา 
8.  สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
9.  ส่งเสริมการดำเนินงานด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
10. บำบัดและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในตำบล 
11.  สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
12.  จัดสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจใหแ้ก่ประชาชน  
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13.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
14.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น 
15.  ปลกูฝังการดำเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย 
16.  ดำเนินการเพ่ิมศักยภาพและจัดการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรวมถึงการบูรณา 

การพัฒนาร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
17.  ปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรม  
 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์   
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลวังมะปรางเหนือ เป็นท่ีราบลุ่มและเนินเขาโดยทางตอน

เหนือเป็นภูเขาสูงมีแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าคลองชีและป่าทอนแจ้) มีลักษณะเป็นลูกคลื่นเกือบทั้งตำบล มี
ทรัพยากรแหล่งน้ำท่ีสำคัญหลายสาย เช่น  คลองชี ห้วยไม้แห้ง ห้วยทอนแจ้ ห้วยยิงช้าง ห้วยโต๊ะสี  ซึ่งเหมาะสม
กับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชากรตำบลวังมะปรางเหนือ   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
เลี้ยงสัตว์  ค้าขาย   และรับจ้างกรีดยาง  โดยมีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เกือบท้ังตำบลเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  จะปลูกไม้ผล 
ไม้ยืนต้น คือ ยางพารา  ปาล์ม  ทุเรียน และเงาะ  และมีพ้ืนท่ีเพียงส่วนน้อยท่ีเป็นพ้ืนที่นา  พ้ืนท่ีไร่และพ้ืนท่ี
พืชผัก ตำบลวังมะปรางเหนือมีเส้นทางการคมนาคมสายหลักผ่านชุมชน  ได้แก่ ถนนเพชรเกษม 4 ถนนโยธาธิ
การสายคลองชี - อ่าวตง และถนนสายโยธาธิการสายคลองชี – เขาวิเศษ การติดต่อกับตำบลข้างเคียงค่อนข้าง
สะดวก ส่วนการเช่ือมโยงระหว่างหมู่บ้าน สภาพถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) ของตำบลวังมะปรางเหนือ คือ  

เพิ่มขีดความสามารถทางการเกษตรกรรม ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  

ยกระดับคณุภาพชีวิต เพ่ือนำสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
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2.8  ความเชือ่มโยงของยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

แผนยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

แผนยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ

คน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบ 
โลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การ
วิจัยและ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
การ

เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศ
เพื่อนบ้าน 
และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ

เหลื่อมล้ำใน
สังคม 

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพื้นที่เพื่อให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

พัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับ
โลก อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การสร้างฐานเศรษฐกิจของ
จังหวัด (ด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว) 
ที่มั่งคั่งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การเสริมสร้างความมั่นคงทาง
สังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3   การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่าง
เหมาะสม กับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืนใน
อนาคต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1การสร้าง
ฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
การท่องเที่ยว) ที่มั่งคั่งและยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การเสริมสร้างความมั่นคงทาง
สังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐแบบบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม กับ
ชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืนใน
อนาคต 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ควบคู่การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริม
การศึกษาเรียนรู้แบบ
องค์รวม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
และส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
การพัฒนาด้าน
การอยู่ดีมีสุขของ
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การพัฒนาและ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การพัฒนาด้านอนุรักษ์
พลังงาน และการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 
การพัฒนาด้าน
การเมือง  การ
บริหาร  และการ
พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง

พื้นฐานควบคู่
การท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ 

 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษา
เรียนรู้แบบองค์รวม 

 

การพัฒนา
และส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

 

การพัฒนาด้านอนุรักษ์
พลังงาน และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 

และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 
การพัฒนาด้านการ

อยู่ดีมีสุขของ
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต. 

วังมะปรางเหนือ 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 
 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 
 

 

การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
 

 
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมเพื่อการ

อยู่ดีมีสุข 
 

 
การพัฒนาด้าน

การเมืองการบริหาร 
 

เป้าประสงค ์
- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  
-มีแหล่งน้ำเพื่อการ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตรเพียงพอ
ตลอดปี 
-ประ ชาชน มีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือนและมี
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ทั่วถึง 

 เป้าประสงค ์
-พัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยว 
 

 เป้าประสงค์ 
-เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประ 
ชาชน 
-การยึดหลักศาสนา 
อนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 เป้าประสงค์  
-การมีทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมที่ดีและ
ยั่งยืน 
 

 เป้าประสงค ์
-ประชาชนมีอาชีพ
และมีรายได้ 
-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
-มีการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยที่ดี 
 

 เป้าประสงค ์
การมีทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมที่ดีและ
ยั่งยืน 
-ประชาชนได้รับบริการอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิ ภาพ 
-ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาตำบลทุก ๆ 
ด้าน 
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กลยุทธ์ 
1.ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บำรุงรักษา ถนน 
สะพาน ทางเท้า ท่อ
ระบายน้ำและไฟฟ้า 
2.พัฒนาและจัดหา
แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค
บริโภค 
 

 กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน 
2.ให้ความรู้ประชาชนใน
การประกอบอาชีพ 
3.ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การเกษตรทั้งพืชและสัตว์ 
4.ส่งเสริมการลดรายจ่าย 
 

 กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
2.สนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
3.ส่งเสริมการดำเนินงาน
ด้านศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี 
 

 กลยุทธ์ 
1.บำบัดและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล 
2.สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 กลยุทธ์ 
1.จัดสวัสดิการและสร้างขวัญ
กำลังใจให้แก่ประชาชน 
 
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกครอง
ท้องถิ่น 
2.ปลูกฝังการดำเนินชีวิตตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
3.ดำเนินการเพิ่มศักยภาพและ
จัดการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลรวมถึงการบูรณาการ
พัฒนาร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน 
4.ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

แผนงาน
บริหาร 
งานทั่วไป 

 แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

 แผนงาน
การศึกษา 

 แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์ 

 แผนงาน
เคหะ
และ
ชุมชน 

 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 แผนงาน
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

 แผนงาน
การเกษตร 

 แผนงานการ
พาณิชย์ 

 แผนงาน
งบกลาง 

ผลผลิต/โครงการ 
 

 1.โครงการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคและ
สิ่งก่อสร้าง 
2.กิจกรรมซ่อมแซม
สาธารณูปโภคและ
สิ่งก่อสร้างตาม
อำนาจที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบกฎหมาย 

 1.โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริม ให้ความรู้ด้าน
อาชีพ 
2.โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมเกษตรกร 
3.โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 1.โครงการ/กิจกรรม
จัดการศึกษา  
2.การสนับสนุน
ทรัพยากรด้าน
การศึกษา 
3.โครงการส่งเสริม
ด้านศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี 
 

 1.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 
2.โครงการซ่อมแซม 
บำรุงรักษา แหล่งน้ำ 
3.โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4.โครงการ/กิจกรรมด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 1.สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
แก่ผู้ชรา ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ สร้างขวัญกำลังใจ
แก่ประชาชนฯลฯ  
2.โครงการสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน และ
โครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
สาธารณสุข 
2.โครงการแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุข 
3.โครงการส่งเสริม
สุขภาพประชาชน 
 

แผนงาน
สาธารณ
สุข 
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แผนผงัยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ 

การคมนาคมสะดวก   เศรษฐกิจด ี

มีความรู้ทันสมัย  สุขใจตำบลน่าอยู่

1. จัดให้มี
และ
บำรุงรักษา
ทางบก 

การไฟฟ้า
หรือแสง
สว่าง 

 

2.จัดให้มี
แหล่งน้ำ
เพื่อ
อุปโภค 
บริโภค 
และการ 

เกษตร 

 

3.จัดให้มี
และ
บำรุงการ
ไฟฟ้า
หรือแสง
สว่าง 

 

4.บำรุง
และ
ส่งเสริม
การ
ประกอบ
อาชีพ
ของ
ประชา 

5.พัฒนา 
ปรับปรุง
สถานที่
ท่อง 

เที่ยว 

6.ส่ง 

เสริม
การ 

ศึกษา  

 

7. พัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ
ภายใน
องค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 

 

วิสัยทัศน์ 

8.ส่งเสรมิ
การพัฒนา 
ด้าน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม 

 

9.ส่งเสรมิ
ศาสนา 
ประเพณี
วัฒนธรรม
และภมูิ
ปัญญา
ท้องถ่ิน 

 

10.คุม
ครอง ดูแล 
และ
บำรุงรักษา
ทรัพยากร 

ธรรมชาติ
และสิ่งแวด 

ล้อม 

11.ส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

 

12.จัดให้
มีระบบ
ป้องกัน
และ
บรรเทา
สาธารณ
ภัย 

 

1.การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

 

 

 

2.มีแหล่ง
น้ำเพ่ือ
การ
อุปโภค 
บริโภค 
และ
การเกษต
รเพียงพอ
ตลอดปี 

3.ประ 
ชาชน มี
ไฟฟา้ใช้
ทุก
ครัวเรือน
และมี
ไฟฟา้
สาธารณะ 
ทั่วถึง 

4.ประ 
ชาชนมี
อาชีพ
และมี
รายได้   

5.พัฒนา
และเพ่ิม
ศักยภาพ
การท่อง 

เท่ียว 

6.เพิ่ม
โอกาส
ทาง
การศึกษา
และการ
รับรู้
ข้อมูล
ข่าวสาร
แกป่ระ 

7. 
ประชาชน
ได้รับ
บริการ
อย่าง
รวดเร็ว
และมีประ
สิทธิ ภาพ 

8.
ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

 

9.การยึด
หลัก
ศาสนา 
อนุรักษ์
ประเพณี 
วัฒนธรรม 
และภมูิ
ปัญญา
ท้องถ่ิน 

10.การมี
ทรัพยากรธ
รรมชาติ 
และ
สิ่งแวดลอ้
มที่ดีและ
ยั่งยืน 

 

11.
ประชาชน
เข้ามามี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
ตำบลทุก ๆ 
ด้าน 

 

12.มีการ
ป้องกัน
และ
บรรเทา
สาธารณ
ภัยที่ดี 

 

เป้าประสงค์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ 

Strategy Map (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.วัง
มะปราง
เหนือ 

แนวทาง
ทางการ
พัฒนา 

เป้าประสงค์
ท่ี 1,2,3 
.8.10 

เป้าประสงค์
ท่ี 1,4,5 
,8,10,11

เป้าประสงค์
ท่ี 9,10 

เป้าประสงค์ท่ี 
10 

เป้าประสงค์
ที่ 4,8,11 

เป้าประสงค์
ที่ 2,3,6 

1.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

2.การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
และการ
ท่องเท่ียว 

3.การพัฒนา
ด้านการศึกษา

ศาสนาและ

วฒันธรรม 

4.การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

5.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อการอยู่ดี
มีสุข 

6.การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

 

แนวทางการ
พัฒนา 

1.ก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
บำรุงรักษา ถนน 
สะพาน ท่อ
ระบายน้ำและ
ขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟา้
สาธารณะ 

2.พัฒนาและ
จัดหาแหล่งน้ำ
เพื่ออุปโภค
บริโภค 

แนวทางการ
พัฒนา 

1.พัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชน 

2.ก่อสร้าง
ปรับปรุงระบบ
คมนาคมสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว 

่

แนวทางการพัฒนา 

1.ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาของ
ประชาชนทุกระดับ 

2.เพิ่มช่องทางใน
การรับรู้ข่าวสาร
ให้แก่ประชาชน 

3.ส่งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

แนวทางการ
พัฒนา 

1.สร้างจิตสำนึก
และความ
ตระหนักในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2.บำบัดและ
ฟื้นฟูธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3.บำบัดและ
ขจัดขยะ 

แนวทางการ
พัฒนา 

1.ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการและ
นันทนาการ 

2.ส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

3.การรักษา
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

แนวทางการ
พัฒนา 

1.ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

2.ส่งเสริมระบบ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

3.ระบบการ
บริหารจัดการ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
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3.  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนา 

3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจบุนัและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถ่ินด้วยเทคนิค  SWOT 

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด  อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอก
ท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ของท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่น       ในปัจจุบัน  
โดยเป็นการตอบคำถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนด  การดำเนินงาน
ในอนาคตต่อไป  ท้ังน้ีโดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่   จุดแข็ง 
(Strength-S) จุดอ่อน  (Weak-W)  และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส  (Opportunity-O)  และอุปสรรค  
(Threat-T)  เป็นเคร่ืองมือ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ  ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา   ใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis   ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ระบบการบริหาร 
-  มีการจัดโครงสร้างภายในท่ีเหมาะสม สอดคล้อง   
   กับภารกิจ 
-  การมีส่วนรว่มของประชาชนในการดำเนินงาน 
-  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
-  มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

1. ระบบการบริหาร 
-  กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไข 
   ตลอดเวลา ทำให้ศึกษาไม่ทัน ขาดความชัดเจน 
   ในการดำเนินงาน 
-  พ้ืนท่ีรับผิดชอบมาก ไม่สามารถบริการ การพฒันา   
   ได้ทั่วถึง 
-  ปรมิาณงานมีมาก บุคลากรมีน้อย มีผลทำให้ 
   ผลงานไม่เกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   เท่าท่ีควร 
-  ประชาชนบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 
 

2. ระบบข้อมลู 
-  มีการจัดเก็บข้อมูลในการดำเนินการ 

2. ระบบข้อมูล 
-  ไม่มีความรูค้วามชำนาญในการจัดเก็บข้อมูล 
 

3. อัตรากำลัง  (พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง) 
-  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี 
-  ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
-  มีการกำหนดแผนอัตรากำลังตามโครงสร้าง 
 
 

3. อัตรากำลัง (พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง) 
-  บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป 
-  ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ  
   เฉพาะด้านมาปฏิบัติงานในหน่วยงานและ   
   เทคโนโลยีบางอย่างไม่เพียงพอทําให้มี   
   ประสทิธิภาพ ในการดําเนินงานน้อยลง 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

4. การเงนิ/งบประมาณ 
-  การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี 
   ประสทิธิภาพ 
 

4. การเงนิ/งบประมาณ 
-  งบประมาณมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
   และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

5. ศักยภาพของชุมชน 
-  มีกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มออมทรพัย์  
กลุ่มอาชีพ ธนาคารหมู่บ้าน กองทุนหมู่บ้านฯลฯ 

5. ศักยภาพของชุมชน 
- กลุม่ต่างๆในหมู่บ้านบางกลุ่มไม่มีความเขม้แข็งดีพอ 
 

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  มีแหล่งน้ำธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ 
   ในการเกษตร 
-  มีสถานท่ีสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวได้  
-  นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ท่ีสนับสนุนส่งเสริม 
   ด้านการเกษตร การท่องเท่ียว สอดคล้องกับ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับตำบล 

-  การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจ     
พอเพียง 
-  การแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด 
   ตามนโยบายของรัฐบาล 

6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ขาดจิตสำนึกในการรับผิดชอบร่วมกันในการ           
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
- ไม่มีงบประมาณในการพัฒนาให้เป็นแหลง่ 
  ท่องเท่ียวธรรมชาติ 
-  มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่าง 
   องค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาล 
-  ห้วงระยะเวลาในการจัดสรรงบประมาณ 
   อุดหนุนจากรัฐบาลมีความล่าช้า 
-  ภาระหน้าท่ีเพ่ิมมากขึ้น ตามภารกิจที่ได้รับ 
   การถ่ายโอน 

 
โอกาส  (Opportunities-O) 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดไว้ว่าการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องรัฐต้อง
กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง  โดยคำนึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ
บริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ย่อมมี
ความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การจัดบริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย  
การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลังและมีอำนาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ   

2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ .ศ . 2542  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะ             
เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น  โดยท่ีหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจ 6  ด้าน  ทำให้ อบต. มีโอกาสได้รับการ
จัดสรรท้ังงบประมาณ  การฝึกอบรมความรู้  ศักยภาพของเจ้าหน้าท่ี  และมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุม  ดูแล  
ป้องกันและแก้ไขเพ่ิมมากขึ้น  ทำให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและ  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน  เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนกระตุ้นให้
ชุมชนพ่ึงตนเอง 
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4. รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย       
แก่ประชาชน  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย  เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น 

5. มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เน้นประสิทธิภาพ  ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส    
เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด  ตัดสินใจ  และร่วมรับผลประโยชน์ 

6. จังหวัดตรังดำเนินการ  การท่องเท่ียวตรัง  ส่งผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ให้เป็นที่รู้จัก
และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียว 

7. รัฐบาลมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา  
ปลูกฝังค่านิยม  อยู่แบบพอเพียงให้แก่ประชาชน 

8. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเร่งด่วนและโครงการเกินศักยภาพ              
มีหลายช่องทาง  ได้แก่ อบจ.  จังหวัด  กรมท่ีสังกัดและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

อุปสรรคหรือข้อจำกัด  (Threats-T) 
1. สภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. การรับค่านิยมตะวันตกทำให้เกิดการบริโภคนิยมมากข้ึน  เกิดหน้ีสิน  ประชาชนมีรายจ่าย

มากกว่ารายได้ และการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลอย่างรวดเร็วส่งผลให้
ประชาชนมีระดับความต้องการในการบริการสาธารณสุขสูงขึ้นทําให้ไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 

3. แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในท้องถิ่น  ทำให้การจ้างงานคนไทยโดยคนไทยน้อยลง 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลน้ัน  ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  
  

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณของ
ปัญหา/ความต้องการ  

พื้นท่ีเป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ำใน
การเกษตรและน้ำประปาสำหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียงและ
ยังไม่ได้มาตรฐาน 

- แหล่งน้ำและน้ำประปาใน
การอุปโภค-บริโภค 

- ในเขตตำบลวัง
มะปรางเหนือ 

- ประชาชนมีแหล่ง
น้ำและมีน้ำประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 
 
 

 ๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและท่ี
สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการ
ครอบคลุมพื้นท่ีได้ท้ังหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและท่ี
สาธารณะในเขต
ตำบลวังมะปราง
เหนือ 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 
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ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณของ
ปัญหา/ความต้องการ  

พื้นท่ีเป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

 3) ประชาชนต้องการเส้นทางใน
การสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้นและ 
อบต.ไม่สามารถดำเนินการได้
เน่ืองจากพ้ืนท่ียังไม่เป็นท่ีสาธารณะ 
จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นท่ี
สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมท่ี
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ดำเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
 

2. ด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

1) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการทำ
กิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การทำกิจการและ
ประกอบอาชีพ 

 2) ประชาชนขาดสถานท่ีจำหน่าย
สินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จำหน่ายสินค้า 

 3) ผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกต่ำระยะทางในการขนส่งผลผลิต
ไกลจากแหล่งรับซ้ือ  

 - เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น 

 4) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพสูงขาด
แคลนการจ้างงาน 

 - ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่า
ครองชีพ มีการจ้าง
งานมากข้ึน 

3. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

๑) การศึกษาสื่อการเรียนการสอน
ยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
อบต. 

- มีส่ือการเรียนการ
สอนท่ีพอเพียง  
เด็กนักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึน 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

 ๒) เด็กและผู้สูงอายุบางครอบครัว 
ผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง 

 - ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต. 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลท่ีดี 
 

4. ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
และจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
 

1) ในเขต อบต. ไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเท่ียว - ในเขต อบต. - มีแหล่งทองเที่ยว
ในเขต อบต. และ
ส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวเพิ่ม
มากข้ึน 

5. ด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม
เพื่อการอยู่ดีมีสุข 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ 
โรคระบาด โรคติดต่อ 
 
 
 
 
 
 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพื้นท่ีไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  ดรคระบาด  
โรคติดต่อ 
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ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณของ
ปัญหา/ความต้องการ  

พื้นท่ีเป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

 ๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วยเป็นโรค
เร้ือรังแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึน เช่น 
เบาหวาน  ความดัน 

 - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผู้ป่วย 

 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ำเสียเพิ่มมาก
ขึ้น 

 - ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและ
น้ำเสียถูกกำจัดให้
หมดด้วยวิธีการท่ี
ถูกต้อง 
 

 ๔) ประชาชนบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัย 

 - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

 ๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางรายมีท่ีอยู่
อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง 

- ท่ีอยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นท่ีท่ี
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องท่ีอยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความช่อย
เหลือซ่อมแซมท่ีอยู่
อาศัยให้ม่ังคง
แข็งแรง  

 6) ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-
บริโภคน้ำท่ียังไม่สะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จากน้ำฝน น้ำท่ี
ไม่ได้คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภค
น้ำท่ีสะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 7) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ สิ่ง
ลามก  บุหรี่ เหล้า สาเสพติด และ
ท้องก่อนวัยอันสมควร     

 - เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่น
มีอนาคตท่ีดี 

 8) ประชากรท่ีสูบบุหรี่  และดื่ม
สุรา 

 - ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และด่ืมสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 

6.  ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้น
อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น 
ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบเพื่อเตือน
ให้ระมัดระวัง 

 ๒) มีการทำลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมท้ังเกิดการทะเลาะวิวาทกันใน
ชุมชน  

- การรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด  
การให้ผู้นำ อปพร. 
ควบคุมและระงับ
เหตุทะเลาะวิวาท 
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ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานรบัผิดชอบ

หลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

การเศรษฐกิจ 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานการพาณิชย์ 

กองช่าง 
อบจ. 

สป. กองคลัง  
 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
การดำเนินงานอื่น 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการเกษตร 

สำนักปลัด 
หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน 

กองคลัง กองช่าง 
 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

บริการชุมชนและสังคม 
บริหารทั่วไป 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานงานการศึกษา 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

สำนักปลัด 
หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน 

กองคลัง กองช่าง 
 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

สำนักปลัด 
 

กองคลัง กองช่าง 
 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
เพื่อการอยู่ดีมีสุข 

การเศรษฐกิจ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานงบกลาง 
แผนงานสาธารณสุข 

สำนักปลัด 
 

กองคลัง กองช่าง 
 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนงานงบกลาง 

สำนักปลัด 
หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน 

สป. กองคลัง 
กองช่าง 

รวม 6  ยุทธศาสตร์ 4  ด้าน 12  แผนงาน   
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3.  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนา 

3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจบุนัและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถ่ินด้วยเทคนิค  SWOT 

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด  อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอก
ท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ของท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่น       ในปัจจุบัน  
โดยเป็นการตอบคำถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนด  การดำเนินงาน
ในอนาคตต่อไป  ท้ังน้ีโดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่   จุดแข็ง 
(Strength-S) จุดอ่อน  (Weak-W)  และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส  (Opportunity-O)  และอุปสรรค  
(Threat-T)  เป็นเคร่ืองมือ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ  ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา   ใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis   ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ระบบการบริหาร 
-  มีการจัดโครงสร้างภายในท่ีเหมาะสม สอดคล้อง   
   กับภารกิจ 
-  การมีส่วนรว่มของประชาชนในการดำเนินงาน 
-  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
-  มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

1. ระบบการบริหาร 
-  กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไข 
   ตลอดเวลา ทำให้ศึกษาไม่ทัน ขาดความชัดเจน 
   ในการดำเนินงาน 
-  พ้ืนท่ีรับผิดชอบมาก ไม่สามารถบริการ การพัฒนา   
   ได้ทั่วถึง 
-  ปรมิาณงานมีมาก บุคลากรมีน้อย มีผลทำให้ 
   ผลงานไม่เกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   เท่าท่ีควร 
-  ประชาชนบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 
 

2. ระบบข้อมลู 
-  มีการจัดเก็บข้อมูลในการดำเนินการ 

2. ระบบข้อมูล 
-  ไม่มีความรูค้วามชำนาญในการจัดเก็บข้อมูล 
 

3. อัตรากำลัง  (พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง) 
-  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี 
-  ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
-  มีการกำหนดแผนอัตรากำลังตามโครงสร้าง 
 
 

3. อัตรากำลัง (พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง) 
-  บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป 
-  ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ  
   เฉพาะด้านมาปฏิบัติงานในหน่วยงานและ   
   เทคโนโลยีบางอย่างไม่เพียงพอทําให้มี   
   ประสทิธิภาพ ในการดําเนินงานน้อยลง 

4. การเงนิ/งบประมาณ 
-  การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี 
   ประสทิธิภาพ 

4. การเงนิ/งบประมาณ 
-  งบประมาณมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
   และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

 

5. ศักยภาพของชุมชน 
-  มีกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มออมทรพัย์  
กลุ่มอาชีพ ธนาคารหมู่บ้าน กองทุนหมู่บ้านฯลฯ 

5. ศักยภาพของชุมชน 
- กลุม่ต่างๆในหมู่บ้านบางกลุ่มไม่มีความเขม้แข็งดีพอ 
 

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  มีแหล่งน้ำธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ 
   ในการเกษตร 
-  มีสถานท่ีสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวได้  
-  นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ท่ีสนับสนุนส่งเสริม 
   ด้านการเกษตร การท่องเท่ียว สอดคล้องกับ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับตำบล 

-  การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจ     
พอเพียง 
-  การแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด 
   ตามนโยบายของรัฐบาล 

6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ขาดจิตสำนึกในการรับผิดชอบร่วมกันในการ           
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
- ไม่มีงบประมาณในการพัฒนาให้เป็นแหลง่ 
  ท่องเท่ียวธรรมชาติ 
-  มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่าง 
   องค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาล 
-  ห้วงระยะเวลาในการจัดสรรงบประมาณ 
   อุดหนุนจากรัฐบาลมีความล่าช้า 
-  ภาระหน้าท่ีเพ่ิมมากขึ้น ตามภารกิจที่ได้รับ 
   การถ่ายโอน 

โอกาส  (Opportunities-O) 
9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดไว้ว่าการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องรัฐต้อง

กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง  โดยคำนึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ
บริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ย่อมมี
ความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การจัดบริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย  
การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลังและมีอำนาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ   

10. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ             
เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น  โดยท่ีหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจ 6  ด้าน  ทำให้ อบต. มีโอกาสได้รับการ
จัดสรรท้ังงบประมาณ  การฝึกอบรมความรู้  ศักยภาพของเจ้าหน้าท่ี  และมีอำนาจหน้าท่ีในการควบคุม  ดูแล  
ป้องกันและแก้ไขเพ่ิมมากขึ้น  ทำให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและ  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน  เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน
กระตุ้นให้ชุมชนพ่ึงตนเอง 
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12. รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย       
แก่ประชาชน  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย  เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากข้ึน 

13. มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เน้นประสิทธิภาพ  ประหยัด เป็นธรรม 
โปร่งใส    เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด  ตัดสินใจ  และร่วมรับผลประโยชน์ 

14. จังหวัดตรังดำเนินการ  การท่องเที่ยวตรัง  ส่งผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ให้เป็น
ท่ีรู้จักและเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียว 

15. รัฐบาลมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนา  ปลูกฝังค่านิยม  อยู่แบบพอเพียงให้แก่ประชาชน 

16. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเร่งด่วนและโครงการเกินศักยภาพ              
มีหลายช่องทาง  ได้แก่ อบจ.  จังหวัด  กรมท่ีสังกัดและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

อุปสรรคหรือข้อจำกัด  (Threats-T) 
4. สภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
5. การรับค่านิยมตะวันตกทำให้เกิดการบริโภคนิยมมากข้ึน  เกิดหน้ีสิน  ประชาชนมีรายจ่าย

มากกว่ารายได้ และการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลอย่างรวดเร็วส่งผลให้
ประชาชนมีระดับความต้องการในการบริการสาธารณสุขสูงขึ้นทําให้ไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 

6. แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในท้องถิ่น  ทำให้การจ้างงานคนไทยโดยคนไทยน้อยลง 
1.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลน้ัน  ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี   

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณของ
ปัญหา/ความต้องการ  

พื้นท่ีเป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ำใน
การเกษตรและน้ำประปาสำหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียงและ
ยังไม่ได้มาตรฐาน 

- แหล่งน้ำและน้ำประปาใน
การอุปโภค-บริโภค 

- ในเขตตำบลวัง
มะปรางเหนือ 

- ประชาชนมีแหล่ง
น้ำและมีน้ำประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

 ๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและท่ี
สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการ
ครอบคลุมพื้นท่ีได้ท้ังหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและท่ี
สาธารณะในเขต
ตำบลวังมะปราง
เหนือ 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

 3) ประชาชนต้องการเส้นทางใน
การสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้นและ 
อบต.ไม่สามารถดำเนินการได้
เน่ืองจากพ้ืนท่ียังไม่เป็นท่ีสาธารณะ 
จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นท่ี

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมท่ี
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ดำเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
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ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณของ
ปัญหา/ความต้องการ  

พื้นท่ีเป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

สาธารณะ    
2. ด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

1) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการทำ
กิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การทำกิจการและ
ประกอบอาชีพ 

 2) ประชาชนขาดสถานท่ีจำหน่าย
สินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จำหน่ายสินค้า 

 3) ผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกต่ำระยะทางในการขนส่งผลผลิต
ไกลจากแหล่งรับซ้ือ  

 - เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น 

 4) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพสูงขาด
แคลนการจ้างงาน 

 - ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่า
ครองชีพ มีการจ้าง
งานมากข้ึน 

3. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

๑) การศึกษาสื่อการเรียนการสอน
ยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
อบต. 

- มีส่ือการเรียนการ
สอนท่ีพอเพียง  
เด็กนักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึน 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

 ๒) เด็กและผู้สูงอายุบางครอบครัว 
ผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง 

 - ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต. 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลท่ีดี 
 

4. ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
และจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
 

1) ในเขต อบต. ไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเท่ียว - ในเขต อบต. - มีแหล่งทองเที่ยว
ในเขต อบต. และ
ส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวเพิ่ม
มากข้ึน 

5. ด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม
เพื่อการอยู่ดีมีสุข 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ 
โรคระบาด โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพื้นท่ีไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  ดรคระบาด  
โรคติดต่อ 
 
 

 ๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วยเป็นโรค
เร้ือรังแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึน เช่น 
เบาหวาน  ความดัน 

 - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผู้ป่วย 

 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ำเสียเพิ่มมาก
ขึ้น 

 - ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและ
น้ำเสียถูกกำจัดให้
หมดด้วยวิธีการท่ี
ถูกต้อง 
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ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณของ
ปัญหา/ความต้องการ  

พื้นท่ีเป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

 ๔) ประชาชนบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัย 

 - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

 ๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางรายมีท่ีอยู่
อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง 

- ท่ีอยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นท่ีท่ี
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องท่ีอยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความช่อย
เหลือซ่อมแซมท่ีอยู่
อาศัยให้ม่ังคง
แข็งแรง  

 6) ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-
บริโภคน้ำท่ียังไม่สะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จากน้ำฝน น้ำท่ี
ไม่ได้คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภค
น้ำท่ีสะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 7) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ สิ่ง
ลามก  บุหรี่ เหล้า สาเสพติด และ
ท้องก่อนวัยอันสมควร     

 - เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่น
มีอนาคตท่ีดี 

 8) ประชากรท่ีสูบบุหรี่  และดื่ม
สุรา 

 - ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และด่ืมสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 

6.  ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้น
อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น 
ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบเพื่อเตือน
ให้ระมัดระวัง 

 ๒) มีการทำลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมท้ังเกิดการทะเลาะวิวาทกันใน
ชุมชน  

- การรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด  
การให้ผู้นำ อปพร. 
ควบคุมและระงับ
เหตุทะเลาะวิวาท 
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3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจบุนัและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถ่ินด้วยเทคนิค  SWOT 

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด  อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอก
ท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ของท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่น       ในปัจจุบัน  
โดยเป็นการตอบคำถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนด  การดำเนินงาน
ในอนาคตต่อไป  ท้ังน้ีโดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่   จุดแข็ง 
(Strength-S) จุดอ่อน  (Weak-W)  และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส  (Opportunity-O)  และอุปสรรค  
(Threat-T)  เป็นเคร่ืองมือ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ  ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา   ใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis   ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ระบบการบริหาร 
-  มีการจัดโครงสร้างภายในท่ีเหมาะสม สอดคล้อง   
   กับภารกิจ 
-  การมีส่วนรว่มของประชาชนในการดำเนินงาน 
-  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
-  มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

1. ระบบการบริหาร 
-  กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไข 
   ตลอดเวลา ทำให้ศึกษาไม่ทัน ขาดความชัดเจน 
   ในการดำเนินงาน 
-  พ้ืนท่ีรับผิดชอบมาก ไม่สามารถบริการ การพฒันา   
   ได้ทั่วถึง 
-  ปรมิาณงานมีมาก บุคลากรมีน้อย มีผลทำให้ 
   ผลงานไม่เกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   เท่าท่ีควร 
-  ประชาชนบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 
 

2. ระบบข้อมลู 
-  มีการจัดเก็บข้อมูลในการดำเนินการ 

2. ระบบข้อมูล 
-  ไม่มีความรูค้วามชำนาญในการจัดเก็บข้อมูล 
 

3. อัตรากำลัง  (พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง) 
-  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี 
-  ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
-  มีการกำหนดแผนอัตรากำลังตามโครงสร้าง 
 
 

3. อัตรากำลัง (พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง) 
-  บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป 
-  ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ  
   เฉพาะด้านมาปฏิบัติงานในหน่วยงานและ   
   เทคโนโลยีบางอย่างไม่เพียงพอทําให้มี   
   ประสทิธิภาพ ในการดําเนินงานน้อยลง 

4. การเงนิ/งบประมาณ 
-  การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี 
   ประสทิธิภาพ 
 

4. การเงนิ/งบประมาณ 
-  งบประมาณมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
   และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

5. ศักยภาพของชุมชน 
-  มีกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มออมทรพัย์  
กลุ่มอาชีพ ธนาคารหมู่บ้าน กองทุนหมู่บ้านฯลฯ 

5. ศักยภาพของชุมชน 
- กลุม่ต่างๆในหมู่บ้านบางกลุ่มไม่มีความเขม้แข็งดีพอ 
 

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  มีแหล่งน้ำธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ 
   ในการเกษตร 
-  มีสถานท่ีสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวได้  
-  นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ท่ีสนับสนุนส่งเสริม 
   ด้านการเกษตร การท่องเท่ียว สอดคล้องกับ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับตำบล 

-  การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจ     
พอเพียง 
-  การแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด 
   ตามนโยบายของรัฐบาล 

6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ขาดจิตสำนึกในการรับผิดชอบร่วมกันในการ           
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
- ไม่มีงบประมาณในการพัฒนาให้เป็นแหลง่ 
  ท่องเท่ียวธรรมชาติ 
-  มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่าง 
   องค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาล 
-  ห้วงระยะเวลาในการจัดสรรงบประมาณ 
   อุดหนุนจากรัฐบาลมีความล่าช้า 
-  ภาระหน้าท่ีเพ่ิมมากขึ้น ตามภารกิจที่ได้รับ 
   การถ่ายโอน 

โอกาส  (Opportunities-O) 
17. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดไว้ว่าการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องรัฐ

ต้องกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง  โดย
คำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดทำบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การจัดบริการสาธารณะท่ีมีความ
หลากหลาย  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลังและมีอำนาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ   

18. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ             
เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น  โดยท่ีหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจ 6  ด้าน  ทำให้ อบต. มีโอกาสได้รับการ
จัดสรรท้ังงบประมาณ  การฝึกอบรมความรู้  ศักยภาพของเจ้าหน้าท่ี  และมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุม  ดูแล  
ป้องกันและแก้ไขเพ่ิมมากขึ้น  ทำให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและ  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน  เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน
กระตุ้นให้ชุมชนพ่ึงตนเอง 

20. รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย       
แก่ประชาชน  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย  เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากข้ึน 

21. มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เน้นประสิทธิภาพ  ประหยัด เป็นธรรม 
โปร่งใส    เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด  ตัดสินใจ  และร่วมรับผลประโยชน์ 
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22. จังหวัดตรังดำเนินการ  การท่องเที่ยวตรัง  ส่งผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ให้เป็น
ท่ีรู้จักและเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียว 

23. รัฐบาลมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนา  ปลูกฝังค่านิยม  อยู่แบบพอเพียงให้แก่ประชาชน 

24. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเร่งด่วนและโครงการเกินศักยภาพ              
มีหลายช่องทาง  ได้แก่ อบจ.  จังหวัด  กรมท่ีสังกัดและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

อุปสรรคหรือข้อจำกัด  (Threats-T) 
7. สภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
8. การรับค่านิยมตะวันตกทำให้เกิดการบริโภคนิยมมากข้ึน  เกิดหน้ีสิน  ประชาชนมีรายจ่าย

มากกว่ารายได้ และการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลอย่างรวดเร็วส่งผลให้
ประชาชนมีระดับความต้องการในการบริการสาธารณสุขสูงขึ้นทําให้ไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 

9. แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในท้องถิ่น  ทำให้การจ้างงานคนไทยโดยคนไทยน้อยลง 
1.3 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลน้ัน  ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี   

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณของ
ปัญหา/ความต้องการ  

พื้นท่ีเป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ำใน
การเกษตรและน้ำประปาสำหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียงและ
ยังไม่ได้มาตรฐาน 

- แหล่งน้ำและน้ำประปาใน
การอุปโภค-บริโภค 

- ในเขตตำบลวัง
มะปรางเหนือ 

- ประชาชนมีแหล่ง
น้ำและมีน้ำประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

 ๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและท่ี
สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการ
ครอบคลุมพื้นท่ีได้ท้ังหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและท่ี
สาธารณะในเขต
ตำบลวังมะปราง
เหนือ 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

 3) ประชาชนต้องการเส้นทางใน
การสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้นและ 
อบต.ไม่สามารถดำเนินการได้
เน่ืองจากพ้ืนท่ียังไม่เป็นท่ีสาธารณะ 
จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นท่ี
สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมท่ี
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ดำเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
 

2. ด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

1) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการทำ
กิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การทำกิจการและ
ประกอบอาชีพ 

 2) ประชาชนขาดสถานท่ีจำหน่าย - การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
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ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณของ
ปัญหา/ความต้องการ  

พื้นท่ีเป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

สินค้า 
 

สถานท่ีในการขาย
จำหน่ายสินค้า 

 3) ผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกต่ำระยะทางในการขนส่งผลผลิต
ไกลจากแหล่งรับซ้ือ  

 - เกษตรกรในพื้นท่ี - ผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น 

 4) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพสูงขาด
แคลนการจ้างงาน 

 - ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่า
ครองชีพ มีการจ้าง
งานมากข้ึน 

3. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

๑) การศึกษาสื่อการเรียนการสอน
ยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
อบต. 

- มีส่ือการเรียนการ
สอนท่ีพอเพียง  
เด็กนักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึน 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

 ๒) เด็กและผู้สูงอายุบางครอบครัว 
ผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง 

 - ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต. 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลท่ีดี 
 

4. ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
และจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
 

1) ในเขต อบต. ไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเท่ียว - ในเขต อบต. - มีแหล่งทองเที่ยว
ในเขต อบต. และ
ส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวเพิ่ม
มากข้ึน 

5. ด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม
เพื่อการอยู่ดีมีสุข 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ 
โรคระบาด โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพื้นท่ีไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  ดรคระบาด  
โรคติดต่อ 
 
 

 ๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วยเป็นโรค
เร้ือรังแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึน เช่น 
เบาหวาน  ความดัน 

 - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผู้ป่วย 

 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ำเสียเพิ่มมาก
ขึ้น 

 - ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและ
น้ำเสียถูกกำจัดให้
หมดด้วยวิธีการท่ี
ถูกต้อง 

 ๔) ประชาชนบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัย 

 - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

 ๕) ประชาชนในพ้ืนที่บางรายมีท่ีอยู่ - ท่ีอยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นท่ีท่ี - ประชาชนในพื้นท่ี
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ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณของ
ปัญหา/ความต้องการ  

พื้นท่ีเป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องท่ีอยู่อาศัย 

ได้รับความช่อย
เหลือซ่อมแซมท่ีอยู่
อาศัยให้ม่ังคง
แข็งแรง  

 6) ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-
บริโภคน้ำท่ียังไม่สะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จากน้ำฝน น้ำท่ี
ไม่ได้คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภค
น้ำท่ีสะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 7) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ สิ่ง
ลามก  บุหรี่ เหล้า สาเสพติด และ
ท้องก่อนวัยอันสมควร     

 - เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่น
มีอนาคตท่ีดี 

 8) ประชากรท่ีสูบบุหรี่  และดื่ม
สุรา 

 - ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และด่ืมสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 

6.  ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้น
อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น 
ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบเพื่อเตือน
ให้ระมัดระวัง 

 ๒) มีการทำลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมท้ังเกิดการทะเลาะวิวาทกันใน
ชุมชน  

- การรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด  
การให้ผู้นำ อปพร. 
ควบคุมและระงับ
เหตุทะเลาะวิวาท 

 



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1)ยุทธศาสตร์ที่  1

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 11 5,970,000       7 7,700,000      6 3,900,000      6 3,900,000         6 3,900,000       36 25,370,000.00    

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 42 28,478,000     47 60,506,000    41 40,719,000    43 47,873,000       39 46,551,000     212 224,127,000       

1.3 แผนงานการเกษตร 8 800,000          8 800,000         15 12,800,000    10 11,800,000       10 2,800,000       51 29,000,000         

1.4 แผนงานการพาณิชย์ 1 150,000          1 150,000         1 150,000         1 150,000            1 150,000          5 750,000              

62 35,398,000     63 69,156,000    63 57,569,000    60 63,723,000      56 53,401,000     304 279,247,000      

2)ยุทธศาสตร์ที่  2

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 250,000          6 250,000         6 250,000         6              250,000            6              250,000          30              1,250,000           

2.2 แผนงานการเกษตร 2 130,000          2 130,000         2 130,000         2 130,000            2 130,000          10              650,000              

8 380,000          8 380,000        8 380,000         8             380,000           8              380,000          40             1,900,000          

3)ยุทธศาสตร์ที่  3

3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 120,000          2 120,000         2 120,000         2 120,000            2 120,000          10 600,000              

3.2 แผนงานการศึกษา 3 1,800,000       3 1,800,000      3 1,800,000      3 1,800,000         3 1,800,000       15 9,000,000           

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 100,000          1 100,000         1 100,000         1 100,000            1 100,000          5 500,000              

3.4 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม 3 1,700,000       4 1,450,000      2 250,000         2 250,000            2 250,000          13 3,900,000           

และนันทนาการ

9 3,720,000       10 3,470,000      8 2,270,000      8 2,270,000        8 2,270,000       43 14,000,000        

รวม

รวม

ยุทธศาสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังมะปรางเหนือ  อําเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง

ปี 2570 รวม 5 ปีปี 2569

รวม



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4)ยุทธศาสตร์ที่  4

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 300,000          6 300,000         6 300,000         6 300,000            6 300,000          30 1,500,000           

6 300,000          6 300,000        6 300,000         6 300,000           6 300,000          30             1,500,000          

5) ยุทธศาสตร์ที่  5

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 15 6,820,000       15 6,820,000      15 6,820,000      15 6,820,000         15 6,820,000       75 34,100,000         

5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 630,000          4 630,000         4 630,000         4 630,000            4 630,000          20 3,150,000           

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 14 660,000          14 660,000         14 660,000         14 660,000            15 1,160,000       71 3,800,000           

5.4 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ 3 360,000          3 360,000         3 360,000         3 360,000            3 360,000          15 1,800,000           

นันทนาการ

5.5 แผนงานสาธารณสุข 38 1,571,000       38 1,571,000      38 1,571,000      38 1,571,000         38 1,571,000       190 7,855,000           

5.6 แผนงานงบกลาง 0 -                  0 -                 0 -                 0 -                    0 -                  0 -                      

74          10,041,000     74           10,041,000    74            10,041,000    74           10,041,000      75            10,541,000     371           50,705,000        

6) ยุทธศาสตร์ที่  6

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 20 2,665,000       20 2,660,000      20 2,600,000      19 2,540,000         19 2,540,000       98 13,005,000         

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 1,700,000       4 1,700,000      4 1,700,000      4 1,700,000         4 1,700,000       20 8,500,000           

6.3 แผนงานงบกลาง 0 -                  0 -                 0 -                 0 -                    0 -                  0 -                      

24 4,365,000       24           4,360,000      24            4,300,000      23           4,240,000        23            4,240,000       118           21,505,000        

183        54,204,000     185         87,707,000   183          74,860,000    179         80,954,000      176          71,132,000     906           368,857,000      

รวม

รวม

รวม

รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร์ ปี  2566 รวม  5  ปีปี  2567 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569
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2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น            
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น(พ.ศ. 2566 -  2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมีเสถียรภาพ 
 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 

ขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 
 

ขยายเขตไฟฟ้าที่ตกค้าง  
หมู่ที่ 1  
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จำนวน
ครัวเรือนที่
ดำเนินการ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในคมนาคม 

-กองช่าง 
-อุดหนุน

งบประมาณ
ให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

 
2 ขยายเขตไฟฟ้า  

หมู่ที่  5 
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าที่ตกค้าง  
หมู่ที่ 5  
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จำนวน
ครัวเรือนที่
ดำเนินการ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในคมนาคม 

-กองช่าง 
-อุดหนุน

งบประมาณ
ให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

 
3 ขยายเขตไฟฟ้า  

หมู่ที่  6 
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าที่ตกค้าง  
หมู่ที่ 6 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จำนวน
ครัวเรือนที่
ดำเนินการ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในคมนาคม 

-กองช่าง 
-อุดหนุน

งบประมาณ
ให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า  หมู่
ที่  7 

เพื่อขยายเฟสไฟฟ้าให้มี
ความแรงเพิ่มขึ้นจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 7 

เพื่อเพิ่มเฟสจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงสูงหมู่ที่ 7  

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

จำนวน
ครัวเรือนที่
ดำเนินการ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในคมนาคม 

-กองช่าง 
-อุดหนุน

งบประมาณ
ให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

 
 

5 ขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า  หมู่
ที่  9 
 
 
 

เพื่อขยายเฟสไฟฟ้าให้มี
ความแรงเพิ่มขึ้นจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 9  

เพื่อเพิ่มเฟสจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงสูงหมู่ที่ 9  

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

จำนวน
ครัวเรือนที่
ดำเนินการ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในคมนาคม 

-กองช่าง 
-อุดหนุน

งบประมาณ
ให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

6 ขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า  หมู่
ที่  10 
 
 

เพื่อขยายเฟสไฟฟ้าให้มี
ความแรงเพิ่มขึ้นจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงสูง  และหมู่ที่ 10 
 
 
 

เพื่อเพิ่มเฟสจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงสูงหมู่ที่ 10 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

จำนวน
ครัวเรือนที่
ดำเนินการ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในคมนาคม 

-กองช่าง 
-อุดหนุน

งบประมาณ
ให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

7 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนสาย 
ตง.ถ88-013  
แยกทางหลวง
หมายเลข  4225 
(ต้นปรง) – วังทอง  
หมู่ที่  1 
 
 

เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชนในเวลา
กลางคืน 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนสาย ตง.ถ
88-013  แยกทางหลวง
หมายเลข  4225 (ต้นปรง) 
– วังทอง  หมู่ที่  1 

100,000     จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในคมนาคม 

-กองช่าง 
-อุดหนุน

งบประมาณ
ให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะสาย 
ตง.ถ88-001  
แยกทางหลวง
หมายเลข 4 (ช่อง
หาร - พรุเตียว)  
หมู่ที่  3 

เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชนในเวลา
กลางคืน 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะสาย ตง.ถ88-
001  แยกทางหลวง
หมายเลข 4 (ช่องหาร - พรุ
เตียว)  หมู่ที่  3 

50,000     จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในคมนาคม 

-กองช่าง 
-อุดหนุน

งบประมาณ
ให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

9 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ สาย
ซอยบ้านนาย
สมปอง  หมู่ที่  7 
 

เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชนในเวลา
กลางคืน 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ สายซอยบ้านนาย
สมปอง  หมู่ที่  7 

60,000     จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในคมนาคม 

-กองช่าง 
-อุดหนุน
งบประมาณ
ให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 
 

10 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ สาย 
ตง.ถ88-024  
แยกทางหลวง
ท้องถิ่น ตง.ถ88-
007 (บางนาว) – 
กลางบ้านวังทอง  
หมู่ที่  8 
 

เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชนในเวลา
กลางคืน 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ สาย ตง.ถ88-
024  แยกทางหลวงท้องถิ่น 
ตง.ถ88-007 (บางนาว) – 
กลางบ้านวังทอง  หมู่ที่  8 

60,000     จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในคมนาคม 

-กองช่าง 
-อุดหนุน
งบประมาณ
ให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

11 
 

ขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาค  หมู่ที่  
10 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค
และบริโภคอย่างเพียงพอ
ตลอดปี 

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  
หมู่ที่  10 

   2,000,000 
 

 

 จำนวน
ครัวเรือนที่มี
น้ำประปาใช้ 

ประชาชนจะไม่
ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ำในการ
อุปโภค บริโภค 

-กองช่าง 
-อุดหนุน
งบประมาณ
ให้การ
ประปาส่วน
ภูมิภาค 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 
 
 

ขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาค สาย
ควนกลอย -ควน
ขวาง-ควนตะเคียน  
หมู่ที่  5 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค
และบริโภคอย่างเพียงพอ
ตลอดปี 

ขยายเขตระบบประปาส่วน
ภูมิภาค  หมู่ที่  5 

1,800,000 
 

    จำนวน
ครัวเรือนที่มี
น้ำประปาใช้ 

ประชาชนจะไม่
ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ำในการ
อุปโภค บริโภค 

-กองช่าง 
-อุดหนุน
งบประมาณ
ให้การ
ประปาส่วน
ภูมิภาค 
 

13 
 
 

ขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาคสายใน
ควน – บางกุ้ง  หมู่
ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค
และบริโภคอย่างเพียงพอ
ตลอดปี 

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  
หมู่ที่  6 

 1,800,000 
 
 

   จำนวน
ครัวเรือนที่มี
น้ำประปาใช้ 

ประชาชนจะไม่
ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ำในการ
อุปโภค บริโภค 

-กองช่าง 
-อุดหนุน
งบประมาณ
ให้การ
ประปาส่วน
ภูมิภาค 
 
 

 
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 

ติดตั้ง ปรับปรุง
บำรุงรักษา ไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนน  หมู่ที่  1 
 

เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชนในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพื้นที่  
ม. 1  และการปรับปรุง
ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟ
สาธารณะที่มีอยู่เดิมและที่
ชำรุดเสียหาย 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในคมนาคม 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 ติดตั้ง ปรับปรุง
บำรุงรักษา ไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนน  หมู่ที่  2 
 

เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชนในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพื้นที่  
ม. 2  และการปรับปรุง
ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟ
สาธารณะที่มีอยู่เดิมและที่
ชำรุดเสียหาย 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในคมนาคม 
 

กองช่าง 
 

3 ติดตั้ง ปรับปรุง
บำรุงรักษา ไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนน  หมู่ที่  3 
 

เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชนในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพื้นที่  
ม. 3  และการปรับปรุง
ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟ
สาธารณะที่มีอยู่เดิมและที่
ชำรุดเสียหาย 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในคมนาคม 
 

กองช่าง 
 

4 ติดตั้ง ปรับปรุง
บำรุงรักษา ไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนน  หมู่ที่  4 
 

เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชนในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพื้นที่  
ม. 4  และการปรับปรุง
ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟ
สาธารณะที่มีอยู่เดิมและที่
ชำรุดเสียหาย 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในคมนาคม 
 

กองช่าง 
 

5 ติดตั้ง ปรับปรุง
บำรุงรักษา ไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนน  หมู่ที่  5 
 

เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชนในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพื้นที่  
ม. 5  และการปรับปรุง
ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟ
สาธารณะที่มีอยู่เดิมและที่
ชำรุดเสียหาย 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในคมนาคม 
 

กองช่าง 
 

6 ติดตั้ง ปรับปรุง
บำรุงรักษา ไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนน  หมู่ที่  6 
 

เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชนในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพื้นที่  
ม. 6  และการปรับปรุง
ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟ
สาธารณะที่มีอยู่เดิมและที่
ชำรุดเสียหาย 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในคมนาคม 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ติดตั้ง ปรับปรุง
บำรุงรักษา ไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนน  หมู่ที่  7 
 

เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชนในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพื้นที่  
ม. 7  และการปรับปรุง
ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟ
สาธารณะที่มีอยู่เดิมและที่
ชำรุดเสียหาย 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในคมนาคม 
 

กองช่าง 
 

8 ติดตั้ง ปรับปรุง
บำรุงรักษา ไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนน  หมู่ที่  8 
 

เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชนในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพื้นที่  
ม. 8  และการปรับปรุง
ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟ
สาธารณะที่มีอยู่เดิมและที่
ชำรุดเสียหาย 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในคมนาคม 
 

กองช่าง 
 

9 ติดตั้ง ปรับปรุง
บำรุงรักษา ไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนน  หมู่ที่  9 
 

เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชนในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพื้นที่  
ม. 9  และการปรับปรุง
ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟ
สาธารณะที่มีอยู่เดิมและที่
ชำรุดเสียหาย 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในคมนาคม 
 

กองช่าง 
 

10 ติดตั้ง ปรับปรุง
บำรุงรักษา ไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณ
ถนน  หมู่ที่  10 
 

เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชนในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพื้นที่  
ม. 10  และการปรับปรุง
ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟ
สาธารณะที่มีอยู่เดิมและที่
ชำรุดเสียหาย 
 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในคมนาคม 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ
(เพิ่มเติม) สาย 
ตง.ถ88-007  ต่อ
เขตเทศบาลตำบล
วังวิเศษ 
(วังทอง) – 
บางนาว    หมู่ที่  
2 
 

เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชนในเวลา
กลางคืน 
 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
(เพิ่มเติม) สาย ตง.ถ88-
007  ต่อเขตเทศบาลตำบล
วังวิเศษ (วังทอง) – บางนาว  
หมู่ที่  2 

 50,000 
 

   จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในคมนาคม 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
บ้านควนกลอย   
หมู่ที่  5 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค
และบริโภคอย่างเพียงพอ
ตลอดปี 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน  บ้านควนกลอย   
หมู่ที่ 5 

1,000,000 
 

    จำนวน
ครัวเรือนที่มี
น้ำประปาใช้ 

ประชาชนจะไม่
ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ำในการ
อุปโภค บริโภค 
 
 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
บ้านอ่าวกลาง   
หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค
และบริโภคอย่างเพียงพอ
ตลอดปี 
 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน  บ้านอ่าวกลาง   
หมู่ที่ 10 

1,000,000 
 

    จำนวน
ครัวเรือนที่มี
น้ำประปาใช้ 

ประชาชนจะไม่
ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ำในการ
อุปโภค บริโภค 
 
 

กองช่าง 

14 
 

ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
สายในควน – บาง
กุ้ง  หมู่ที่  6 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค
และบริโภคอย่างเพียงพอ
ตลอดปี 
 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านสายในควน - บางกุ้ง   
หมู่ที่ 6 
 

    1,000,000 
 

จำนวน
ครัวเรือนที่มี
น้ำประปาใช้ 

ประชาชนจะไม่
ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ำในการ
อุปโภค บริโภค 
 
 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 ปรับปรุงและขยาย
เขตระบบประปา  
หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค
และบริโภคอย่างเพียงพอ
ตลอดปี 

ปรับปรุงและขยายเขต
ประปา หมู่ที่ 1  

  200,000 
 

  จำนวน
ครัวเรือนที่มี
น้ำประปาใช้ 

ประชาชนจะไม่
ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ำในการ
อุปโภค บริโภค 
 

กองช่าง 

16 ปรับปรุงและขยาย
เขตระบบประปา  
หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค
และบริโภคอย่างเพียงพอ
ตลอดปี 

ปรับปรุงและขยายเขต
ประปา หมู่ที่ 3 

200,000 
 

    จำนวน
ครัวเรือนที่มี
น้ำประปาใช้ 

ประชาชนจะไม่
ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ำในการ
อุปโภค บริโภค 
 
 

-กองช่าง 
 

17 ปรับปรุงและขยาย
เขตระบบประปา  
หมู่ที่  8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค
และบริโภคอย่างเพียงพอ
ตลอดปี 

ปรับปรุงและขยายเขต
ประปา หมู่ที่ 8 

200,000 
 

    จำนวน
ครัวเรือนที่มี
น้ำประปาใช้ 

ประชาชนจะไม่
ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ำในการ
อุปโภค บริโภค 
 

กองช่าง 

18 ปรับปรุงซ่อมแซม
ท่อเมนต์จ่าย
น้ำประปา  ระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
วังวิเศษ  หมู่ที่  7 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค
และบริโภคอย่างเพียงพอ
ตลอดปี 

ระบบประปาหมู่บ้าน 
วังวิเศษ  หมู่ที่  7 

 4,000,000 
 

   จำนวน
ครัวเรือนที่มี
น้ำประปาใช้ 

ประชาชนจะไม่
ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ำในการ
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

19 ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา
หมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาด
กลางบ้านบางนาว 
หมู่ที่  2 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค
และบริโภคอย่างเพียงพอ
ตลอดปี 

ระบบประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดกลางบ้านบาง
นาวมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

 500,000 
 

   จำนวน
ครัวเรือนที่มี
น้ำประปาใช้ 

ประชาชนจะไม่
ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ำในการ
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 
 

 ขุดเจาะบ่อบาดาล  
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บ
กักน้ำไว้อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอตลอดปี 

บ่อบาดาล  
หมู่ที่ 5 
 
 

500,000 

 

    จำนวน 
บ่อบาดาล 

ประชาชนจะไม่
ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ำในการ
อุปโภค บริโภค 
 

กองช่าง 

21 ขุดเจาะบ่อน้ำ
บาดาลและการ
ก่อสร้างบ่อน้ำ
บาดาล  บริเวณ
สามแยกบ้านนาย
ประนอม  เดชสงค์  
หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บ
กักน้ำไว้อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอตลอดปี 

บ่อน้ำบาดาลบริเวณสาม
แยกบ้านนายประนอม  
เดชสงค์  หมู่ที่  10 

 500,000 

 

   จำนวน 
บ่อบาดาล 

ประชาชนจะไม่
ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ำในการ
อุปโภค บริโภค 
 

กองช่าง 

22 ขุดเจาะบ่อน้ำ
บาดาลและการ
ก่อสร้างบ่อน้ำ
บาดาล  บริเวณ
บ้านนายสาคร  
สุจริต  หมู่ที่  2 
 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บ
กักน้ำไว้อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอตลอดปี 

บ่อน้ำบาดาลบริเวณบ้าน
นายสาคร  สุจริต  หมู่ที่  2 
 

500,000     จำนวน 
บ่อบาดาล 

ประชาชนจะไม่
ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ำในการ
อุปโภค บริโภค 
 

กองช่าง 
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หมู่ที่  1 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 ก่อสร้างถนนลาดยาง
สาย  ต้นปรง –  
ทอนแจ้ (โรงรม)  
หมู่ที่ 1-หมู่ที่  9 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6  เมตร    
ระยะทาง  1,790  เมตร 

   7,808,000 
 

 ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สาย (ลิกไนต์)-ต่อเขต
เทศบาลตำบลวัง
วิเศษ (สวนมหาราช) 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6  เมตร    
ระยะทาง  1,700  เมตร 

  7,800,000 
 

  ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

25 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตง.ถ88-038  แยก
ทางหลวงหมายเลข 
4225 (บ้านนาย
สมัคร) - โรงรม  

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  
1,791  เมตร 
 
 
 
 

  4,480,000 
 

  ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโต๊ะสี - ทอนแจ้  
หมู่ที่  1  เชื่อมหมู่ที่  
9  ระยะที่  2 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  5  เมตร 
ระยะทาง  800  เมตร 

 2,549,000 
 

   ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตง.ถ88-037  แยก
ทางหลวงหมายเลข  
4225 (ห้วยไม่แห้ง) 
- ต่อเขตเทศบาล
ตำบลวังวิเศษ 
(ลิกไนต์)  ระยะที่  2 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 4 เมตร  
ระยะทาง 200 เมตร  
 

500,000 
 

    ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตง.ถ88-037  แยก
ทางหลวงหมายเลข  
4225 (ห้วยไม่แห้ง) 
- ต่อเขตเทศบาล
ตำบลวังวิเศษ 
(ลิกไนต์)  ระยะที่  3 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 4 เมตร  
ระยะทาง 1,200 เมตร  
 

 2,950,000 
 

   ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

29 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ 
สาย (โรงรม–ลิกไนต์)   
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 500 เมตร  
 
 
 
 

  359,000 
 

  ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ 
สายบ้านนายสด 
ทรัพย์ส่ง –  
สระน้ำบ้านนายสม
พร หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 750 เมตร 
 
 
 
 

   538,000 
 

 ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ 
สายบ้านนายผ่อน  
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร   
ระยะทาง  1,200 เมตร 
 
 
 
 
 

   862,000 
 

 ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ 
สายลิกไนท์ – วัด
ราษฎร์รังสรรค์  
(เทศบาล) หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง  600 เมตร 
 

  431,000 
 

  ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ 
สายทุ่งเคียม  
หมู่ที่ 1 – ทอนแจ้ 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 1,000 เมตร 
 

   718,000 
 

 ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง30 

34 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ 
สาย ส.ป.ก. (โรงรม) 
– ลิกไนต์  หมู่ที่  1 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  
500  เมตร 

    359,000   
 

ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 



แบบ ผ 02 
 

    

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   61 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ 
สายบ้านนายรื่น – 
หมู่ที่  ๙   
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  ๖  เมตร  ระยะทาง  
๑,๐๐๐  เมตร 
 

    718,000   ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุสาย
ลิกไนต์ – มหาราช   
หมู่ที่  1 
 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  
1,900  เมตร 

   1,365,000   
 

 ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

37 ปรับปรุงถนนสาย 
ตง.ถ88-028  แยก
ทางหลวงท้องถิ่น 
ตง.ถ88-001 
(ลิกไนต์) – ต่อเขต
เทศบาลตำบลวัง
วิเศษ (สวนมหาราช) 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  4  เมตร   
ระยะทาง  700  เมตร 

210,000 
 

    ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

38 
 
 

ปรับปรุงถนน 
สายห้วยไม่แห้ง  หมู่
ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  6  เมตร   
ระยะทาง  1,000  เมตร 
 
 
 
 
 

   458,000 
 

 ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 
 

ปรับปรุงถนน 
สายบ้านนายชุ่ม –
โต๊ะสี  หมู่ที่ 1 เชื่อม 
หมู่ที่ 4 อ่าวตง 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  4  เมตร   
ระยะทาง  500  เมตร 
 
 
 
 
 

   158,000 
 

 ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

40 ปรับปรุงถนน 
สายทุ่งเคี่ยม –ทอน
แจ้ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง  700 ม. 
 
 
 
 

   321,000 
 

 ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

41 
 
 

ปรับปรุงถนนสาย  
ตง.ถ88-011 ต่อ 
เขตเทศบาลตำบล 
วังวิเศษ (ลิกไนต์) – 
ทอนแจ้  

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  6  เมตร   
ระยะทาง  2,100  เมตร 
 
 
 
 
 
 

  963,000 
 

  ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

42 
 

ปรับปรุงถนน ตง.ถ
88-028 แยกทาง
หลวงท้องถิ่น ตง.ถ
88-011 (ลิกไนต์)-
ต่อเขตเทศบาลตำบล
วังวิเศษ (สวน
มหาราช) 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  4  เมตร   
ระยะทาง  700  เมตร 
 

   210,000 
 

 ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 ปรับปรุงถนน ตง.ถ
88-013 แยกทาง
หลวงหมายเลข 
4225 (ต้นปรง) –  
วังทอง  หมู่ที่ 1  – 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร     
ระยะทาง 440 เมตร 
 

  201,000 
 

  ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

44 ปรับภูมิทัศน์และ
พัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยวนบนาปี ๊

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

ปรับภูมิทัศน์และปรับปรุง
ซ่อมแซมนบนาปี๊  หมู่ที่  1  
ในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ 
-ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
-ก่อสร้างศาลาพักผ่อน 
-ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ 
-ก่อสร้างห้องน้ำ ช - ญ เป็น
ต้น 
 

  3,000,000   จำนวน
นักท่องเที่ยว/

ปี 

สถานที่ท่องเที่ยว
เป็นที่รู้จักและ
เป็นการสร้าง
งานสร้างรายได้
แก่ประชาชนใน
เขตบริเวณ
สถานที่ท่องเที่ยว
นั้น ๆ 

กองช่าง 

 
 
 

หมู่ที่  2 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 
 
 

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ 
สายห้วยน้ำดำ – บาง
นาว 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  6  เมตร    
ระยะทาง  3,000  เมตร 
 
 
 
 
 
 

   2,155,000 
 

 ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 
 
 
 

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ 
สายบางนาว - ห้วย
สะพานจันทร์  
 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 

กว้าง  6  เมตร   
ระยะทาง  1,500  เมตร 

    1,077,000 
 

ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ 
ถนนสายใสยูง – ห้วย
ยิงช้าง  หมู่ที่  2 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  
3,000  เมตร 
 

    2,155,000   
 

ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

48 ปรับปรุงถนนสายบาง
นาว – ห้วยสะพาน
กอด หมู่ที่ 2   

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 6 เมตร   
ระยะทาง  1,200 เมตร 
 

  550,000 
 

  ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

49 
 
 

ขุดลอกนบห้วยน้ำดำ
พร้อมก่อสร้าง
ถนนลาดยางและ
ไฟฟ้ารอบสระ 

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

ขุดลอกนบห้วยน้ำดำพร้อม
ก่อสร้างถนนลาดยางและ
ไฟฟ้ารอบสระ  หมู่ที่  2 
 
 
 
 

  10,000,000   จำนวน
นักท่องเที่ยว/

ปี 

สถานที่ท่องเที่ยว
เป็นที่รู้จักและ
เป็นการสร้าง
งานสร้างรายได้
แก่ประชาชนใน
เขตบริเวณ
สถานที่ท่องเที่ยว
นั้น ๆ 

กองช่าง 
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หมู่ที่  3 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ตง.ถ88-015 ต่อ
เขต อบต.กะลาเส 
(พรุเตียว)-ต่อเขต 
อบต.วังมะปราง (บาง
นา)  

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 6  เมตร    
ระยะทาง  1,670  เมตร 
 

 7,306,000 
 

   ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

51 
 
 

เสริมผิวลาดยาง ตง.ถ
88-001  แยกทาง
หลวงหมายเลข 4 
(ช่องหาร)-พรุเตียว   

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง   6 เมตร  ระยะทาง  
3,240  เมตร   

    6,488,000   
 

ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

52 
 
 

เสริมผิวลาดยาง ตง.ถ
88-015 ต่อเขต 
อบต.กะลาเส (พรุ
เตียว) – ต่อเขต 
อบต.วังมะปราง  
(บางนา)   

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  
2,000  เมตร 
 

 4,005,000 
 

   ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

53 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุสายถ้ำเขา
ดิน 
 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 4  เมตร   
ระยะทาง  265  เมตร 
 
 
 
 
 

 135,000 
 

   ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

54 
 

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ 
สายบ้านนายเทียม 
เชื่อม  
สายบ้านนายสุวรรณ  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 

กว้าง 6 เมตร   
ระยะทาง  1,500  เมตร 
 
 
 
 
 

  1,077,000 
 

  ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ 
สายบ้านนายสมบัติ  
เอียดชูทอง หมู่ที่ 3   

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 4 เมตร  
ระยะทาง 500 เมตร 
 

    248,000 
 

ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

56 
 
 

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ 
สายบ้านนางไกร หมู่
ที่ 3  - อ่างเก็บน้ำ
บ้านวังวิเศษ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 400  ม. 
 
 
 
 

  287,000 
 

  ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

57 
 
 

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุสายบ้าน
นายสวาท เชื่อมสาย
เข้าถ้ำเขาดิน หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  4  เมตร    
ระยะทาง  1,000 เมตร 
 
 
 
 

   497,000 
 

 ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 



แบบ ผ 02 
 

    

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   67 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

58 
 
 

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุสายป่ายืด 
(บ้านนายสมปอง – 
บ้านนายประสาร)  
หมู่ที่ 3 
 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 

กว้าง  6  เมตร   
ระยะทาง  2,000 เมตร 
 
 
 
 

  1,437,000 
 

  ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

59 
 

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ สายบ้าน
นายสุวรรณ – ห้วย
แค หมู่ที่ 3 
 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 3,000 เมตร 
 
 
 
 

    2,155,000 
 

ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ 
สายบ้านนายสวาท – 
ถ้ำเขาดิน  หมู่ที่  3 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  
1,500  เมตร 
 

    745,000   
 

ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

61 ปรับภูมิทัศน์และ
พัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยวถ้ำเขาดิน 

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

ปรับภูมิทัศน์และปรับปรุง
ซ่อมแซมถ้ำเขาดิน  หมู่ที่  3  
ได้แก่ 
-ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
-ก่อสร้างศาลาพักผ่อน 
-ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ 
-ก่อสร้างห้องน้ำ ช - ญ  
เป็นต้น 

    3,000,000  สถานที่ท่องเที่ยว
เป็นที่รู้จักและ
เป็นการสร้าง
งานสร้างรายได้
แก่ประชาชนใน
เขตบริเวณ
สถานที่ท่องเที่ยว
นั้น ๆ 

กองช่าง 



แบบ ผ 02 
 

    

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   68 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

62 ก่อสร้างถนนสายรอบ
ถ้ำเขาดิน  หมู่ที่  3 

เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการ
เดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยว 

ถนนสายรอบถ้ำเขาดิน  หมู่
ที่  3  กว้าง  6  เมตร  
ระยะทาง  10  กิโลเมตร 

   7,174,000  ระยะทางที่
ดำเนินการ 

สถานที่ท่องเที่ยว
เป็นที่รู้จักและ
เป็นการสร้าง
งานสร้างรายได้
แก่ประชาชนใน
เขตบริเวณ
สถานที่ท่องเที่ยว
นั้น ๆ 

กองช่าง 

 
หมู่ที่  4 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

63 เสริมผิวลาดยางสาย 
ตง.ถ88-008  แยก
ทางหลวงชนบท  ตง  
1016 (บ้านใต้) – 
ต่อเขตเทศบาลตำบล
วังวิเศษ (บ้านใต้) 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  5  เมตร  ระยะทาง  
869  เมตร 

1,465,000 
 

    ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

64 
 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สาย ตง.ถ 88- 017  
แยกทางหลวงชนบท 
ตง 1016 (วังวิเศษ) 
– ในบ้าน  ระยะที่  3 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  
700  เมตร 
 

1,720,000 
 

     ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 



แบบ ผ 02 
 

    

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   69 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

65 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ 
สายบ้านนายจรวย   
สุขเสน – ทางหลวง
ชนบท  (หมู่ที่  4) 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง 
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  
500  เมตร 

   248,000   
 

 ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

 
หมู่ที่  5 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

66 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ตง.ถ88-019  แยก
ทางหลวงท้องถิ่น 
ตง.ถ88-003 (ต้น
พลับ) - ต่อเขต อบต.
วังมะปราง (บางลึก)  
ระยะที่  3 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  5  เมตร  ระยะทาง  
160  เมตร 

500,000 
 

    ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ตง.ถ88-019  แยก
ทางหลวงท้องถิ่น 
ตง.ถ88-003 (ต้น
พลับ) - ต่อเขต อบต.
วังมะปราง (บางลึก)  
ระยะที่  4 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  
1,040  เมตร 

 3,260,000 
 

   ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 



แบบ ผ 02 
 

    

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   70 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

68 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ 
สายประปา  
(นบตาเจียร – ควน
ยวนนก)  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 

กว้าง 4 เมตร   
ระยะทาง 1,500 เมตร 
 

  745,000 
 

  ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ 
สายบ้านลุงจี้  ศรีเมฆ 
– บ้านนายสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 1,200 เมตร 
 

   862,000 
 

 ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

70 
 
 

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ 
สายควนกลอย – ต้น
ไทร  หมู่ที่ 5   

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร   
ระยะทาง  1,500 เมตร 
 
 
 
 

 1,077,000 
 

   ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

71 
 
 

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ 
สายรอบป่าชุมชน หมู่
ที่ 5 
บ้านควนตะเคียน 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 4 เมตร  
ระยะทาง  2,000 เมตร 
 
 
 

   994,000 
 

 ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

72 
 
 

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ 
สายบ้านนางเปื้อม 
ขวัญนิมิต  
(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 800 เมตร 
 

   574,000 
 

 ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

73 
 
 
 

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ 
สายในควน – บางลึก  
หมู่ที่ 5 
 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 3,000 เมตร 
 
 
 
 

 2,155,000 
 

   ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

74 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ 
สายต้นไทร – บ้าน
ผู้ใหญ่ หมู่ที่ 5 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร   
ระยะทาง 1,000 เมตร  
 
 
 
 

  718,000 
 

  ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

75 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ 
สายบ้านป้าต้า – หมู่
ที่  8  วังมะปราง   

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  
1,000 เมตร   

    718,000   
 

ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

76 
 
 

ปรับปรุงถนน สาย 
ตง. ถ 88-019  
แยกทางหลวงท้องถิ่น  
ตง.ถ88-003(ต้น
พลับ) – ต่อเขต อบต.
วังมะปราง (บางลึก) 
   

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  4  เมตร  
ระยะทาง  1,360  เมตร 
  

    430,000   
 

ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

77 ปรับปรุงถนนสาย
บ้านนางเปื้อม  หมู่ที่  
5 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง  750  เมตร 

  237,000 
 

  ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

78 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ  สายบ้าน
นางเปื้อม  เชื่อมหมู่ที่  
14  ตำบลเขาวิเศษ 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม 
 

กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง  700  เมตร 

590,000     ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 
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องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   73 

 

หมู่ที่  6 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

79 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยสมสุข  

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 4 เมตร   
ระยะทาง  750  เมตร 
 
 
 
 

   1,886,000 
 

 ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

80 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตง.ถ88-023  แยก
ทางหลวงหมายเลข  
4 (ควนหินเพิง) – 
ควนตอยา หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  4  เมตร 
ระยะทาง  650  เมตร 

 1,638,000 
 

   ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

81 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
แยกทางหลวงท้องถิ่น 
ตง.ถ88-021  
(ในควน) - บางกุ้ง 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  4  เมตร   
ระยะทาง 504  เมตร 
 
 
 
 

  1,340,000   ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

82 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ 
สายบ้านสุลี่ บุญเนื่อง  
หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ  หมู่
ที่ 8 บางกุ้ง 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 4 เมตร  
ระยะทาง 600 เมตร 
 

 298,000 
 

   ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

83 ปรับปรุงถนน  
สายซอยสมสุข  หมู่ที่ 
6 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 4 เมตร  
ระยะทาง 1,000 เมตร 
 
 
 
 

  316,000 
 

  ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

84 ปรับปรุงถนนสายใน
ควนเชื่อมหมู่ที่  14  
ตำบลเขาวิเศษ 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  5  เมตร  ระยะทาง  
1,030  เมตร 

 830,000 
 

   ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

 

หมู่ที่  7 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

85 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
ตง.ถ88-022  รอบ
สระเก็บน้ำบ้าน 
วังวิเศษ 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  
2,120  บาท 

 10,000,000 
 

   ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคม
สะดวก/สถานที่
ท่องเที่ยวเป็นที่
รู้จักและเป็นการ
สร้างงานสร้าง
รายได้แก่
ประชาชนในเขต
บริเวณสถานที่
ท่องเที่ยวนั้น ๆ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

86 
 
 

เสริมผิวลาดยาง ตง.ถ
88-022  รอบสระ
เก็บน้ำบ้านวังวิเศษ  

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  
880  เมตร   
 

 1,764,000 
 

   ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

87 เสริมผิวลาดยาง ตง.ถ
88-004  แยกทาง
หลวงชนบท  
ตง 1016 (บ้านใต้) 
– ต่อเขตเทศบาล
ตำบลวังวิเศษ (วัง
วิเศษ) ระยะที่  2 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  
311  เมตร 
 

 630,000 
 

   ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

88 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ 
สายบ้านนายไพ  บัว
รักษ์  หมู่ที่ 7   

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6  เมตร  
ระยะทาง  2,000  เมตร 
 

   1,437,000 
 

 ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

89 
 
 
 

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ 
สายบ้านนายสมปอง  
เพ็งพาจร  
หมู่ที่ 7  – เทศบาล 
ซอย 7 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 4  เมตร    
ระยะทาง  1,800 เมตร 

  894,000 
 

  ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

90 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ  
สายบ้านนายชิต 
เอียดมีศรี –  
บ้านนายสมปอง  เพ็ง
พาจร  
หมู่ที่ 7 
   

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  4  เมตร   
ระยะทาง  500 เมตร 
 
 
 
 

   248,000 
 

 ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

91 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายชิต 
เอียดมีศรี –  
บ้านนายสมปอง  เพ็ง
พาจร  
หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  4  เมตร   
ระยะทาง  100 เมตร 
 

250,000     ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

92 ปรับภูมิทัศน์และ
พัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยวสระเก็บน้ำ
บ้านวังวิเศษ 

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

ปรับภูมิทัศน์และปรับปรุง
ซ่อมแซมสระเก็บน้ำบ้านวัง
วิเศษ  หมู่ที่  7  ได้แก่ 
-ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
-ก่อสร้างศาลาพักผ่อน 
-ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ 
-ก่อสร้างห้องน้ำ ช - ญ  
เป็นต้น 

    3,000,000 จำนวน
นักท่องเที่ยว/

ปี 

สถานที่ท่องเที่ยว
เป็นที่รู้จักและ
เป็นการสร้าง
งานสร้างรายได้
แก่ประชาชนใน
เขตบริเวณ
สถานที่ท่องเที่ยว
นั้น ๆ 
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หมู่ที่  8 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

93 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตง.ถ88-034  แยก
ทางหลวงท้องถิ่น 
ตง.ถ88-023  
(บ้านนางหม้วน) –  
ต่อเขตเทศบาลตำบล
วังวิเศษ (ลิกไนต์) 
 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 4 เมตร  
ระยะทาง 678  เมตร 
 
 
 
 
 

 1,707,000 
 

   ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

94 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตง.ถ88-023  แยก
ทางหลวงหมายเลข  
4 (ควนหินเพิง) – 
ควนตอยา  หมู่ที่  8 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 

กว้าง  5  เมตร  ระยะทาง  
1,280  เมตร 

4,074,000 
 

    ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

95 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตง.ถ88-013 แยก
ทางหลวงหมายเลข 
4225 (ต้นปรง) –  
วังทอง   
 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 
 

กว้าง 6 เมตร     
ระยะทาง 600 เมตร 
 

  2,275,000 
 

  ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

96 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตง.ถ88-035  แยก
ทางหลวงท้องถิ่น ตง.  
88-023 (บ้านนาย
แจ้ง) – วังทอง 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  
363  เมตร 

 825,000 
 

   ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

97 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตง.ถ88-035  แยก
ทางหลวงท้องถิ่น 
ตง.ถ88-023 (บ้าน
นายแจ้ง) - วังทอง 
(ระยะที่  2) 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  
163  เมตร 

400,000 
 

    ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

98 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตง.ถ88-036  แยก
ทางหลวงท้องถิ่น  
ตง.ถ88-023  
(ทุ่งนา) – บางนาว 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  
850  เมตร 

 2,135,000 
 

   ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

99 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ 
ถนนสาย 
ต้นกอ – เทศบาล   

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  
500  เมตร   
 

    248,000   
 

ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

100 
 
 

ปรับปรุงถนนสาย
แยกทางหลวงท้องถิ่น 
ตง.ถ88-023 (ควน
ตอยา) – บางนาว    

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  
550  เมตร 
 

    174,000 
 

 ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

101 ปรับปรุงถนน  ตง.ถ
88-023 แยกทาง
หลวงหมายเลข 4  
(ควนหินเพิง) –  
ควนตอยา หมู่ที่ 6 - 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  4  เมตร   
ระยะทาง  1,280  เมตร 
 

  405,000 
 

  ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

 
หมู่ที่  9 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

102 
 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ตง.ถ88-025 แยก
ทางหลวงหมายเลข 
4278 (ทอนแจ้) – 
โต๊ะสี  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 2,300 เมตร 
 

10,000,000 
 

    ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

103 
 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ตง.ถ88-031 แยก
ทางหลวงหมายเลข 
4278 (ทอนแจ้) – 
ต่อเขต อบต.อ่าวตง 
(บางคราม)  
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 5 เมตร  
ระยะทาง 490 เมตร 
 

    1,900,000 
 

ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

104 ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายต้นปรง – ทอน
แจ้ (โรงรม)  
 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6  เมตร    
ระยะทาง  1,790  เมตร 
 

 7,808,000 
 

   ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

105 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตง.ถ88-025  แยก
ทางหลวงหมายเลข  
4278 (ทอนแจ้) – 
โต๊ะสี (ระยะที่  3) 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  5  เมตร  ระยะทาง  
150  เมตร 

500,000 
 

    ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

106 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตง.ถ88-025  แยก
ทางหลวงหมายเลข  
4278 (ทอนแจ้) – 
โต๊ะสี (ระยะที่  4) 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 

กว้าง  5  เมตร  ระยะทาง  
220  เมตร 

 710,000 
 

   ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 



แบบ ผ 02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

107 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตง.ถ88-031  แยก
ทางหลวงหมายเลข 
4278 (ทอนแจ้) - 
ต่อเขต อบต.อ่าวตง 
(บางคราม)   ระยะที่  
1 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 

กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  
180  เมตร 

500,000 
 

    ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

108 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตง.ถ88-031  แยก
ทางหลวงหมายเลข 
4278 (ทอนแจ้) - 
ต่อเขต อบต.อ่าวตง 
(บางคราม)   ระยะที่  
2 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  
310  เมตร 

 800,000 
 

   ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

109 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตง.ถ88-026  แยก
ทางหลวงหมายเลข  
4278 (ควนนกหิน) 
– ทอนแจ้ 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  
400  เมตร 

 1,000,000    ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

110 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุสายในทุ่ง 
– สวน ร.9   

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง  2,500 เมตร 
 

   1,796,000 
 

 ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

111 ปรับปรุงถนน  ตง.ถ
88-025  แยกทาง
หลวงหมายเลข  
4278 (ทอนแจ้) - 
โต๊ะสี  หมู่ที่  9 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  4  เมตร   
ระยะทาง  520  เมตร 

164,000 
 

    ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

112 ปรับปรุงถนนสายโต๊ะ
สี – ทอนแจ้ 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  4  เมตร   
ระยะทาง  1,850  เมตร 

 570,000 
 

   ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

113 ปรับปรุงถนน ตง.ถ
88-031  แยกทาง
หลวงหมายเลข  
4278 (ทอนแจ้) – 
ต่อเขต อบต.อ่าวตง 
(บางคราม)  หมู่ที่  9 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  4 เมตร 
ระยะทาง  490  เมตร 

155,000 
 

    ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 
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หมู่ที่  10 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

114 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แยกทางหลวงท้องถิ่น 
ตง.ถ88-006 
(อ่าวกลาง) - ต่อเขต 
อบต.กะลาเส  
(ไทรทอง) 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 1,250 เมตร 
 

   5,490,000 
 

 ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

115 
 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ตง.ถ88-026 แยก
ทางหลวงหมายเลข 
4278 (ควนนกหิน) 
– ทอนแจ้   
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 

กว้าง 5  เมตร  
ระยะทาง 1,400 เมตร 
 

    5,180,000 
 

ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

116 ก่อสร้างถนนลาดยาง
สาย ตง.ถ88-032  
แยกทางหลวงท้องถิ่น 
ตง.ถ88-006 (ต้น
ไทร) – ทอนแจ้  

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 

กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  
850  เมตร 

 2,600,000 
 

   ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

117 
 
 

เสริมผิวลาดยาง สาย 
ตง.ถ088-006  
แยกทางหลวง
หมายเลข  4278 
(อ่าวกลาง) – ต่อเขต 
อบต.อ่าวตง  
(บางคราม)  

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  
3,000  เมตร   

    7,650,000   
 

ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

118 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตง.ถ88-026  แยก
ทางหลวงหมายเลข  
4278 (ควนนกหิน) 
– ทอนแจ้ (ระยะที่  
2) 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  
200  เมตร 

500,000 
 

    ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

119 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตง.ถ88-026  แยก
ทางหลวงหมายเลข  
4278 (ควนนกหิน) 
– ทอนแจ้ (ระยะที่  
3) 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  
1,020  เมตร 

 2,550,000 
 

   ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

120 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตง.ถ88-032 แยก
ทางหลวงท้องถิ่น 
ตง.ถ88-006 (ต้น
ไทร)–ทอนแจ้ 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 4  เมตร    
ระยะทาง  850  เมตร 
 

    3,135,000 
 

ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

121 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สาย ตง.ถ88-033  
สายแยกทางหลวง
ท้องถิ่น  ตง.ถ88-
006(ห้วยหูโตน) – 
ต่อเขต อบต.อ่าวตง 
(บางคราม)   

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  
240  เมตร   

    619,000   
 

ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

122 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแยกทางหลวง
ท้องถิ่น ตง.ถ88-
002 (ช่องหาร) – 
ต่อเขต อบต.กะลาเส 
(สระน้ำ คพต.)  

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  5  เมตร  ระยะทาง  
887  เมตร 
 

    2,826,000   
 

ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

123 ปรับปรุงถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ  แยกทาง
หลวงท้องถิ่น ตง.ถ
88-006 
(อ่าวกลาง) - ต่อเขต 
อบต.กะลาเส  
(ไทรทอง) 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  
1,250  เมตร 
 

 560,000    ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

124 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ 
สายบ้านเหียน แก้ว
ทองศร  –  
บ้านนายนิยม  ชูแก้ว 
หมู่ที่ 10   

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  4  เมตร   
ระยะทาง  300 เมตร 
 

  149,000 
 

  ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

125 ก่อสร้างถนน,บันได  
เพื่อการเดินทางสู่
ควนปลวกล้อน 

เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการ
เดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยว 

ก่อสร้างถนน,บันได  เพื่อ
การเดินทางสู่ควนปลวกล้อน  
หมู่ที่  10 

   6,000,000  ระยะทางที่
ดำเนินการ 

สถานที่ท่องเที่ยว
เป็นที่รู้จักและ
เป็นการสร้าง
งานสร้างรายได้
แก่ประชาชนใน
เขตบริเวณ
สถานที่ท่องเที่ยว
นั้น ๆ 
 

กองช่าง 

126 ปรับภูมิทัศน์และ
พัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยวควนปลวก
ล้อน 

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

ปรับภูมิทัศน์และปรับปรุง
ซ่อมแซมควนปลวกล้อน  
หมู่ที่  10  ได้แก่ 
-ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
-ก่อสร้างศาลาพักผ่อน 
-ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ 
-ก่อสร้างห้องน้ำ ช - ญ  
เป็นต้น 

   3,000,000  จำนวน
นักท่องเที่ยว/

ปี 

สถานที่ท่องเที่ยว
เป็นที่รู้จักและ
เป็นการสร้าง
งานสร้างรายได้
แก่ประชาชนใน
เขตบริเวณ
สถานที่ท่องเที่ยว 
 
 

กองช่าง 

127 ก่อสร้างโรงจอด
รถยนต์ 

เพื่อให้มีที่จอดรถยนต์ให้
เพียงพอ 

กว้าง  12  เมตร  ยาว  18  
เมตร  รวมพื้นที่  216  
ตร.ม. 

450,000 
 

        จำนวนโรง
จอดรถยนต์ 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การจอดรถ
รถยนต์ 
 
 

กองช่าง 

128 ก่อสร้างโรงจอด 
รถจักรยานยนต์ 
 

เพื่อให้มีที่จอด 
รถจักรยานยนต์ให้เพียงพอ 

กว้าง  2.5  เมตร  ยาว  16  
เมตร  รวมพื้นที่  40  ตร.ม. 
 

200,000 
 

        จำนวนโรงจอด
รถจักรยานยนต์ 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การจอด
รถจักรยานยนต์ 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

129 บำรุงรักษาและ
ปรับปรุงถนน  หมู่ที่  
1 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

บำรุงรักษาและปรับปรุงถนน  
หมู่ที่  1 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

จำนวนแหล่ง
น้ำที่

ดำเนินการ 

ประชาชนมี
แหล่งน้ำในการ
กักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

130 บำรุงรักษาและ
ปรับปรุงถนน  หมู่ที่  
2 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

บำรุงรักษาและปรับปรุงถนน  
หมู่ที่  2 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

จำนวนแหล่ง
น้ำที่

ดำเนินการ 

ประชาชนมี
แหล่งน้ำในการ
กักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

131 บำรุงรักษาและ
ปรับปรุงถนน  หมู่ที่  
3 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

บำรุงรักษาและปรับปรุงถนน  
หมู่ที่  3 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

จำนวนแหล่ง
น้ำที่

ดำเนินการ 

ประชาชนมี
แหล่งน้ำในการ
กักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

132 บำรุงรักษาและ
ปรับปรุงถนน  หมู่ที่  
4 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 

บำรุงรักษาและปรับปรุงถนน  
หมู่ที่  4 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

จำนวนแหล่ง
น้ำที่

ดำเนินการ 

ประชาชนมี
แหล่งน้ำในการ
กักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

133 บำรุงรักษาและ
ปรับปรุงถนน  หมู่ที่  
5 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

บำรุงรักษาและปรับปรุงถนน  
หมู่ที่  5 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

จำนวนแหล่ง
น้ำที่

ดำเนินการ 

ประชาชนมี
แหล่งน้ำในการ
กักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

134 บำรุงรักษาและ
ปรับปรุงถนน  หมู่ที่  
6 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

บำรุงรักษาและปรับปรุงถนน  
หมู่ที่  6 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

จำนวนแหล่ง
น้ำที่

ดำเนินการ 

ประชาชนมี
แหล่งน้ำในการ
กักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

135 บำรุงรักษาและ
ปรับปรุงถนน  หมู่ที่  
7 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

บำรุงรักษาและปรับปรุงถนน  
หมู่ที่  7 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

จำนวนแหล่ง
น้ำที่

ดำเนินการ 

ประชาชนมี
แหล่งน้ำในการ
กักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

136 บำรุงรักษาและ
ปรับปรุงถนน  หมู่ที่  
8 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 

บำรุงรักษาและปรับปรุงถนน  
หมู่ที่  8 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

จำนวนแหล่ง
น้ำที่

ดำเนินการ 

ประชาชนมี
แหล่งน้ำในการ
กักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

137 บำรุงรักษาและ
ปรับปรุงถนน  หมู่ที่  
9 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

บำรุงรักษาและปรับปรุงถนน  
หมู่ที่  9 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

จำนวนแหล่ง
น้ำที่

ดำเนินการ 

ประชาชนมี
แหล่งน้ำในการ
กักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 

138 บำรุงรักษาและ
ปรับปรุงถนน  หมู่ที่  
10 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

บำรุงรักษาและปรับปรุงถนน  
หมู่ที่  10 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

จำนวนแหล่ง
น้ำที่

ดำเนินการ 

ประชาชนมี
แหล่งน้ำในการ
กักเก็บน้ำไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
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1.3  แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างฝายน้ำล้น  
หมู่ที่  1 
 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ
ใช้ในการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณ
อ่างเก็บน้ำหมู่ที่  1 

  1,000,000   จำนวนฝายน้ำ
ล้น 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างฝายน้ำล้น  
หมู่ที่  2 
 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ
ใช้ในการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณ
อ่างเก็บน้ำหมู่ที่  2 

  1,000,000   จำนวนฝายน้ำ
ล้น 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างฝายน้ำล้น  
หมู่ที่  4 
 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ
ใช้ในการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณ
อ่างเก็บน้ำหมู่ที่  4 

   1,000,000  จำนวนฝายน้ำ
ล้น 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างฝายน้ำล้น  
หมู่ที่  8 
 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ
ใช้ในการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณ
อ่างเก็บน้ำหมู่ที่  8 

    1,000,000 จำนวนฝายน้ำ
ล้น 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

5 ปรับปรุง ซ่อมแซม  
แหล่งน้ำ 
ฝายน้ำล้น   
หมู่ที่ 1   

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เก็บกักน้ำไว้อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอตลอดปี 

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำ
ล้น  หมู่ที่ 1    

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนแหล่ง
น้ำที่

ดำเนินการ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำในการกักเก็บ
น้ำไว้ใช้อุปโภค – 
บริโภค 
 

กองช่าง 

6 ปรับปรุง ซ่อมแซม  
แหล่งน้ำ 
ฝายน้ำล้น   
หมู่ที่ 3   

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เก็บกักน้ำไว้อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอตลอดปี 

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำ
ล้น  หมู่ที่ 3    

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนแหล่ง
น้ำที่

ดำเนินการ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำในการกักเก็บ
น้ำไว้ใช้อุปโภค – 
บริโภค 

กองช่าง 

7 ปรับปรุง ซ่อมแซม  
แหล่งน้ำ 
ฝายน้ำล้น   
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เก็บกักน้ำไว้อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอตลอดปี 

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำ
ล้น  หมู่ที่ 4 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนแหล่ง
น้ำที่

ดำเนินการ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำในการกักเก็บ
น้ำไว้ใช้อุปโภค – 
บริโภค 
 

กองช่าง 
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ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ปรับปรุง ซ่อมแซม  
แหล่งน้ำ 
ฝายน้ำล้น   
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เก็บกักน้ำไว้อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอตลอดปี 

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำ
ล้น  หมู่ที่ 5 

100,000 100,000 
 

 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 จำนวนแหล่ง
น้ำที่

ดำเนินการ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำในการกักเก็บ
น้ำไว้ใช้อุปโภค – 
บริโภค 

กองช่าง 

9 ปรับปรุง ซ่อมแซม  
แหล่งน้ำ 
ฝายน้ำล้น   
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เก็บกักน้ำไว้อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอตลอดปี 

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำ
ล้น  หมู่ที่ 6 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนแหล่ง
น้ำที่

ดำเนินการ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำในการกักเก็บ
น้ำไว้ใช้อุปโภค – 
บริโภค 

กองช่าง 

10 ปรับปรุง ซ่อมแซม  
แหล่งน้ำ 
ฝายน้ำล้น   
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เก็บกักน้ำไว้อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอตลอดปี 

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำ
ล้น  หมู่ที่ 7 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนแหล่ง
น้ำที่

ดำเนินการ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำในการกักเก็บ
น้ำไว้ใช้อุปโภค – 
บริโภค 

กองช่าง 

11 ปรับปรุง ซ่อมแซม  
แหล่งน้ำ 
ฝายน้ำล้น   
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เก็บกักน้ำไว้อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอตลอดปี 

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำ
ล้น  หมู่ที่ 8 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนแหล่ง
น้ำที่

ดำเนินการ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำในการกักเก็บ
น้ำไว้ใช้อุปโภค – 
บริโภค 

กองช่าง 

12 ปรับปรุง ซ่อมแซม  
แหล่งน้ำ 
ฝายน้ำล้น   
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เก็บกักน้ำไว้อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอตลอดปี 

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำ
ล้น  หมู่ที่ 9 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนแหล่ง
น้ำที่

ดำเนินการ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำในการกักเก็บ
น้ำไว้ใช้อุปโภค – 
บริโภค 

กองช่าง 

13 
 
 

ขุดลอกสระน้ำห้วยน้ำ
ดำ  หมู่ที่  2 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เก็บกักน้ำไว้อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอตลอดปี 

ขุดลอกสระน้ำห้วยน้ำดำ  
หมู่ที่  2 

  10,000,000 

 

  จำนวนแหล่ง
น้ำที่

ดำเนินการ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 ขุดลอกนบนาปี๊  เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เก็บกักน้ำไว้อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอตลอดปี 
 

ขุดลอกนบนาปี๊พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์  หมู่ที่  1 

   10,000,000 

 

 จำนวนแหล่ง
น้ำที่

ดำเนินการ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

15 
 

 

ขุดลอกสระน้ำ คพต. เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เก็บกักน้ำไว้อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอตลอดปี 
 

ขุดลอกสระน้ำ คพต.  หมู่
ที่  10 

 

 

  1,000,000 

 

จำนวนแหล่ง
น้ำที่

ดำเนินการ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

 
1.4  แผนงานการพาณชิย ์
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

 (บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

การปรับปรุง ซ่อมแซม
และบำรุงรักษา ระบบ
ประปา อบต. 
 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บ
กักน้ำไว้อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอตลอดปี 
 
 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อ จัดหา เพื่อการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม และ
บำรุงรักษา และค่าใช้จ่าย 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
ประปา  

150,000 
 

 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

 

150,000 
 

จำนวนผู้ใช้น้ำ ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้อุปโภค – 
บริโภค  อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสรา้งฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมีเสถียรภาพ  ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อยา่งมีคณุภาพ 
 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ยทุธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอยู่ดีมีสุข
ของท้องถิ่น 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

2.1  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

 (บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ 
 

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ  หมู่
ที่ 5,6 
 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม/ปี 

กลุ่มอาชีพได้มี
เงินทุนในการต่อ
ยอดหรือขยายการ
ดำเนินงานเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้มาก
ขึ้น 

-สำนักปลัด 
-อุดหนุน
งบประมาณให้
กลุ่มอาชีพต่าง 
ๆ 

2 ส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มทำไม้กวาด 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพกลุ่มทำไม้กวาด 
 

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
กลุ่มทำไม้กวาดหมู่ที่  10 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม/ปี 

กลุ่มอาชีพได้มี
เงินทุนในการต่อ
ยอดหรือขยายการ
ดำเนินงานเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้มาก
ขึ้น 

-สำนักปลัด 
-อุดหนุน
งบประมาณให้
กลุ่มอาชีพต่าง 
ๆ 

3 ส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มเลื้ยงปลาในกระชัง 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพกลุ่มเลี้ยงปลาใน
กระชัง 
 

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง หมู่
ที่ 7 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม/ปี 

กลุ่มอาชีพได้มี
เงินทุนในการต่อ
ยอดหรือขยายการ
ดำเนินงานเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้มาก
ขึ้น 

-สำนักปลัด 
-อุดหนุน
งบประมาณให้
กลุ่มอาชีพต่าง 
ๆ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

 (บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มเพาะเห็ด  หมู่ที่  
1 
 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพกลุ่มเพาะเห็ด 
 

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
กลุ่มเพาะเห็ดหมู่ที่  1 
 
 
 
 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม/ปี 

กลุ่มอาชีพได้มี
เงินทุนในการต่อ
ยอดหรือขยายการ
ดำเนินงานเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้มาก
ขึ้น 
 

-สำนักปลัด 
-อุดหนุน
งบประมาณให้
กลุ่มอาชีพต่าง 
ๆ 

5 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การดำเนินงานตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
ดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ     
โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

ประชาชนหมู่ที่  1 – 10  
ตำบลวังมะปรางเหนือ 
 
 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม/ปี 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดี มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ 
 

สำนักปลัด 

6 อบรมให้ความรู้การ
จัดทำปุ๋ยหมักชีวิภาพ 
 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกษตรกรได้มีความรู้.ใน
การจัดทำปุ๋ยหมักชีวิภาพ 
 
 
 
 

ประชาชนหมู่ที่  1 – 10  
ตำบลวังมะปรางเหนือ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม/ปี 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ทำปุ๋ยหมักชีวิภาพ 

สำนักปลัด 
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2.2  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

 (บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สนับสนุนศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรประจำตำบล 
 
 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรให้แก่ประชาชน 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดำเนินงานของศูนยถ์่ายทอด
เทคโนโลยีประจำตำบล 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม/ปี 

ศูนย์ฯ มี
งบประมาณในการ
ดำเนินงานอย่าง
เพียงพอและมี
ประสิทธิผล 

สำนักปลัด 

2 สนับสนุนพันธุ์พืช 
พันธุ์ไม้ และ พันธุ์
สัตว์ 

เพื่อให้ประชานมีอาชีพและลด
ต้นทุนในการประกอบอาชีพ 

สนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์ไม้  
พันธุ์สัตว์ให้แก่ประชาชน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม/ปี 

ประชาชนได้รับ
พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ 
พันธุ์สัตว์ทำให้ลด
ต้นทุนในการ
ประกอบอาชีพ 
 

สำนักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทางสงัคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ 
 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนรุักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

3.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์และ
วารสารรวมทั้ง
หนังสือต่าง ๆ  
 
 
 

เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง 
 

จัดหาสิ่งพิมพ์และหนังสือ
ต่าง ๆสำหรับที่ทำการ อบต. 
และที่อ่านหนังสือพิมพ์
หมู่บ้าน 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนที่
อ่าน

หนังสือพิมพ์ 

ประชาชนมี
ช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น 
 

สำนักปลัด 
 

2 จัดทำวารสาร 
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
และการ
ประชาสัมพันธ์ 
 

เพื่อประชาสัมพันธ์และ
นำเสนอข้อมูลข่าวสารการ
ดำเนินงานของ อบต. ให้
สาธารณชนได้ทราบ 
 

-จัดทำวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ 
ของ อบต. 
-จัดทำป้ายปิดประกาศ
ข้อมูลข่าวสารประจำ
หมู่บ้าน 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

กิจกรรม/ปี ประชาชนและ
บุคคลที่สนใจได้
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต. ที่เป็น
ปัจจุบันและ
ทันสมัย 

สำนักปลัด 
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3.2  แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. อาหารเสริม(นม) 
 

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพทาง
โภชนาการให้กับเด็กนักเรียน 
 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 2 
โรงเรียน 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

จำนวน 
นร./ปี 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพ ร่างกายที่
แข็งแรงและ
สมบูรณ์ 

สำนักปลัด 

2. อาหารกลางวัน 
 

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพทาง
โภชนาการให้กับเด็กนักเรียน 
 

สนับสนุนงบประมาณ
สำหรับอาหารกลางวันแก่
นักเรียน   จำนวน 2 โรง 
 

900,000 
 

900,000 
 

900,000 
 

900,000 
 

900,000 
  

จำนวน 
นร./ปี 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพ ร่างกายที่
แข็งแรงและ
สมบูรณ์ 

สำนักปลัด 

3. วันเด็กแห่งชาติ  
 

เพื่อพัฒนาเด็กให้มีการเรียนรู้
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมวัน
เด็ก ส่งเสริมการเรียนการสอน 
จัดประสบการณ์ตรงแก่
นักเรียน 
 

นักเรียนและชุมชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมและได้เห็น
คุณค่าของวันเด็ก ได้
ประพฤติปฎิบัติตามอย่างที่ดี 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
  

200,000 
 

200,000 
 

จำนวน 
นร./ปี 

เด็กนักเรียนมี
โอกาสได้ร่วม
กิจกรรมและได้
แสดงความ 
สามารถ  มีความ
สนุกสนาน 

สำนักปลัด 

 

3.3  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการ
ดำเนินงานพร้อม
เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีทักษะเกี่ยวกับภาษา
ต่างชาติเพื่อการสื่อสารเพื่อ
รองรับการพัฒนาจังหวัดเป็น
เมืองแห่งการท่องเที่ยว 
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน
การดำเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ภาษา
ต่างชาติเพื่อการสื่อสาร
สำหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปในตำบลการ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ   เพื่อ
เตรียมความพร้อม 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
  

100,000 
  

100,000 
 

จำนวน
กิจกรรม/ปี 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีทักษะ
และความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาต่างชาติและ
สามารถสื่อสารได้ 

สำนักปลัด 
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3.4  แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 การส่งเสริมการจัด
กิจกรรมและการ
อนุรักษ์ ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมและการ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ดำเนินการจัดกิจกรรมและ
การอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
  

50,000 
  

50,000 
 

กิจกรรม/ปี ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมและได้อนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

สำนักปลัด 
 

2 จัดงานวันสำคัญทาง
ราชการ    
รัฐพิธี และทาง
ศาสนา 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
วันสำคัญในงานรัฐพิธี, งาน
หรือกิจกรรมทางราชการและ
กิจกรรมทางศาสนา 
 

สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน วันสำคัญทางราชการ 
รัฐพิธีและทางศาสนาเช่น 
วันพ่อแห่งชาติ, วันแม่, วัน
สารทไทย, วันวิสาขบูชา , 
วันสงกรานต์ ฯลฯ 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
  

200,000 
 

200,000 
 

กิจกรรม/ปี ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมและได้อนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

สำนักปลัด 
 

3 ก่อสร้างลานกีฬา
พร้อมอาคาร
อเนกประสงค์  หมู่ที่  
8 
 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
และแข็งแรง  
 

ก่อสร้างลานกีฬาพร้อม
อาคารอเนกประสงค์ 

1,000,000 
 

    จำนวนลาน
กีฬาและ
อาคาร

อเนกประสงค์ 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ 

สำนักปลัด 

4 ปรับปรุงลานกีฬา  
หมู่ที่  9 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
และแข็งแรง 
 

ปรับปรุงลานกีฬา  200,000 
 

   จำนวนลาน
กีฬา 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ 
 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ก่อสร้างลานกีฬา
หมู่บ้าน  บ้านอ่าว
กลาง  หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
และแข็งแรง 

ก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน  
บ้านอ่าวกลาง  หมู่ที่  10 

 1,000,000 
 

   จำนวนลาน
กีฬา 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ 
 

สำนักปลัด 

6 จัดซื้ออุปกรณ์ออก
กำลังกายประจำลาน
กีฬา หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
และแข็งแรง 

จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย
ประจำลานกีฬา  หมู่ที่  10 

    200,000 
 

จำนวน
อุปกรณ์ออก
กำลังกาย 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ 
 

สำนักปลัด 

7 จัดซื้ออุปกรณ์ออก
กำลังกายประจำ
อาคารอเนกประสงค์
หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
และแข็งแรง 

จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย
ประจำอาคารอเนกประสงค์  
หมู่ที่  10 

    100,000 
 

จำนวน
อุปกรณ์ออก
กำลังกาย 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ 

สำนักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการฐานทรพัยากรให้ยั่งยืนและสรา้งสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ยทุธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษพ์ลงังาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชมุชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 รณรงค์สร้าง
จิตสำนึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 
 

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมี
จิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

 

ดำเนินการ การจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์
และจัดทำแนวเขตที่สาธารณ 
ประโยชน์ ต่าง ๆ  ฯลฯ 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

กิจกรรม/ปี ประชาชนมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้นและเป็นการ
คืนความสมดุล
ให้กับระบบนิเวศน์ 
 
 
 

สำนักปลัด 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฝ้าระวังและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมี
จิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อาสาสมัครการเฝ้าระวังและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
  

20,000 
 

20,000 
 

กิจกรรม/ปี ประชาชนมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้นและเป็นการ
คืนความสมดุล
ให้กับระบบนิเวศน์ 
 
 
 
 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 รณรงค์สร้าง
จิตสำนึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไม้ไผ่
วิถีชีวิตชุมชนและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมี
จิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนตำบลวังมะปราง
เหนือ 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
  

50,000 
 

กิจกรรม/ปี ประชาชนมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้นและเป็นการ
คืนความสมดุล
ให้กับระบบนิเวศน์ 
 
 

สำนักปลัด 

4 การดำเนินกิจกรรม
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ฯ และ
กิจกรรม  ฟื้นฟู  
คุ้มครอง  ดูแล  
บำรุงรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   
 

เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการฟื้นฟูธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการ
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับสอง
ข้างทาง   
 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
  

100,000 
 

กิจกรรม/ปี ธรรมชาติได้รับ
การดูแลและฟื้นฟู
สภาพให้สมบูรณ ์

สำนักปลัด 

5 ปลูกหญ้าแฝกเฉลิม
พระเกียรติ 
 

เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติบริเวณที่
สาธารณะ 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
  

50,000 
 

50,000 
 

กิจกรรม/ปี ธรรมชาติได้รับ
การดูแลและฟื้นฟู
สภาพให้สมบูรณ ์

สำนักปลัด 

6 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

ประชาชนหมู่ที่  1 – 10  
ตำบลวังมะปรางเหนือ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนพืช 
 

เข้าใจและเห็น
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืช 
 

สำนักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการฐานทรพัยากรให้ยั่งยืนและสร้างสิง่แวดล้อมที่ดี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคณุภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม  ยุทธศาสตร์ที่ 
6 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสขุของท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่การอยู่ดีมีสุข 

5.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 การรณรงค์ 
ป้องกันเพื่อลด
อุบัติภัยทางถนน
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 
 

ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
  

20,000 
 

20,000 
  

จำนวนผู้
ประสบ
อุบัติเหตุ 

จำนวนผู้ประสบ
อุบัติเหตุลดลง 

สำนักปลัด 

2 การรณรงค์ 
ป้องกันเพื่อลด
อุบัติภัยทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
 

ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้
ประสบ
อุบัติเหตุ 

จำนวนผู้ประสบ
อุบัติเหตุลดลง 

สำนักปลัด 

3 พัฒนาศักยภาพชุด
หนึ่งตำบลหนึ่งทีม
กู้ภัย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานของชุดหนึ่งตำบล
หนึ่งทีมกู้ภัย 

สนับสนุนงบประมาณในการ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ    
ชุดหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย 
รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ          
ที่เกี่ยวข้อง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 
 

 

30,000 
 

กิจกรรม/ปี เพิ่มศักยภาพการ
ดำเนินงานของชุด
หนึ่งตำบลหนึ่งทีม
กู้ภัย 
 

สำนักปลัด 

4 จัดทำป้ายบอกทาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ
ป้ายบอกทางในเขตพื้นที่ตำบล
วังมะปรางเหนือ เพื่อความ
สะดวกและความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

จัดทำป้ายบอกทางในเขต
พื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
  

100,000 
 

จำนวนป้าย/ปี เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกและป้องกันภัยต่าง ๆ 
 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่  
1 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 

6 ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  หมู่ที่  2 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกและป้องกันภัยต่าง ๆ 
 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่  
2 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 

7 ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกและป้องกันภัยต่าง ๆ 
 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่  
3 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 

8 ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกและป้องกันภัยต่าง ๆ 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่  
4 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 

9 ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกและป้องกันภัยต่าง ๆ 
 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่  
5 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 

10 ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกและป้องกันภัยต่าง ๆ 
 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่  
6 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  หมู่ที่  7 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกและป้องกันภัยต่าง ๆ 
 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่  
7 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 

12 ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  หมู่ที่  8 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกและป้องกันภัยต่าง ๆ 
 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่  
8 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 

13 ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  หมู่ที่  9 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกและป้องกันภัยต่าง ๆ 
 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่  
9 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 

14 ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกและป้องกันภัยต่าง ๆ 
 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่  
10 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

650,000 
 

จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 

15 จัดซื้อภาชนะเก็บ
น้ำ(ถังน้ำ/โอ่งน้ำ) 

เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาภัย
แล้ง 

จัดซื้อถังน้ำขนาด  2,000  
ลิตร  จำนวน  20  ถัง  
สำหรับ  10  หมู่บ้าน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวนถังน้ำที่
จัดซื้อ 

ประชาชนมีภาชนะ
ในการกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภค – 
บริโภค 

สำนักปลัด 
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5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท 

1. โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม  
เสริมสร้างคุณค่า
ผู้สูงอายุและ
สนับสนุนการ
ดำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของ
กองทุนสวัสดิการ
ฯ 
 

เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่
ผู้สูงอายุ และได้ร่วมกิจกรรมรด
น้ำดำหัวผู้สูงอายุและกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่จัดขึ้น 
 

เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่
ผู้สูงอายุ และได้ร่วมกิจกรรม
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จำนวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีขวัญ
กำลังใจและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ไม่รู้สึกว่าถูก
ทอดทิ้ง 
 

สำนักปลัด 

2 สนับสนุนและ
ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ยากไร้ 
 

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในตำบลให้ดี
ขึ้น 
 

สำหรับการช่วยเหลือ
ประชาชนในเขต อบต. ที่มี
ฐานะยากจนหรือเป็น
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเช่น
ส่งเสริม อาชีพ,ซ่อมแซมที่
อยู่อาศัย ฯลฯ 
 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
  

200,000 
 

200,000 
 

จำนวน
ผู้ด้อยโอกาสและ

ผู้ยากไร้ 
 

ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ยากไร้ 
 

สำนักปลัด 

3 โครงการห่วงใย
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 
 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม  หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ
และผู้พิการ 
 
 
 
 

จัดอบรมผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมหรือ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมได้รับการ
ดูแลที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท 

4 ก่อสร้างทางลาด
สำหรับผู้พิการ
และผู้สูงอายุ
บริเวณศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ
ตำบลวังมะปราง
เหนือ 
 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ   

ขนาดกว้าง  1.00  เมตร  
ยาว  20.00  เมตร   

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ

ผู้สูงอายุ  และผู้
พิการที่มาใช้
บริการที่ อบต. 

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ
ได้รับความ
สะดวกมากขึ้น 

สำนักปลัด 

 

5.3  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม  
บำรุงรักษาระบบ
เสียงตามสาย  หมู่
ที่  1 
 
 

เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง 

ระบบเสียงตามสายหมู่ที่  1 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมี
ช่องทางในการ
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

 

2 ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม  
บำรุงรักษาระบบ
เสียงตามสาย  หมู่
ที่  2 
 

เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง 

ระบบเสียงตามสายหมู่ที่  2 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมี
ช่องทางในการ
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ้น 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม  
บำรุงรักษาระบบ
เสียงตามสาย  หมู่
ที่  3 
 

เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง 

ระบบเสียงตามสายหมู่ที่  3 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมี
ช่องทางในการ
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

4 ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม  
บำรุงรักษาระบบ
เสียงตามสาย  หมู่
ที่  4 

เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง 

ระบบเสียงตามสายหมู่ที่  4 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมี
ช่องทางในการ
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

5 ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม  
บำรุงรักษาระบบ
เสียงตามสาย  หมู่
ที่  5 
 

เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง 

ระบบเสียงตามสายหมู่ที่  5 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมี
ช่องทางในการ
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

6 ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม  
บำรุงรักษาระบบ
เสียงตามสาย  หมู่
ที่  6 
 

เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง 

ระบบเสียงตามสายหมู่ที่  6 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมี
ช่องทางในการ
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

7 ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม  
บำรุงรักษาระบบ
เสียงตามสาย  หมู่
ที่  7 
 

เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง 

ระบบเสียงตามสายหมู่ที่  7 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมี
ช่องทางในการ
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม  
บำรุงรักษาระบบ
เสียงตามสาย  หมู่
ที่  8 

เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง 

ระบบเสียงตามสายหมู่ที่  8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมี
ช่องทางในการ
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

9 ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม  
บำรุงรักษาระบบ
เสียงตามสาย  หมู่
ที่  9 

เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง 

ระบบเสียงตามสายหมู่ที่  9 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมี
ช่องทางในการ
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

10 ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม  
บำรุงรักษาระบบ
เสียงตามสาย  หมู่
ที่  10 
 

เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง 

ระบบเสียงตามสายหมู่ที่  
10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนจุดที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมี
ช่องทางในการ
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

11 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างโรงเรือน
ทำปุ๋ยหมัก  ปุ๋ย
ชีวภาพ  หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนทำปุ๋ยหมัก  
ปุ๋ยชีวภาพ 

ก่อสร้างโรงเรือนการทำปุ๋ย
หมัก  ปุ๋ยชีวภาพ 

    500,000 
 

จำนวนโรงเรือน ประชาชน
สามารถนำปุ๋ย
หมัก  ปุ๋ย
ชีวภาพมาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

กองช่าง 

12 ฝึกอาชีพการทำ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 
 
 
 
 

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน
ผู้สูงอายุมีอาชีพเพื่อการดำรง
ชีพ 
 
 

นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ 
วังวิเศษ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนนักเรียน
โรงเรียนผู้สูงอายุ 

นักเรียน
โรงเรียน
ผู้สูงอายุมีอาชีพ
ในการดำรงชีพ 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 ฝึกอาชีพการทำ
ขนมไทย 

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน
ผู้สูงอายุมีอาชีพเพื่อการดำรง
ชีพ 
 
 

นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ 
วังวิเศษ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนนักเรียน
โรงเรียนผู้สูงอายุ 

นักเรียน
โรงเรียน
ผู้สูงอายุมีอาชีพ
ในการดำรงชีพ 

สำนักปลัด 

14 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี
ตำบลวังมะปราง
เหนือ 

1.เพื่อให้สตรีได้เรียนรู้พัฒนา
ตนเองและครอบครัว 
2.เพื่อให้สตรีได้พัฒนา
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
เศรษฐกิจและสังคม  สู่ยุค  
4.0 
3.เพื่อส่งเสริมการสร้างภาวะ
ผู้นำของสตรีให้เป็นพลังสำคัญ
ของชาติ 
4.เพื่อให้สตรีมีความรู้  มี
คุณประโยชน์  สตรีต้องก้าว
ทันสังคมยุคปัจจุบัน 
 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
เรียนรู้พัฒนาตนเองและ
ครอบครัว  เสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและ
สังคมสู่ยุค  4.0  และ
เสริมสร้างภาวะผู้นำของ
สตรีให้เป็นพลังสำคัญของ
ชาติ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของ
จำนวนผู้ผ่านการ

อบรม 

สามารถเพิ่ม
ศักยภาพและ
สร้างความ
เข้มแข็งของ
กลุ่มสตรีตำบล
วังมะปราง
เหนือ 

สำนักปลัด 

15 โครงการรณรงค์
ป้องกันแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติด 

เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

เยาวชนและประชาชน หมู่ 
๑ - ๑๐ ตำบลวังมะปราง
เหนือ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ 

ปัญหายาเสพ
ติดในพื้นที่
ตำบลวัง
มะปรางเหนือ
ลดน้อยลง 

สำนักปลัด 
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5.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 วังมะปรางเหนือรัก
สุขภาพ  
 

เพื่อให้นักกีฬาได้มีอุปกรณ์ใน
การฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขัน
และส่งเสริมการออกกำลังกาย
ในชุมชน 
 
 

-สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่
ศูนย์กีฬาแต่ละหมู่บ้าน 
-ส่งเสริมการออกกำลังกาย 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
  

70,000 
 

70,000 
  

จำนวนสถานที่ 
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

นักกีฬาของแต่
ละหมู่บ้านและ
นักกีฬาของ
โรงเรียนได้มี
อุปกรณ์ในการ
ฝึกซ้อม 

สำนักปลัด 

2 การจัดการแข่งขัน
กีฬา อบต. 
วังมะปรางเหนือ 
ต้านยาเสพติด  

เพื่อเป็นการรณรงค์ให้
ประชาชน เยาวชน ในพื้นที่ 
อบต.วังมะปรางเหนือ ใช้เวลา
ว่างในการออก 
กำลังกาย หันมาดูแลสุขภาพ 
ห่างไกลยาเสพติด  

เพื่อสร้างสุขภาพที่แข็งแรง 
และสร้างความสามัคคี  
 
 

270,000 
 

270,000 
 

270,000 
  

270,000 
 

270,000 
  

กิจกรรม/ปี ประชาชนได้ร่วม
การแข่งขันกีฬา 
มีร่างกายที่
แข็งแรงและ
สร้างความ
สามคัคี 

สำนักปลัด 

3 การส่งทีมนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกับ
หน่วยงานอื่น ๆ  

เพื่อส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกับหน่วยงานอื่นที่ 
อบต.เป็นเจ้าภาพและ
หน่วยงานอื่นเป็นเจ้าภาพ 

ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

กิจกรรม/ปี ประชาชนมี
ร่างกายที่
แข็งแรงและ
สร้างความ
สามัคคี 
 

สำนักปลัด 
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5.5  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 

การสนับสนุน
สาธารณสุข 
มูลฐาน 

เพื่อให้ศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชนมีงบประมาณใน
การดำเนินการตามแผนงาน
ต่าง ๆ  
 

สนับสนุนงบประมาณในการ
ดำเนินงานของศูนย์
อาสาสมัครสาธารณสุข
ชุมชนแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้าน
ละ 15,000 บาท    
จำนวน 10 หมู่บ้าน 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยที่
ดีขึ้น 
 

สำนักปลัด 

2 การรณรงค์ ป้องกัน 
ควบคุมและดูแล
รักษาโรคที่มีแมลง
และแมงเป็นพาหะ 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ 
อบต. มีสุขภาพที่ดีและ
แข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 
 

สนับสนุนงบประมาณในการ
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ การป้องกัน การ
ควบคุมและการดูแลรักษาให้
ห่างไกลจาก  - โรค
ไข้เลือดออก 
- โรคชิคุนกุนยา  รวมถึงค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง   
ฯ ล ฯ 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนรู้
วิธีการป้องกัน  
และรักษาตัวเอง
ให้ปลอดภัยจาก
โรคภัยไข้เจ็บต่าง 
ๆ  
 

สำนักปลัด 

3 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน 
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  หมู่ที่  
1 
 
 

เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาและทำความสะอาด
บ้านตามหลักสุขาภิบาล 

ประชาชนหมู่ที่  1  บ้าน 
ต้นปรง 
 

๑3,00๐ 
 

๑3,00๐ 
 

๑3,00๐ 
 

๑3,00๐ 
 

๑3,00๐ 
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 สืบสานพระราช
ปณิธาน 
สมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  หมู่ที่  
1 
 
 

เพื่อกระตุ้นให้สตรีในหมู่บ้าน
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

แกนนำสตรีในหมู่ที่ 1 บ้าน
ต้นปรง    
 

10,00๐   
 

10,00๐   
  

10,00๐   
 

10,00๐   
 

10,00๐   
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 

5 อบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่
ที่  1  
 
 
 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้
และทักษะการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
 

ประชาชนหมู่ที่  1  บ้านต้น
ปรง 

10,0๐๐ 
 

10,0๐๐ 
 

10,0๐๐ 
 

10,0๐๐ 
 

10,0๐๐ 
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 

6 พัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน 
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  หมู่ที่  
2 
 

เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มี 
การพัฒนาและทำความ 
สะอาดบ้านตามหลักสุขา 
ภิบาล 
 

ประชาชนหมู่ที่  2  บ้านบาง
นาว 

10,0๐๐ 
 

10,0๐๐ 
 

10,0๐๐ 
 

10,0๐๐ 
 

10,0๐๐ 
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 

7 สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จ 
ย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม  หมู่ที่  2 
 
 

เพื่อกระตุ้นให้สตรีในหมู่ 
บ้านตรวจเต้านมด้วยตน 
เองและเพื่อเป็นการ 
ค้นหาและเฝ้าระวัง 
มะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น 
 
 

แกนนำสตรีในหมู่ที่ 2 บ้าน
บางนาว   

10,00๐ 
 

10,00๐ 
 

10,00๐ 
 

10,00๐ 
 

10,00๐ 
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  หมู่ที่ 
2 
 

เพื่อให้ความรู้เรื่องการ 
ควบคุมป้องกันโรคขาดสาร 
ไอโอดีนแก่ประชาชนใน 
พื้นที่ 

ประชาชนหมู่ที่  2  บ้าน 
บางนาว 

10,00๐  
 

10,00๐  
 

10,00๐  
 

10,00๐  
 

10,00๐  
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 

9 
 

ควบคุมโรคขาดสสาร
อาหารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่  3   
 
 

เ พื่ อ ใ ห้ ค ว าม รู้ เ รื่ อ งก า ร
ควบคุมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน
แก่ ป ระช าชน  / เย าวชน  
และเด็กวัยเรียน 
 

เด็ก วัยเรียน  ร .ร .ช่องหาร 
ประชาชน /เยาวชน  หมู่ที่ 
๓     
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 

10 ปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและ 
สุขภาพอนามัย ตาม
พระราชดำริ 
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  หมู่ที่  
3 
 
 

เพื่อให้ความรู้แก่ ประชาชน  
เด็กวัยเรียน  เยาวชน เรื่อง
การเลือกรับประทานอาหาร
ที่ ถูกหลักโภชนาการอาหาร 

ประชาชน /เยาวชน หมู่ที่ ๓ 
และเด็กวัยเรียนโรงเรียน
บ้านช่องหาร  

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 ส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัย
แม่และเด็ก ตาม
พระราชดำริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่  3 
 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ 
หญิ งให้นมบุตร  และเด็ก
ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ ๓ ปี
ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ได้รับ
การบริการที่เหมาะสม และ
ได้รับความรู้ด้านอาหารและ
โภชนาการ เพื่อช่วยให้ 
แม่มีภาวะโภชนาการและ 
สุขภาพอนามัยที่ดี เด็กเกิด 
รอด มีการเจริญเติบโตและ 
พัฒนาการได้เต็มศักยภาพ 
 
 

ประชาชน /เยาวชน หมู่ที่ ๓ 
และเด็กวัยเรียนโรงเรียน
บ้านช่องหาร 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 

12 พัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน 
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  หมู่ที่  
4 
 

เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มี 
การพัฒนาและทำความ 
สะอาดบ้านตามหลักสุขา 
ภิบาล 
 

ประชาชนหมู่ที่  4  บ้านใต้ 10,00๐ 
  

10,00๐ 
 

10,00๐ 
 

10,00๐ 
 

10,00๐ 
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 

13 สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ที่  4 
 

เพื่อกระตุ้นให้สตรีใน 
หมู่บ้านตรวจเต้านมด้วย 
ตนเองและลดอัตราการ 
ตายด้วยโรคมะเร็งของสตรี 
ในหมู่บ้าน 
 
 

แกนนำสตรีในหมู่ที่ ๔ บ้าน
ใต้   

10,00๐  
 

10,00๐  
 

10,00๐  
  

10,00๐  
  

10,00๐  
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 



แบบ ผ 02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน  
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  หมู่ที่ 
๔ 
 
 

เพื่อให้ความรู้เรื่องการ 
ควบคุมป้องกันโรคขาด 
สารไอโอดีนแก่ 
ประชาชนในพื้นที่ 

ประชาชนหมู่ที่  4  บ้านใต้  
 

10,00๐ 
 

10,00๐ 
 

10,00๐ 
 

10,00๐ 
 

10,00๐ 
       

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 

15 พัฒนาระบบสุขาภิบาลใ
ชุมชน หมู่ที่ 5 ของ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิ 
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 
 
   

เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มี 
การพัฒนาและทำความ 
สะอาดบ้านตาม 
หลักสุขาภิบาล 
 

ประชาชนหมู่ที่  5  บ้าน
ควนตะเคียน 

20,0๐๐ 
 

20,0๐๐ 
 

20,0๐๐ 
 

20,0๐๐ 
 

20,0๐๐ 
      

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 

16 สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อกระตุ้นให้สตรีในหมู่ 
บ้านตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
และลดอัตราการตายด้วยโรค 
มะเร็งของสตรีในหมู่บ้าน 

สตรีในหมู่ที่  5  บ้านควน
ตะเคียน  

10,00๐   
 

10,00๐   
 

10,00๐   
 

10,00๐   
 

10,00๐   
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 

17 อบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่
ที่  5  

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความ 
รู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ 
เบื้องต้นสำหรับ 
ประชาชน 
 

ประชาชนหมู่ที่  5  บ้าน
ควนตะเคียน 

10,0๐๐  
 

10,0๐๐  
 

10,0๐๐  
 

10,0๐๐  
 

10,0๐๐  
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 ควบคุมโรคขาดสสาร
อาหารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่  6  
 

 เ พื่ อ ให้ ค วาม รู้ เ รื่อ งก าร
ควบคุมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน
แก่ 
ประชาชน /เยาวชน  และ
เด็กวัยเรียน 
 

-เด็กวัยเรียน ร.ร. สวนป่าฯ   
หมู่ที่  ๖  ตำบลวังมะปราง
เหนือ  
-ประชาชน /เยาวชน  หมู่ที่ 
๖ ตำบลวังมะปรางเหนือ  

 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 

19 ปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและ 
สุขภาพอนามัย ตาม
พระราชดำริของ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่  6 
 

เพื่อให้ความรู้แก่ ประชาชน  
ผู้ ป กครอง   เด็ก วัย เรียน  
เย าวชน  เ รื่ อ งก าร เลื อ ก
รับประทานอาหารที่  ถูก
หลักโภชนาการอาหาร 

-ประชาชน /เยาวชน หมู่ที่ 
๖ ตำบลวังมะปรางเหนือ  
-เด็กวัยเรียนโรงเรียนสวนป่า
ฯ  หมู่ที่ ๖ ตำบลวังมะปราง
เหนือ     
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
   

10,000 
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 

20 ส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัย
แม่และเด็ก ตาม 
พระราชดำริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี  หมู่ที่  6 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ 
หญิ งให้นมบุตร  และเด็ก
ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ ๓ ปี
ที่อยู่ในถิ่น 
ทุรกันดาร ได้รับการบริการ
ที่ เห ม า ะ ส ม  แ ล ะ ไ ด้ รั บ
ค ว าม รู้ ด้ าน อ าห ารแ ล ะ
โภชนาการ 

- ประชาชน /เยาวชน หมู่ที่ 
๖ ตำบล 
วังมะปรางเหนือ   
 -เด็กวัยเรียนโรงเรียนสวน
ป่าฯ                               

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 พัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน 
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  หมู่ที่  
7 
 

เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มี 
การพัฒนาและทำความ 
สะอาดบ้านตาม 
หลักสุขาภิบาล 
 

ประชาชนหมู่ที่  7  ตำบลวัง
มะปรางเหนือ 

10,0๐๐  
 

10,0๐๐  
 

10,0๐๐  
 

10,0๐๐  
 

10,0๐๐  
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 

22 สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ที่  7 

เพื่อกระตุ้นให้สตรีใน 
หมู่บ้านตรวจเต้านมด้วย 
ตนเองและลดอัตราการตาย 
ด้วยโรคมะเร็งของสตรีใน 
หมู่บ้าน 
 

แกนนำสตรีในหมู่ที่ 7 บ้าน
วังวิเศษ       

10,00๐  
 

10,00๐  
 

10,00๐  
 

10,00๐  
 

10,00๐  
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 

23 ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  หมู่ที่  
7 
 

เพื่อให้ความรู้เรื่องการควบ 
คุมป้องกันโรคขาดสาร 
ไอโอดีนแก่ประชาชนในพื้นที่ 

ประชาชนหมู่ที่ ๗ บ้านวัง
วิเศษ    
 

10,00๐  
 

10,00๐  
 

10,00๐  
 

10,00๐  
 

10,00๐  
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 

24 ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
หมู่ที่ ๘ บ้านวังทอง  
 

เพื่ อตรวจคัดกรองและ
ประเมินความเสี่ยงด้าน
สุขภาพของประชาชนอายุ 
๑๕ ปีขึ้นไปต้อง 
 
 

ประชาชนหมู่ที่  8  บ้าน 
วังทอง 

10,00๐  
 

10,00๐  
   

10,00๐  
   

10,00๐  
 

10,00๐  
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 พัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน 
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  หมู่ที่  
8 
 

เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มี 
การพัฒนาและทำความ 
สะอาดบ้านตาม 
หลักสุขาภิบาล 

ประชาชนหมู่ที่  8  บ้าน 
วังทอง 

10,0๐๐ 
 

10,0๐๐ 
 

10,0๐๐ 
  

10,0๐๐ 
  

10,0๐๐ 
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 

26 ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน  
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  หมู่ที่ 
๘ 
 
 

เ พื่ อ ใ ห้ ค ว าม รู้ เ รื่ อ งก า ร
ควบคุมป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอ ดีนแ ก่ป ระชาชน ใน
พื้นที่ 

ประชาชนหมู่ที่  8  บ้าน 
วังทอง  
 

10,00๐ 
 

10,00๐ 
 

10,00๐ 
 

10,00๐ 
 

10,00๐ 
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 

27 พัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน 
ของ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  หมู่ที่  
9 
 
 

เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มี 
การพัฒนาและทำความ 
สะอาดบ้านตาม 
หลักสุขาภิบาล 
 

ประชาชนหมู่ที่  9  บ้าน
ทอนแจ้ 

๑4,00๐  
 

๑4,00๐  
 

๑4,00๐  
 

๑4,00๐  
 

๑4,00๐  
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 



แบบ ผ 02 
 

    

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   119 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ที่  9 

เพื่อกระตุ้นให้สตรีในหมู่ 
บ้านตรวจเต้านมด้วยตน 
เองและเพื่อเป็น 
การค้นหาและเฝ้าระวัง 
มะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น 
 
 

แกนนำสตรีในหมู่ที่ ๙ บ้าน
ทอนแจ้    

10,00๐  
 

10,00๐  
 

10,00๐  
 

10,00๐  
 

10,00๐  
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 

29 อบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์   
หมู่ที่  9 
 
 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ 
และทักษะการรักษา 
พยาบาลเบื้องต้น 
 

ประชาชนหมู่ที่  9  บ้าน
ทอนแจ้ 

10,0๐๐ 
 

10,0๐๐ 
 

10,0๐๐ 
 

10,0๐๐ 
 

10,0๐๐ 
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 

30 ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
หมู่ที่ 10 บ้าน 
อ่าวกลาง 

เ พื่ อ ต ร วจ คั ด ก รอ งแ ล ะ
ป ระ เมิ น ค วาม เสี่ ย งด้ าน
สุขภาพของประชาชนอายุ 
๑๕ ปีขึ้นไปต้อง 
ไ ด้ รั บ ก า รต รว จ สุ ข ภ าพ
ประจำทุกปี  
 

ประชาชนหมู่ที่  10  บ้าน
อ่าวกลาง 

12,00๐  
 

12,00๐  
 

12,00๐  
 

12,00๐  
 

12,00๐  
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 

31 พัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน 
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  หมู่ที่  
10 
 
 

เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาและทำความสะอาด
บ้านตามหลักสุขาภิบาล 

ประชาชนหมู่ที่  10  บ้าน
อ่าวกลาง 

10,00๐ 
 

10,00๐ 
 

10,00๐ 
 

10,00๐ 
 

10,00๐ 
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน  
ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  หมู่ที่ 
๑๐ 
 

เ พื่ อ ใ ห้ ค ว าม รู้ เ รื่ อ งก า ร
ควบคุมป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอ ดีนแ ก่ป ระชาชน ใน
พื้นที่ 

ประชาชนหมู่ที่  10  บ้าน
อ่าวกลาง 

10,00๐  
 

10,00๐  
 

10,00๐  
 

10,00๐  
 

10,00๐  
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 

33 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ 
 

การรณรงค์ ป้องกัน ควบคุม
และดูแลรักษาโรคพิษสุนัข
บ้า  
 

สนับสนุนงบประมาณในการ
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ การป้องกัน การ
ควบคุมและการดูแลรักษาให้
ห่างไกลจาก – โรคพิษสุนัข
บ้า  ฯ ล ฯ 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนรู้
วิธีการป้องกัน  
และรักษาตัวเอง
ให้ปลอดภัยจาก
โรคภัยไข้เจ็บต่าง 
ๆ 
 

สำนักปลัด 

34 การรณรงค์ ควบคุม 
การป้องกันและการ
แก้ไขปัญหามลภาวะ
เป็นพิษ 
 

เพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะไม่
พึงประสงค์เพื่อสุขภาพที่ดี
ของประชาชน 

แก้ไขปัญหามลภาวะเป็นพิษ 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพจิตและ
สุขภาพกายที่ดี 
 

สำนักปลัด 

35 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะต้นทาง 
 

เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
การดูแลและรักษาความ
สะอาดบ้านเรือนและชุมชน 
มีการเตรียมความพร้อม
ให้กับภาคประชาชนในการ
คัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อ
รองรับการจัดการขยะ
รูปแบบใหม่ 

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การ
รักษาความสะอาดและการ
อบรมเกี่ยวกับการกำจัดขยะ 
เป็นต้น 
-จัดประกวดการดูและรักษา
ความสะอาด ตามโครงการ 
“บ้านสะอาดชุมชนน่าอยู่” 

20,000 
 

20,000 
  

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนจะมี
จิตสำนึกในเรื่อง
การดูแลรักษา
ความสะอาดของ
บ้านเรือนและ
ชุมชน 
 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 เฝ้าระวังป้องกัน  
ควบคุมโรคติดต่อ 
 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อแก่ประชาชน
ตำบลวังมะปรางเหนือ 
 
 
 

ประชาชนในเขตตำบลวัง
มะปรางเหนือ 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

กิจกรรม/ป ี ประชาชน
ปลอดภัยจาก
โรคติดต่อ   

สำนักปลัด 

37 ธนาคารขยะ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใน
ชุมชนตระหนักถึงการดูแล
และรักษาความสะอาดของ
บ้านเรือนและชุมชน 

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดตั้งกลุ่มเพื่อดำเนิน
กิจกรรมจัดซื้อขยะที่สามารถ
นำไป        รีไซด์เคิล และ
มุ่งเน้นให้ทุกคน   รู้คุณค่า
ของขยะ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
  

100,000 
 

จำนวนกลุ่ม/ปี ประชาชนจะมี
จิตมีสำนึกใน
เรื่องการดูแล
ความสะอาดของ
บ้านเรือนและ
ชุมชน 

สำนักปลัด 

38 เฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID-19) 
 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโคโรนา  
2019 (COVID-19)  แก่
ประชาชนในเขตตำบลวัง
มะปรางเหนือ 
 

ประชาชนในเขตตำบลวัง
มะปรางเหนือ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ลดการแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อโคโรนา  

2019 
(COVID-19)   

ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
ติดเชื้อโคโรนา  
2019 (COVID-
19)   

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ ผ 02 
 

    

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   122 

 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น  ยุทธศาสตรท์ี่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมือง การบริหาร 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ อบต. 
เคลื่อนที่ 

เพื่อออกบริการ การจัดเก็บ
ภาษีบำรุงท้องที่  บริการตัด
ผมฟรีตรวจรักษาโรคเบื้องต้น
และนวดแผนไทย 
 

ออกบริการประชาชนทุก
หมู่บ้านจำนวน 10 หมู่บ้าน
ในเขตพื้นที่ อบต. หมู่บ้านๆ 
ละ 1 ครั้ง 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

กิจกรรม/ปี ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเข้ารับ
บริการอย่าง
ทั่วถึง 

สำนักปลัด 

2 โครงการเวที
ประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อจัดทำ
แผนพัฒนา  
 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง
โดยการเสนอปัญหาความ
เดือดร้อนเพื่อนำไปสู่การ
แก้ไข 

จัดเวทีประชาคมทั้ง 10 
หมู่บ้านเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนา  

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

กิจกรรม/ปี ปัญหาความ
เดือดร้อนได้รับ
การแก้ไขและ
พัฒนาได้ตรง
ตามความ
ต้องการของแต่
ละหมู่บ้าน 

สำนักปลัด 

3 โครงการปรับปรุง 
ที่ทำการ อบต.  

เพื่อให้ประชาชน มีสถานที่ใน
การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างสะดวก 

ปรับปรุงที่ทำการ อบต. 
วังมะปรางเหนือ 
 
 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
  

500,000 
 

จำนวนครั้งที่
ดำเนินการ 

ประชาชน มี
สถานที่ในการ
ดำเนินการ
กิจกรรมอย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการการ
จัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง 

-รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
หลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ถูกต้องและ
ทั่วถึง 
-ดำเนินการเลือกตั้งในระดับ
ท้องถิ่น ฯลฯ 
 
 
 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จำนวนผู้มาใช้
สิทธิเลือกตั้ง 

ประชาชนมี
ความเข้าใจและ
มีส่วนร่วมในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
มากขึ้น 

สำนักปลัด 

5 เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตำบลวังมะปราง
เหนือ 
 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนโดยให้
ประชาชนรู้จักออม 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมและสวัสดิการ
ต่าง ๆ สำหรับสมาชิก
กองทุน ฯ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวนสมาชิก ประชาชนมีนิสัย
รักการออม 

สำนักปลัด 

6 โครงการปกป้อง
สถาบันสำคัญของ
ชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมความรักความ
สามัคคีของคนในชาติ 

จัดทำโครงการปกป้อง
สถาบันสำคัญของชาติโดยให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดังกล่าว 
 
 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

กิจกรรม/ปี ประชาชนเกิด
ความรักความ
สามัคคี เทิดทูน
พระมหากษัตริย์
อันเป็นสถาบัน
ของชาติ 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการหน้าบ้าน
น่ามองหลังบ้านน่า
ชม 

เพื่อเป็นแรงกระตุ้น เด็ก 
เยาวชนประชาชน กลุ่มอาชีพ 
ผู้นำชุมชนรวมถึงเครือข่าย
ต่าง ๆ ของแต่ละหมู่บ้าน ได้
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม
และการร่วมแรงร่วมใจในการ
การพัฒนาหมู่บ้านมุ่งเน้น
พัฒนาให้ครอบคลุมในทุก ๆ 
ด้าน เพื่อพัฒนาไปสู่หมู่บ้าน
แห่งความสุข 
 
 
 
 

เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
กิจกรรมและรางวัลจูงใจใน
การการพัฒนาการบริหาร
จัดการหมู่บ้าน ของแต่ละ
หมู่บ้านที่มีความโดดเด่น 
เป็นเอกลักษณ์ มีหลักการ
บริหารจัดการที่ดีในทุก ๆ 
ขั้นตอนและกระบวนการที่
ผ่านการตรวจสอบ ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน เป็นที่
ยอมรับ สามารถต่อยอดเป็น
หมู่บ้านแห่งความสุข และ
สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในตำบลได้ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
  

50,000 
  

50,000 
  

จำนวนหมู่บ้านที่
เข้าร่วมโครงการ 

ทุกหมู่บ้านมีการ
พัฒนาและมี
แรงจูงใจในการ
พัฒนาหมู่บ้าน
ของตนให้มีการ
บริหารจัดการที่
ดี 
 

สำนักปลัด 

8 โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

เพื่ออุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ระดับอำเภอวังวิเศษ) 

จัดตั้งสถานที่กลางสำหรับ
เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนครั้ง/ปี องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมี
สถานที่กลาง  ซึ่ง
เป็นแหล่งข้อมูล
ข่าวสารในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
เขตพื้นที่อำเภอ
วังวิเศษ  รวมทั้ง
เป็นศูนย์รวม
กฎหมาย  
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ฯลฯ 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
อบต.วังมะปราง
เหนือ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  และมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงานส่วนตำบล  
พนักงานจ้าง 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

กิจกรรม/ปี บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของ อปท.
และปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบ
ข้อบังคับอย่าง
ถูกต้อง 

สำนักปลัด 

10 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นำชุมชน  
ตัวแทนประชาคม 
การจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อให้ความรู้  ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

สมาชิกสภา อบต.  
ผู้นำชุมชน  ตัวแทน
ประชาคมและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง   

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

กิจกรรม/ปี สมาชิกสภา 
อบต. ผู้นำชุมชน  
ตัวแทน
ประชาคม มี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

สำนักปลัด 

11 โครงการกำจัด
วัชพืชสองข้างทาง
ภายในเขต  อบต. 
วังมะปรางเหนือ 
 

เพื่อกำจัดวัชพืชบริเวณสอง
ข้างทาง 

บริเวณสองข้างทางในเขต
ตำบลวังมะปรางเหนือ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

กิจกรรม/ปี ถนนสองข้างทาง
ในเขตตำบลวัง
มะปรางเหนือมี
ความสะอาด   

สำนักปลัด 

12 โครงการปรับปรุง
เส้นทางระบบการ
จ่ายน้ำประปา 

เพื่อปรับปรุงเส้นทางระบบ
การจ่ายน้ำประปา  พื้นที่หมู่ที่  
4,7  และ  หมู่ที่  2  ตำบล
วังมะปราง 

การบริหารจัดการเส้นทาง
ระบบการจ่ายน้ำประปา
เป็นไปตามสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ใน
ปัจจุบัน 

200,000 
 

200,000 
 

150,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ข้อมูลการ
ปรับปรุงเส้นทาง

การจ่าย
น้ำประปา 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลวัง
มะปรางเหนือมี
ระบบการจ่าย
น้ำประปาที่มี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

กองคลัง 
กองช่าง 



แบบ ผ 02 
 

    

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   126 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการพัฒนา
ระบบบริหารงาน
จัดเก็บรายได้ด้วย
ระบบสารสนเทศ 

เพี่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการระบบจัดเก็บค่า
น้ำประปาหมู่บ้านด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดการฐานข้อมูลผู้ใช้
น้ำประปาเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  และสามารถจัดเก็บ
รายได้ให้เกิดความเหมาะสม 

25,000 
 

20,000 
 

10,000 
 

- - จำนวนผู้ใช้
น้ำประปาและ
รายได้จัดเก็บค่า

น้ำประปา
ครบถ้วน 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลวัง
มะปรางเหนือมี
ระบบการบริหาร
จัดการฐานข้อมูล
ผู้ชำระภาษีที่มี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

14 โครงการปรับปรุง
ฐานข้อมูลผู้ชำระ
ภาษี 

เพี่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลผู้
ชำระภาษีให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

การบริหารจัดการฐานข้อมูล
ผู้ชำระภาษีให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปจัจุบัน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ฐานข้อมูลผู้ชำระ
ภาษีมีความ

ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลวัง
มะปรางเหนือมี
ระบบการบริหาร
จัดการฐานข้อมูล
ผู้ชำระภาษีที่มี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

15 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบและ
กฎหมายที่
จำเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมาย
ที่จำเป็น 

พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง 
คณะผู้บริหารและสมาชิก
สภา ฯลฯ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ
ความสำเร็จใน
การดำเนิน
โครงการ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาอบต. 
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ
และกฎหมายที่
จำเป็นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

สำนักปลัด 

16 ปรับปรุงภูมิทัศน์  
อบต.วังมะปราง
เหนือ 
 
 
 
 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
พื้นที่  อบต.วังมะปรางเหนือ    

บริเวณ  อบต.วังมะปราง
เหนือตามรูปแบบแปลนที่ 
อบต. กำหนด 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

อบต.วังมะปราง
เหนือมีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพื่อเป็นช่องทางในการ
นำเสนอข้อมูลข่าวสารการ
ดำเนินงานของ อบต. 

เป็นค่าใช้จ่ายในการต่อ
สัญญาเว็ปไซด์  การต่ออายุ
โดเมนเนมรายปี  ค่า
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ต่าง ๆ  ค่าบริการระบบ
อินเตอร์เน็ตรายเดือน  เป็น
ต้น 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กิจกรรมที่
นำเสนอ/ปี 

ประชาชนและ
บุคคลที่สนใจได้
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของ 
อบต.ที่เป็น
ปัจจุบันและ
ทันสมัย 

สำนักปลัด 

18 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมนำสังคม
อยู่ดีมีสุข 
 

เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรมในการดำเนินชีวิต  
นำธรรมะไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดทักษะใน
การอยู่ร่วมในสังคมอย่างมี
ความสุข 

ประชาชนตำบลวังมะปราง
เหนือ หมู่ที่ 1 -10 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรมในการ
ดำเนินชีวิต 

สำนักปลัด 

19 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
โครงการฯ เช่น ค่าตอบแทน 
ค่าสมานาคุณวิทยากร ค่า
รับรอง ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายที่
จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
 

สนับสนุนงบประมาณ
กิจกรรมอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่ เด็กนักเรียน 
เยาวชน และบุคลากร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมมี
คุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

20 โครงการหมู่บ้าน
พลเมืองคุณภาพ 

เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือน
ดำเนินชีวิตตามแนวทางวิถี
ประชาธิปไตย 
 

ประชาชนตำบลวังมะปราง
เหนือ หมู่ที่ 1 -10 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมมี
ความรู้ความ
เข้าใจการดำเนิน
ชีวิตแนวทางวิถี
ประชาธิปตย 

สำนักปลัด 
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6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม 
ทบทวนสมาชิก
อาสาสมัครป้องกัน
ฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) 
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชากรใน
ชุมชน/หมู่บ้าน  เข้ามามีส่วน
ร่วมเป็นแกนนำและกำลังหลัก
ในการบริหารจัดการสาธารณ
ภัย  เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) มีความรู้
ความสามารถ 
 
 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)   

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวน อปพร. ประชาชนใน
ชุมชน/หมู่บ้าน
ร่วมเป็นแกนนำ
และกำลังหลัก
ในการบริหาร
จัดการสาธารณ
ภัย 

สำนักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรม
จัดตั้ง  สมาชิก
อาสาสมัครป้องกัน
ฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) 

เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนในหมู่บ้านและ
ตำบล  เข้าไปมีส่วนร่วมและ
เป็นกำลังสำคัญในการ
สนับสนุนและการช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ใน
พื้นที่  เช่น  ปัญหายาเสพติด  
การรักษาความสงบเรียบร้อย  
การรายงานข่าวต่าง ๆ  โดยมี
เป้าหมายเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน  สอดรับ
กับแผนปฏิบัติการตาม
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
 
 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)  

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จำนวน  อปพร. มีส่วนร่วมและ
เป็นกำลังสำคัญ
ในการ
สนับสนุนและ
การช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ของ
รัฐในการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ 

สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบล
วังมะปรางเหนือ 

เพื่อจัดตั้ง  ส่งเสริม  พัฒนา
ระบบการปฏิบัติงานสนับสนุน
โครงการจิตอาสาพระราชทาน
ในระดับพื้นที่ให้มีความ
เข้มแข็งและมีทักษะ  มีความรู้
ความชำนาญในการจัดการภัย
พิบัติ  ดำเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย 

จิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
วังมะปรางเหนือ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จำนวนจิตอาสา จำนวนจิตอาสา
เพิ่มขึ้น 6% 

สำนักปลัด 

4 ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV บริเวณ
อาคารที่ทำการ 
อบต.วังมะปราง
เหนือ 
 

เพื่อรักษาความปลอดภัย
อาคารที่ทำการ อบต.วัง
มะปรางเหนือ 

อบต.วังมะปรางเหนือ 1,200,000 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

ติดตั้งกล้อง CCTV   
แล้วเสร็จ 

ประชาชนผู้
ติดต่อราชการมี
ความปลอดภัย 

สำนักปลัด 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร์ 
 ปี  2566  ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม 5 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) ยุทธศาสตร์ที่ 1             
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - - 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - - - - 
1.3 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 
1.4 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2             
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - - 
2.2 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 
             

รวม 
 

- - - - - - - - 
- - 

- - 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3             
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป - -- - - - - - - - - - - 

  3.2 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - - 
3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม - - - - - - - - - - - - 
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4             
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - - 
             

 
รวม 

 
- - - - - - - - 

 
- 

 
- - 

 
- 
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ยุทธศาสตร์ 
 ปี  2566  ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม 5 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) 

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5             
5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 
5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - - - 
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - - 
5.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- - - - - - - - - - 
- 

- 

5.5 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 
5.6 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 6             
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - - - - 
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 
6.3 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น - - - - - - - - - - - - 

 



 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนพัฒนาชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมีเสถียรภาพ 
 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- 
 
 

- - 
 

- 
 

- - - - - - - - 

 
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - 
 

- 
 
 

- - - - - - - - - 

 
 



 

 

 
 

1.3  แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- 
 
 
 
 

- - - - - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - 
 

- 
 

 
1.4  แผนงานการพาณชิย ์
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

 (บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- 
 

- 
 

- - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสรา้งฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมีเสถียรภาพ  ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อยา่งมีคณุภาพ 
 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ยทุธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของ
ท้องถิ่น 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

2.1  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

 (บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- 
 

- - 
 

- 
 
 

- - - - - - - 
 

- 

 
 

2.2  แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

 (บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - 
 
 

- - - - - - - - - - 

 
 



 

 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทางสงัคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ 
 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนรุักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

3.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - 
 
 

- 
 

- 
 

- - - - - - - 
 

- 
 

  
3.2  แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - 
 

- 
 

- 
 

- - - - - - - - 
 
 

 

3.3  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - - 
 
 

 
 



 

 

 
3.4  แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - - 
 
 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการฐานทรพัยากรให้ยั่งยืนและสรา้งสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ยทุธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษพ์ลงังาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชมุชน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - - 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการฐานทรพัยากรให้ยั่งยนืและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเป็นเลศิในการบริหารจัดการ 
 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม  ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่การอยู่ดีมีสุข 
 

5.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - - 
 
 

 
5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - - 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

5.3  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชมุชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - - 
 
 

 
5.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - - 
 
 

 
 

5.5  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - - 
 
 



 

 

 
 

5.6 แผนงาน งบกลาง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - - 
 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
 - ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น  ยุทธศาสตรท์ี่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมือง การบริหาร 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - - 
 
 

 

6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - - 
 
 



 

 

 
 
 

6.3  แผนงานงบกลาง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1)ยุทธศาสตร์ที่  1

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 -                  0 -                 0 -                 0 -                    0 -                  0 -                      

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 6,199,200       4 26,103,200    2 9,430,000      3 15,691,000       1 3,750,000       11 61,173,400         

1.3 แผนงานการเกษตร 0 -                  0 -                 0 -                 0 -                    0 -                  0 -                      

1.4 แผนงานการพาณิชย์ 0 -                  0 -                 0 -                 0 -                    0 -                  0 -                      

1 6,199,200       4 26,103,200    2 9,430,000      3 15,691,000      1 3,750,000       11 61,173,400        

2)ยุทธศาสตร์ที่  2

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 -                  0 -                 0 -                 -          -                    -           -                  -             -                      

2.2 แผนงานการเกษตร 0 -                  0 -                 0 -                 0 -                    0 -                  -             -                      

0 -                 0 -                0 -                -          -                   -           -                 -            -                     

3)ยุทธศาสตร์ที่  3

3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 -                  0 -                 0 -                 0 -                    0 -                  0 -                      

3.2 แผนงานการศึกษา 0 -                  0 -                 0 -                 0 -                    0 -                  0 -                      

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 -                  0 -                 0 -                 0 -                    0 -                  0 -                      

3.4 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม 0 -                  0 -                 0 -                 0 -                    0 -                  0 -                      

และนันทนาการ

0 -                 0 -                0 -                0 -                   0 -                 0 -                     

รวม

รวม

ยุทธศาสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนตําบลวังมะปรางเหนือ  อําเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง

ปี 2570 รวม 5 ปีปี 2569

รวม



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณล จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4)ยุทธศาสตร์ที่  4

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 -                  0 -                 0 -                 0 -                    0 -                  0 -                      

0 -                 0 -                0 -                0 -                   0 -                 -            -                     

5) ยุทธศาสตร์ที่  5

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 -                  0 -                 0 -                 0 -                    0 -                  0 -                      

5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 -                  0 -                 0 -                 0 -                    0 -                  0 -                      

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 -                  0 -                 0 -                 0 -                    0 -                  0 -                      

5.4 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ 0 -                  0 -                 0 -                 0 -                    0 -                  0 -                      

นันทนาการ

5.5 แผนงานสาธารณสุข 0 -                  0 -                 0 -                 0 -                    0 -                  0 -                      

5.6 แผนงานงบกลาง 0 -                  0 -                 0 -                 0 -                    0 -                  0 -                      

-         -                 -          -                -           -                -          -                   -           -                 -            -                     

6) ยุทธศาสตร์ที่  6

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 -                  0 -                 0 -                 0 -                    0 -                  0 -                      

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 -                  0 -                 0 -                 0 -                    0 -                  0 -                      

6.3 แผนงานงบกลาง 0 -                  0 -                 0 -                 0 -                    0 -                  0 -                      

0 -                 -          -                -           -                -          -                   -           -                 -            -                     

1            6,199,200       4             26,103,200    2              9,430,000      3             15,691,000      1              3,750,000       11             61,173,400        

รวม

รวม

รวม

รวมทั้งสิ้น

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



แบบ ผ 02/2 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง		 หน้า 140		
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

สำหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใชส้ำหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมีเสถียรภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ ์
    1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแคพ
ซีล สาย หมู่ที่ 1 –  
หมู่ที่ 9 ทอนแจ้ 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมและ
ขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 2,460 เมตร 
จุดเริ่ม      N 858736  
              E 544380 
จุดสิ้นสุด   N 858846
 E 541723 
 

 9,300,000 
 

   ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแคพ
ซีล ตง.ถ88-015 ต่อเขต อบต.
กะลาเส (พรุเตียว)-ต่อเขต  
อบต.วังมะปราง (บางนา)  

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมและ
ขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 
 

กว้าง  6 เมตร    
ระยะทาง 1,670 เมตร
(ต่อเนื่อง) 
จุดเริ่ม N 454050
 E  537925 
จุดสิ้นสุด N 853395
 E  539322 
 

 6,320,000 
 

   ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนนลาดยางรอบอ่าง
เก็บน้ำบ้านวังวิเศษ  

 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมและ
ขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการเดินทางไปสู่
แหล่งท่องเที่ยว 
 

กว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  
2,120  เมตร 

   10,820,000 
 

 ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย สปก.
หมู่ที่ 1 –  
หมู่ที่ 9 ทอนแจ้ 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมและ
ขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 2,460 เมตร 
 

6,199,200 
 

    ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย สปก. 
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 ทอนแจ้ 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมและ
ขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 2,460 เมตร 
 

 6,199,200 
 

   ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายอ่าวกลาง – ไทรทอง หมู่ที่ 
10 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมและ
ขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 1,700 เมตร 
 

 4,284,000 
 

   ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 



แบบ ผ 02/2 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง		 หน้า 142		
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
สายถ้ำเขาดิน หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมและ
ขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 

กว้าง 4  เมตร   
ระยะทาง  265  เมตร 
 
 
 
 
 

   671,000 
 

 ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย ตง.ถ
88-020  แยกทางหลวง
หมายเลข  4(ต้นไทร) – ควน
กลอย  หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมและ
ขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  
910  เมตร 

   4,200,000 
 

 ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย ส.ป.ก.ทอนแจ้ – ต้นปรง 
(สายในทุ่ง)  หมู่ที่  9 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมและ
ขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  
1,000  เมตร 

    3,750,000 
 
 

ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามคลองชี  หมู่ที่  2  
ตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอ
วังวิเศษ  จังหวัดตรัง  เชื่อม  หมู่
ที่  4  ตำบลอ่าวตง  อำเภอวัง
วิเศษ  จังหวัดตรัง 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมและ
ขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  7  เมตร  ยาว  50  
เมตร 

  6,730,000 
 

  ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กห้วยสะพานกอด  หมู่ที่  2  
ตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอ
วังวิเศษ  จังหวัดตรัง  เชื่อม  หมู่
ที่  4  ตำบลอ่าวตง  อำเภอวัง
วิเศษ  จังหวัดตรัง 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลวังมะปรางเหนือและ
ตำบลใกล้เคียง ได้มีถนน
สำหรับใช้ในการคมนาคมและ
ขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  7  เมตร  ยาว  20  
เมตร 

  2,700,000 
 

  ระยะทางที่
ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร์ 
 ปี  2566  ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม 5 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) ยุทธศาสตร์ที่ 1             
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - - 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - -   
1.3 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 
1.4 แผนงานการพาณิชย์ 6 308,000 1 16,000 1 120,000 - - - - 8 444,000 

รวม 6 308,000 1 16,000 1 120,000 - - - - 8 444,000 
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2             
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - - 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - - - - - - - - 
2.3 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 

รวม 
 

- - - - - - - - 
- - 

- - 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3             
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป - -- - - - - - - - - - - 

  3.2 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - - 
3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม - - - - - - - - - - - - 
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4             
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - - 
4.2 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - 
 

- 
 

- - 
 

- 
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ยุทธศาสตร์ 
 ปี  2566  ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม 5 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) 

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5             
5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 
5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - - - 
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - - 
5.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- - - - - - - - - - 
- 

- 

5.5 แผนงานสาธารณสุข 2 14,000 2 14,000 2 14,000 2 14,000 2 14,000 10 70,000 
5.6 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม 2 14,000 2 14,000 2 14,000 2 14,000 2 14,000 10 70,000 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 6             
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - - - - - - - 
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 
6.3 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 8 322,000 3 30,000 3 134,000 2 14,000 2 14,000 18 514,000 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 การพาณิชย์ 
 

ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซเิบิ้ล
ปั๊ม  ขนาด  5  แรงม้า  จำนวน  2  
เครื่อง (ประปา หมู่ที่  9) 

 

120,000  120,000   กองช่าง 

2 การพาณิชย์ 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซเิบิ้ล
ปั๊ม  ขนาด  2  แรงม้า  จำนวน  2  
เครื่อง (ประปา หมู่ที่  5 ,  หมู่ที่  9) 
 
 

60,000     กองช่าง 

3 การพาณิชย์ 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซเิบิ้ล
ปั๊ม  ขนาด  1.5  แรงม้า  จำนวน  2  
เครื่อง (ประปา หมู่ที่  1, หมู่ที่  3) 

 

50,000     กองช่าง 

4 การพาณิชย์ 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซเิบิ้ล
ปั๊ม  ขนาด  1.0  แรงม้า  จำนวน  2  
เครื่อง (ประปา หมู่ที่  1 ,  หมู่ที่  
10) 

 

40,000     กองช่าง 

5 การพาณิชย์ 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งแบบ
หน้าแปลน  ขนาด  3  แรงม้า  
จำนวน  1  เครื่อง (ประปาหมู่ที่  9) 

 

 16,000    กองช่าง 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 การพาณิชย์ 
 

ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งแบบ
หน้าแปลน  ขนาด  2  แรงม้า  
จำนวน  2  เครื่อง  
(ประปาหมู่ที่  1,5) 
 

20,000     กองช่าง 

7 การพาณิชย์ 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งแบบ
หน้าแปลน  ขนาด  1  แรงม้า  
จำนวน  2  เครื่อง (ประปาหมู่ที่  
1,5) 
 

18,000     กองช่าง 

8 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบ
อินฟาเรด  จำนวน  1  เครื่อง 
 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 สำนักปลัด 

9 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต  
จำนวน  1  เครื่อง 
 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 สำนักปลัด 

รวม 322,000 30,000 134,000 14,000 14,000  
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                                   ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
  การบริหารงานที่ประสบความสำเร็จน้ัน  สว่นหนึ่งมาจากการนำนวัตกรรมและกระบวนการบริหาร
ใหม่ ๆ  มาประยุกต์ใช้ในองค์กร  ให้บรรลวัุตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้  การติดตาม  และประเมินผลก็เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน  ซึ่งมหีลักการสำคญั  คือ  การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและ
ประเมินผลความสำเร็จของงาน  อันจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหารว่มกันให้บรรลเุป้าหมาย  จึงต้องมีการติดตาม
และประเมินผล  เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์กรว่าอยู่ในระดับใด  เหมาะสม
หรือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ 
4.1  การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 
  กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570) มีองค์ประกอบ  3  สว่น  คือ  การ
วางแผน (Planning)  การนำแผนไปปฏิบัติ (Implenentation)  และการติดตามประเมินผล (Monitor  and  
Evaluation)  ฉะน้ันการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  สามารถดำเนินการได้ดังน้ี 

1)  ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process)  จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยตรวจสอบ 
กระบวนการดำเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและข้ันตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  3  พ.ศ.  2561  เป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล 

2) ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานตามนโยบายของอค์การ 
บริหารส่วนตำบล  เป็นการประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยออกแบบสำรวจความพึง
พอใจของประชาชน 
4.2  การติดตามและประเมนิผลโครงการ 
  เป็นการประเมินท่ีช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการท่ีได้
ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้หรือไม่  มีผลสำเร็จมากน้อย
เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร  สมควรที่จะได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการ
ใด  เพ่ือให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้  และยังเป็นเคร่ืองมือช้ีวัด  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล  คือฃ 

1)  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  โดยมีตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  คุณภาพความพึงพอใจ   
และขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้กำกับตัวช้ีวัด 

2) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปีและเพ่ิมเติม 
ท้ังน้ี  องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราเหนือจะนำข้อมูลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการ  มาใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  และเป้าหมายท่ีได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้
สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ 
  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

1.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  2  ประเภท  คือ 
1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2566 – 2570) 

การติดตามและประเมินผล 
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1.2 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
2. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard  Criteria)  และ  ตัวช้ีวัด 
(Indicators)  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินความชัดเจนเป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ  โดยใช้
เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัด  ดังน้ี 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

(standard  Cirteria) 
ตัวช้ีวัด(Indicators) กรอบตัวแปร(Attributes) 

สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ผลผลิต  ผลลัพธ์ ผลต่างระหว่างจำนวนโครงการท่ีแล้ว
เสร็จกับจำนวนโครงการท้ังหมด 

การสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน 

ระดับความพึงพอใจ สัดส่วนของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีพึงพอใจและไม่พอใจ  และสะท้อน
กลับ 

4.3  แบบสรปุผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้

เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ท้ังเชิงสถิติต่างๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังน้ี 
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(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปรมิาณ (Quantity)  

          -  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังน้ี 
การวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ได้กำหนดโครงการท่ีจะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
๑. ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

   

๒. ด้านการลด
ความเหล่ือมล้ำทาง
สังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

   

๓.  ด้านการพัฒนา
ด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

   

๔.  ด้านการพัฒนา
ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

   

รวม    

   
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 
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4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
 

(๑)  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตะภัย  น้ำท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนว
ทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  
โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือสามารถ
ดำเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ท่ีส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  
และสัตว์ต่างๆ ในตำบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ท่ีเกิดขึ้นกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  แนว
ทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนท่ีระงับการเกิดโรคระบาด  การทำลาย  การ
รักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ำ  ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หน้ีสินเยอะ  ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  
สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการ
สาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิด
ภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพตดิในตำบล  ในพ้ืนท่ียังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามี
ผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับ
ประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจาก ในตำบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมา
ของประชาชน เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดทำแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนใน
เส้นทางสำคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ขอ้สังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการสำรวจข้อมูล การลงพ้ืนท่ีในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนา
อาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข 
ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการ
จัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังน้ี  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  น้ัน ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  
ซ่ึงมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้นำ
หมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของ
โครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
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