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2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น            
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 -  2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว) ที่ม่ังคั่งและมีเสถียรภาพ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

ก่อสร้างที่พักน้ า 
 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บ
กักน้ าไวอุ้ปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอตลอดป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างหอวางถังน้ าหมู่ที่ 9   50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนหอวาง     
ถังน้ า 

ประชาชนมีภาชนะใน
การกักเกบ็น้ าไว้ใช้
อุปโภค - บริโภค 
 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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1.2  แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 

ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึง 
 

ขยายเขตไฟฟ้าที่ตกค้าง  
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10 
 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

จ านวน
ครัวเรือนที่
ด าเนินการ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในคมนาคม 
 

กองช่าง 

2 ขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

เพื่อขยายเฟสไฟฟ้าให้มี
ความแรงเพิ่มขึ้นจ าหนา่ย
ไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 
9 และหมู่ที ่10 

เพื่อเพิ่มเฟสจ าหนา่ย
ไฟฟ้าแรงสูงหมู่ที่ 7 หมู่ที ่9 
และหมู่ที่ 10 

100,000 
(อบต.) 

    จ านวน
ครัวเรือนที่
ด าเนินการ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในคมนาคม 

กองช่าง 

3 
 

ติดต้ัง ปรับปรุง
บ ารุงรักษา ไฟฟา้
สาธารณะบริเวณ
ถนน 
 

เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการสัญจร
ของประชาชนในเวลา
กลางคืน 

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะพื้นที ่ 
ม. 1 - 10 และการปรับปรุง
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาไฟ
สาธารณะที่มีอยู่เดิมและที่
ช ารุดเสียหาย 
 

 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต) 

จ านวนจุดที่
ด าเนินการ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในคมนาคม 
 

กองช่าง 
 

4 
 

ก่อสร้างท่อระบาย
น้ า 
 
 
 
 

เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการ
คมนาคมและขนถ่ายผลผลิต
ของประชาชนในเขตพื้นที่ 
อบต. และบริเวณใกล้เคียง 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ าและ
เปลี่ยนซ่อมแซมท่อระบาย
น้ าที่ช ารุดเสียหาย บริเวณ
สายถนนที่อยู่ในเขตพื้นที่ 
หมู่ที่ 1 – 10 

50,000 
(อบต.) 

 
 
 
 

50,000 
(อบต.) 

 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

จ านวนจุดที่
ด าเนินการ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในคมนาคม 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างระบบ
ประปา  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค
และบริโภคอย่างเพียงพอ
ตลอดปี 
 
 
 

1) ก่อสร้างระบบประปา   
หมู่ที่ 1  -  หมู่ที่ 10 
 

3,000,000 
(งบ อบต.) 

 

3,000,000 
(งบ อบต.) 

 

3,000,000 
(งบ อบต.) 

 

3,000,000 
(งบ อบต.) 

 

3,000,000 
(งบ อบต.) 

 

จ านวน
ครัวเรือนที่มี
น้ าประปาใช ้

ประชาชนจะไม่
ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ าในการ
อุปโภค บริโภค 
 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 
 

ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้น  
สายในควน – บาง
กุ้ง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค
และบริโภคอย่างเพียงพอ
ตลอดปี 
 

ก่อสร้างระบบประปา   
หมู่ที่ 6 
 

    1,000,000 
(อบต.) 

จ านวน
ครัวเรือนที่มี
น้ าประปาใช ้

ประชาชนจะไม่
ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ าในการ
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

7 ปรับปรุงและขยาย
เขตระบบประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค
และบริโภคอย่างเพียงพอ
ตลอดปี 

1) ปรับปรุงและขยายเขต
ประปา หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 

 

 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

 

จ านวน
ครัวเรือนที่มี
น้ าประปาใช ้

ประชาชนจะไม่
ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ าในการ
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

8 
 
 
 

ขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาค  หมู่ที่  
10 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค
และบริโภคอย่างเพียงพอ
ตลอดปี 

ขยายเขตประปาสว่นภูมภิาค  
หมู่ที่  10 

   1,000,000 
(อบต./อบจ./
หน่วยงานอื่น) 

 

 

 จ านวน
ครัวเรือนที่มี
น้ าประปาใช ้

ประชาชนจะไม่
ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ าในการ
อุปโภค บริโภค 

-กองช่าง 
-อุดหนุน
งบประมาณ
ให้การ
ประปาส่วน
ภูมิภาค 
 

9 
 
 

ขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาค สาย
ควนกลอย -ควน
ขวาง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค
และบริโภคอย่างเพียงพอ
ตลอดปี 

ขยายเขตประปาสว่นภูมภิาค  
หมู่ที่  5 

  1,000,000 
(อบต./อบจ./
หน่วยงานอื่น) 
 

  จ านวน
ครัวเรือนที่มี
น้ าประปาใช ้

ประชาชนจะไม่
ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ าในการ
อุปโภค บริโภค 

-กองช่าง 
-อุดหนุน
งบประมาณ
ให้การ
ประปาส่วน
ภูมิภาค 
 

10 
 
 

ขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาคสายใน
ควน – บางกุ้ง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค
และบริโภคอย่างเพียงพอ
ตลอดปี 

ขยายเขตประปาสว่นภูมภิาค  
หมู่ที่  6 

    1,500,000 
(อบต./อบจ./
หน่วยงานอื่น) 

จ านวน
ครัวเรือนที่มี
น้ าประปาใช ้

ประชาชนจะไม่
ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ าในการ
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 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 
 

ก่อสร้างแหล่งน้ า 
- ขุดเจาะบ่อ
บาดาล 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บ
กักน้ าไวอุ้ปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอตลอดป ี

บ่อบาดาล  
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 
 
 

200,000 

(งบ อบต.) 

- 500,000 
 (งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 
บ่อบาดาล 

ประชาชนจะไม่
ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ าในการ
อุปโภค บริโภค 
 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างแหล่งน้ า 
- ขุดสระน้ า 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บ
กักน้ าไวอุ้ปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอตลอดป ี

สระน้ า  
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 
 

50,000 
(งบ อบต.) 

 

50,000 
(งบ อบต.) 

 

50,000 
(งบ อบต.) 

 

50,000 
(งบ อบต.) 

 

50,000 
(งบ อบต.) 

 

จ านวนสระน้ า ประชาชนจะไม่
ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ าในการ
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างแหล่งน้ า 
- ฝายน้ าล้น 
 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บ
กักน้ าไวอุ้ปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอตลอดป ี

ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
บริเวณ อ่างเก็บน้ า  
หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 10 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนฝายน้ า
ล้น 

ประชาชนจะไม่
ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ าในการ
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

14 
 

ก่อสร้างหอถัง
ประปาสามแยก
บ้านในทุ่ง 
 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บ
กักน้ าไวอุ้ปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอตลอดป ี

หอถังประปา  หมู่ที ่ 9     700,000  
(อบต.)  

จ านวนหอถัง
ประปา 

ประชาชนจะไม่
ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ าในการ
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

15 
 

ซ่อมแซม  
ปรับปรุง/เปลี่ยน
หอถังประปา   
 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บ
กักน้ าไวอุ้ปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอตลอดป ี

ซ่อมแซม  ปรับปรุง/เปลี่ยน
หอถังประปา  หมู่ที ่ 8 

    450,000 
(อบต.) 

จ านวนหอถัง
ประปา 

ประชาชนจะไม่
ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้ าในการ
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

16 ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม
บ ารุงรักษาระบบ
เสียงตามสาย/หอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน  
 

เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารอยา่งรวดเร็ว
และทั่วถึง 

ระบบเสียงตามสาย/หอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บา้น  
หมู่ที่ 1 - 10 
 

 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

จ านวนที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมีช่องทาง
ในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนลาดยาง
สาย  ต้นปรง –  
ทอนแจ้ (โรงรม)  
หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6  เมตร    
ระยะทาง  2,520  เมตร 
 

3,099,600 
(อบต./อบจ.) 

    ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

2 
 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง  
ตง.ถ88-015 ต่อ
เขต อบต.กะลาเส 
(พรุเตียว)- 
ต่อเขต อบต.วัง
มะปราง  
(บางนา) หมู่ที ่3 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 1,870 เมตร 

   8,290,000 
(อบต./อบจ.) 

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

3  ก่อสร้างถนนลาดยาง  
ตง.ถ88-023 แยก
ทางหลวงหมายเลข 
4 (ควนหินเพิง) – 
ควนตอยา หมู่ที่ 6 – 
หมู่ที่ 8   

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 1,905 เมตร 
 

  3,276,000 
(อบต./อบจ.) 

  ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 



แบบ ผ 02 
 

    

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   58 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 2,300 เมตร 
 

5,540,000 
(อบต./อบจ.) 

    ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

5 
 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ตง.ถ88-031 แยก
ทางหลวงหมายเลข 
4278 (ทอนแจ้) – 
ต่อเขต อบต.อ่าวตง 
(บางคราม)  
หมู่ที่ 9–หมู่ที่ 10) 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 5 เมตร  
ระยะทาง 490 เมตร 
 

    1,850,000 
(อบต./อบจ.) 

ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายอ่าวกลาง –  
ไทรทอง หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 1,250 เมตร 
 

   4,284,000 
(อบต./อบจ.) 

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

7 
 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ตง.ถ88-026 แยก
ทางหลวงหมายเลข 
4278 (ควนนกหิน) 
– ทอนแจ ้ หมู่ที ่
10– หมู่ที่ 9) 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 5  เมตร  
ระยะทาง 1,800 เมตร 
 

    7,650,000 
(อบต./อบจ.) 

ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 



แบบ ผ 02 
 

    

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   59 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ก่อสร้างถนนลาดยาง
สาย  ต้นปรง – ทอน
แจ ้(โรงรม)  
หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6  เมตร    
ระยะทาง  1,770  เมตร 
 

 6,690,600 
(อบต./อบจ.) 

   ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ตง.ถ88-015 ต่อ
เขต อบต.กะลาเส 
(พรุเตียว)-ต่อเขต 
อบต.วังมะปราง (บาง
นา) (สายพรุเตียว-
กะลาแส หมู่ที่ 3) 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 6  เมตร    
ระยะทาง  1,870  เมตร 
 

  8,290,000   
(อบต./อบจ.) 

  ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายโต๊ะส-ีทอนแจ้  
หมู่ที่  1  เช่ือมหมู่ที ่ 
9  (ระยะที่  2)   
 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  5  เมตร  ระยะทาง  
2,435  เมตร 

    10,600,000  
(อบต./อบจ.) 

ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนลาดยาง
พาราแอสฟัลท์ สาย  
ส.ป.ก. – ทอนแจ้ 
(ระยะที่  2)   

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  
1,000  เมตร   

    5,100,000   
(อบต./อบจ.) 

ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 



แบบ ผ 02 
 

    

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   60 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 เสริมผิวลาดยาง ตง.ถ 
88-003สายแยก
ทางหลวงชนบท ตง.
1013 (ควน
ตะเคียน) – หว้ยราก
ไม้ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 6  เมตร    
ระยะทาง  470  เมตร 
 

 846,000 
(อบต.) 

   ระยะทางที่
ด าเนินการ 

เส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

13 เสริมผิวลาดยาง ตง.ถ 
88-005แยกทาง
หลวงหมายเลข 
4278 (ทอนแจ้
พัฒนา)-ต่อเขต
เทศบาลต าบลวัง
วิเศษ (ต้นปรง) หมู่ที่ 
9 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6  เมตร    
ระยะทาง  295  เมตร 
 
 

 500,000 
(อบต.) 

   ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

14 
 
 

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

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง   6 เมตร  ระยะทาง  
3,240  เมตร   

    5,840,000   
(อบต./อบจ) 

ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

15 
 
 

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

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  
2,000  เมตร 
 

    3,600,000   
(อบต./อบจ.) 

ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 



แบบ ผ 02 
 

    

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   61 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 
 
 

เสริมผิวลาดยาง ตง.ถ
88-004  แยกทาง
หลวงชนบท ตง.
1016(บ้านใต้) – ต่อ
เขตเทศบาลต าบลวัง
วิเศษ (วังวิเศษ) ม.7   
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  
475  เมตร 
 

    570,000  
(อบต.)  

ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

17 
 
 

เสริมผิวลาดยาง ตง.ถ
88-022  รอบสระ
เก็บน้ าบ้านวังวิเศษ 
ม.7  

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  
880  เมตร   
 

    1,590,000   
(อบต./อบจ.) 

ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

18 
 
 

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

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  
3,000  เมตร   

    5,400,000   
(อบต./อบจ.) 

ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

19 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายถ้ าเขาดินพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์   
หมู่ที่  3 
 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 4  เมตร   
ระยะทาง  500  เมตร 
 
 
 
 
 

    1,500,000 
(อบต./อบจ.) 

ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 



แบบ ผ 02 
 

    

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   62 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายประปา  
(นบตาเจียร – ควน
ยวนนก)  
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 2,500 เมตร 
 

  6,996,000 
(อบต./อบจ.) 

  ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

21 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตง.ถ88-023 แยก
ทางหลวงหมายเลข 
4 (ควนหินเพิง)-ควน
ตอยา (สายควนหิน
เพิง หมู่ที่ 6) 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 4 เมตร   
ระยะทาง  1,905 เมตร 
 
 
 
 
 

   3,780,000 
(อบต./อบจ.) 

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยสมสุข หมู่ที่ 
6     

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 4 เมตร   
ระยะทาง  750  เมตร 
 
 
 
 

   2,120,000 
(อบต./อบจ.) 

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

23 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายสมปอง  
หมู่ที่ 7   
(ระยะที่  2)   

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 

กว้าง 4  เมตร   
ระยะทาง  520 เมตร  
 
 
 
 
 

  1,560,000 
(อบต./อบจ.) 

 
 

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 



แบบ ผ 02 
 

    

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   63 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางหม้วน – 
เทศบาล  
 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 5 เมตร  
ระยะทาง 630  เมตร 
 
 
 
 
 

  2,370,000 
(อบต./อบจ.) 

  ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

25 
 
 

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

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  
300  เมตร 

    1,350,000 
(อบต./อบจ.) 

ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตง.ถ88-029  แยก
ทางหลวงท้องถิ่น 
ตง.ถ88-023(วัง
ทอง) – ต่อเขต
เทศบาลต าบลวัง
วิเศษ(ลิกไนต)์หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 4  เมตร    
ระยะทาง  600  เมตร 
 

   1,764,000 
(อบต./อบจ.) 

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตง.ถ88-016 แยก
ทางหลวงท้องถิ่น 
ตง.ถ88-001 (พรุ
เตียว) – ทุ่งควาย 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 4  เมตร    
ระยะทาง  510  เมตร 
 
 
 
 
 

  1,428,000 
(อบต./อบจ.) 

  ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 



แบบ ผ 02 
 

    

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   64 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตง.ถ88-032 แยก
ทางหลวงท้องถิ่น 
ตง.ถ88-006 (ต้น
ไทร)–ทอนแจ ้หมู่ที่  
10 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 5  เมตร    
ระยะทาง  830  เมตร 
 

    3,200,000 
(อบต./อบจ.) 

ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

29 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโรงรม – บ้าน
นายสมัคร   หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  5  เมตร  ระยะทาง  
1,200  เมตร 
 
 
 
 

  4,500,000   
(อบต./อบจ.) 

  ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

30 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย ตง.ถ 88 – 
014  แยกทางหลวง
ท้องถิ่น ตง.ถ 88 – 
007 (บางนาว) – 
ไสยูง  (ระยะที ่2) 
หมู่ที่  2 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  
1,130  เมตร 

  3,400,000   
(อบต./อบจ.) 

  ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

31 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สาย ตง.ถ 88- 016  
แยกทางหลวงท้องถิ่น 
ตง.ถ 88-001 (พรุ
เตียว) – ทุ่งควาย  
(ระยะ  2) หมู่ที ่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  
510  เมตร 
 
 
 
 
 
 

   1,530,000 
 (อบต./อบจ.)  

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 



แบบ ผ 02 
 

    

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   65 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 
 
 
 

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

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  5  เมตร  ระยะทาง  
870  เมตร 
 

  3,270,000 
(อบต./อบจ.)   

  ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

33 
 
 
 
 

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

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  
1,360  เมตร   

  6,120,000  
(อบต./อบจ.)  

  ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

34 ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตบ้านนายชิด  
เอียดมีศรี – บ้านนาย
สมปอง   
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  4 เมตร  ระยะทาง  
500  เมตร 
 

    1,600,000   
(อบต./อบจ.) 

ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

35 
 
 

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

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  5  เมตร  ระยะทาง  
887  เมตร 
 

    3,330,000   
(อบต./อบจ.) 

ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 



แบบ ผ 02 
 

    

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   66 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สาย ตง.ถ088-033  
สามแยกทางหลวง
ท้องถิ่น  ตง.ถ88-
006(ห้วยหูโตน) – 
ต่อเขต อบต.อ่าวตง 
(บางคราม)   

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  
240  เมตร   

    750,000   
(อบต.) 

ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตง.ถ88-013 แยก
ทางหลวงหมายเลข 
4225 (ต้นปรง) –  
วังทอง  หมู่ที่ 1  – 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 6 เมตร     
ระยะทาง 608 เมตร 
 

  2,740,000 
(อบต./อบจ.) 

  ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

38 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผ ุ
สาย (โรงรม–ลิกไนท์)   
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 500 เมตร  
 
 
 
 

  300,000 
(อบต.) 

  ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผ ุ
สายบ้านนายสด 
ทรัพย์ส่ง –  
สระน้ าบ้านนายสม
พร หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 750 เมตร 
 
 
 
 

   360,000 
(อบต.) 

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 



แบบ ผ 02 
 

    

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   67 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผ ุ
สายบ้านนายผ่อน  
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร   
ระยะทาง  1,200 เมตร 
 
 
 
 
 

   576,000 
(อบต.) 

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผ ุ
สายลิกไนท์ – วัด
ราฎร์รังสรรค์  
(เทศบาล) หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง  600 เมตร 
 

  290,000 
(อบต.) 

  ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผ ุ
สายทุ่งเคียม  
หมู่ที่ 1 – ทอนแจ ้
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 1,000 เมตร 
 

   470,000 
(อบต.) 

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง30 

43 
 
 

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผ ุ
สายหว้ยน้ าด า – ควน
พญา หมู่ที ่2   

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 

กว้าง  6  เมตร    
ระยะทาง  3,000  เมตร 
 
 
 
 
 
 

   1,920,000 
(อบต.) 

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 



แบบ ผ 02 
 

    

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   68 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 
 
 
 

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผ ุ
สายบางนาว - ห้วย
สะพานจันทร์  
หมู่ที่ 2   
 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  6  เมตร   
ระยะทาง  1,500  เมตร 

    720,000 
(อบต.) 

ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

45 
 
 
 

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ  
สายบางนาว – ห้วย
น้ าด า  หมู่ที่ 2   

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 700 เมตร 
 
 
 
 

  336,000 
(อบต.) 

  ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

46 
 

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผ ุ
สายบ้านนายเทียม 
เช่ือม  
สายบ้านนายสวุรรณ  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร   
ระยะทาง  1,500  เมตร 
 
 
 
 
 

  720,000 
(อบต.) 

  ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผ ุ
สายบ้านนายสมบัต ิ 
เอียดชูทอง หมู่ที่ 3   

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 

กว้าง 4 เมตร  
ระยะทาง 500 เมตร 
 

    220,000 
(อบต.) 

ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 



แบบ ผ 02 
 

    

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   69 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 
 
 

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผ ุ
สายบ้านนางไกร หมู่
ที่ 3  - อ่างเก็บน้ า
บ้านวังวิเศษ หมู่ที ่7 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 400  ม. 
 
 
 
 

  192,000 
(อบต.) 

  ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

49 
 
 

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุสายบ้าน
นายสวาท เช่ือมสาย
เข้าถ้ าเขาดิน หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 

กว้าง  4  เมตร    
ระยะทาง  1,000 เมตร 
 
 
 
 

   470,000 
(อบต.) 

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

50 
 
 

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุสายป่ายืด 
(บ้านนายสมปอง - 
บ้านนายประสาร  
หมู่ที่ 3 
 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  6  เมตร   
ระยะทาง  2,000 เมตร 
 
 
 
 

  960,000 
(อบต.) 

  ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

51 
 

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุ สายบา้น
นายสุวรรณ – ห้วย
แค  
หมู่ที่ 3 
 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 3,000 เมตร 
 
 
 
 

    1,920,000 
(อบต.) 

ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 



แบบ ผ 02 
 

    

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   70 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผ ุ
สายประปา  
(นบตาเจียร – ควน
ยวนนก)  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 4 เมตร   
ระยะทาง 1,500 เมตร 
 

  576,000 
(อบต.) 

  ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผ ุ
สายบ้านลุงจี ้ ศรีเฆม 
– บ้านนายสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 1,200 เมตร 
 

   520,000 
(อบต.) 

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

54 
 
 

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผ ุ
สายควนกลอย – ต้น
ไทร  หมู่ที่ 5   

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 

กว้าง 6 เมตร   
ระยะทาง  1,500 เมตร 
 
 
 
 

 720,000 
(อบต.) 

   ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

55 
 
 

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผ ุ
สายรอบปา่ชุมชน หมู่
ที่ 5 
บ้านควนตะเคียน 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 4 เมตร  
ระยะทาง  2,000 เมตร 
 
 
 

   960,000 
(อบต.) 

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 



แบบ ผ 02 
 

    

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   71 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 
 
 

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หิน 
สายบ้านนางเปื้อม 
ขวัญนิมิต  
(ช่วงที่ 2) หมู่ที ่5  

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 800 เมตร 
 

   250,000 
(อบต.) 

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

57 
 
 
 

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผ ุ
สายในควน – บางลึก  
หมู่ที่ 5 
 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 3,000 เมตร 
 
 
 
 

 1,270,000 
(อบต.) 

   ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

58 
 
 
 

ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผสุายใน
ควน หมู่ที่ 6 เช่ือม
หมู่ที่ 14 ต.เขาวิเศษ 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 8 เมตร  
ระยะทาง 1,500 เมตร 
 
 
 

  720,000 
 (อบต.) 

  ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุสายใน
ควน หมู่ที่ 6  –  
บางกุ้ง  หมู่ที ่8   

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 

กว้าง  6  เมตร   
ระยะทาง 1,000  เมตร 
 
 
 
 

   470,000 
(อบต.) 

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 



แบบ ผ 02 
 

    

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   72 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผ ุ
สายควนหินเพิง – 
บางกุ้ง  หมู่ที ่6 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  6  เมตร   
ระยะทาง 1,002  เมตร 
 
 
 
 

   350,000 
(อบต.) 

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

61 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผ ุ
สายต้นไทร – บ้าน
ผู้ใหญ่ หมู่ที่ 5 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 6 เมตร   
ระยะทาง 1,000 เมตร  
 
 
 
 

  470,000 
(อบต.) 

  ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผ ุ
สายบ้านสุลี ่บุญเนื่อง  
หมู่ที่ 6 เช่ือมต่อ  หมู่
ที่ 8 บางกุ้ง 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 600 เมตร 
 

 350,000 
(อบต.) 

   ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผ ุ
สายบ้านนายไพ  บวั
รักษ์  หมู่ที ่7   

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 

กว้าง 6  เมตร  
ระยะทาง  2,000  เมตร 
 

   960,000 
(อบต.) 

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 



แบบ ผ 02 
 

    

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   73 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

64 
 
 
 

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

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6  เมตร    
ระยะทาง  1,800 เมตร 

  840,000 
(อบต.) 

  ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

65 
 
 
 
 
 

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

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  6  เมตร   
ระยะทาง  500 เมตร 
 
 
 
 

   290,000 
(อบต.) 

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผุสายในทุ่ง 
– สวน ร.9  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง  2,500 เมตร 
 

   1,200,000 
(อบต.) 

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผ ุ
สายบ้านเหยีน แก้ว
ทองศร  –  
บ้านนายนยิม  ชูแกว้ 
หมู่ที่ 10   

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  4  เมตร   
ระยะทาง  300 เมตร 
 
 

  250,000 
(อบต.) 

  ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 



แบบ ผ 02 
 

    

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   74 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

68 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผ ุ
สาย ส.ป.ก. (โรงรม) 
– ลิกไนต์  หมู่ที ่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  
500  เมตร 

    400,000   
(อบต.) 

ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผ ุ
สายบ้านนายรื่น – 
หมู่ที่  ๙   
(หมู่ที่  1) 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  ๖  เมตร  ระยะทาง  
๑,๐๐๐  เมตร 
 

    720,000  
(อบต.) 

ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผ ุ
ถนนสายไสยูง – ห้วย
ยิงช้าง  หมู่ที ่ 2 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  
3,000  เมตร 
 

    1,800,000   
(อบต./อบจ.) 

ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผ ุ
สายบ้านนายสวาท – 
ถ้ าเขาดิน  หมู่ที่  3 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 

กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  
1,500  เมตร 
 

    600,000   
(อบต.) 

ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 



แบบ ผ 02 
 

    

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   75 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

72 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผ ุ
สายบ้านนายจรวย   
สุขเสน – ทางหลวง
ชนบท  (หมู่ที ่ 4) 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  8  เมตร  ระยะทาง  
500  เมตร 

   480,000   
(อบต.) 

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

73 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผ ุ
สายนบตาเจยีร – 
ควนยวนนก  หมู่ที่  
5 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง   6  เมตร 
ระยะทาง  1,000  เมตร 

    720,000 
(อบต.) 

ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

74 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผ ุ
สายบ้านป้าต้า – หมู่
ที่  8  วังมะปราง   

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 

กว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  
1,000 เมตร   

    720,000   
(อบต.) 

ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

75 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผ ุ
ถนนสาย 
ต้นกอ – เทศบาล   

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  
500  เมตร   
 

    250,000   
(อบต.) 

ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 



แบบ ผ 02 
 

    

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   76 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76 ก่อสร้างถนนผิวทาง
ลูกรัง/หินผสุาย
ลิกไนต์ – มหาราช   
หมู่ที่  1 
 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  
1,900  เมตร 

   1,200,000   
(อบต./อบจ.) 

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

77 ปรับปรุงถนนสายต้น
ปรง – ทอนแจ ้ 
(โรงรม) หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 4  เมตร    
ระยะทาง  1,770  เมตร 
 

 708,000 
(งบ อบต.) 

708,000 
(งบ อบต.) 

708,000 
(งบ อบต.) 

 

708,000 
(งบ อบต.) 

 

ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

78 ปรับปรุงถนนสาย
บ้านนายด า หมู่ที ่8   

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 

กว้าง 4  เมตร    
ระยะทาง  850  เมตร 
 

 500,000 
(อบต.) 

 

   ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

79 ปรับปรุงถนนซอย
อุดมสุข 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 5  เมตร    
ระยะทาง  480  เมตร 
 

 500,000 
(อบต.) 

      



แบบ ผ 02 
 

    

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   77 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

80 ปรับปรุงถนน ตง.ถ
88-023 แยกทาง
หลวงหมายเลข 4 
(ควนหินเพิง) – ควน
ตอยา หมู่ที่ 8 

 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 4  เมตร    
ระยะทาง  1,283  เมตร 
 

  450,000 
(อบต.) 

  ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

81 
 
 

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

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  
550  เมตร 
 

    165,000 
(อบต.)    

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

82 
 
 

ปรับปรุงถนน 
สายหว้ยไม้แห้ง  หมู่
ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 

กว้าง  6  เมตร   
ระยะทาง  1,000  เมตร 
 
 
 
 
 

   480,000 
(อบต.) 

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

83 
 

ปรับปรุงถนน 
สายบ้านนายชุ่ม –
โต๊ะสี  หมู่ที ่1 เช่ือม 
หมู่ที่ 4 อา่วตง 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  4  เมตร   
ระยะทาง  500  เมตร 
 
 
 
 
 

   240,000 
(อบต.) 

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 



แบบ ผ 02 
 

    

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   78 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

84 ปรับปรุงถนน 
สายทุ่งเค่ียม –ทอน
แจ้ หมู่ที ่1 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง  700 ม. 
 
 
 
 

   336,000 
(อบต.) 

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

85 
 
 

ปรับปรุงถนนสาย  
ตง.ถ88-011 ต่อ 
เขตเทศบาล ต.วัง
วิเศษ (ลิกไนต์) – 
ทอนแจ้  

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  6  เมตร   
ระยะทาง  1,000  เมตร 
 
 
 
 
 
 

  480,000 
(อบต.) 

  ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

86 
 

ปรับปรุงถนน ตง.ถ
88-028 แยกทาง
หลวงท้องถิ่น ตง.88-
011 (ลิกไนต์)-ต่อ
เขตเทศบาลต าบลวัง
วิเศษ (สวนมหาราช) 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  6  เมตร   
ระยะทาง  700  เมตร 
 

   240,000 
(อบต.) 

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

87 
 
 

 ปรับปรุงถนนสาย
บางนาว – หว้ย
สะพานกอด หมู่ที ่2   

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 

กว้าง 6 เมตร   
ระยะทาง  1,200 เมตร 
 
 
 
 
 

  576,000 
(อบต.) 

  ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 



แบบ ผ 02 
 

    

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   79 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

88 
 
 

ปรับปรุงถนน 
สายเข้าถ้ าเขาดิน หมู่
ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 350 เมตร 
 

  168,000 
(อบต.) 

  ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

89 
 
 

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

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  4  เมตร  
ระยะทาง  1,360  เมตร 
  

    500,000   
(อบต.) 

ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

90 
 
 
 

ปรับปรุงถนน  
สายบ้านนายโภชน์ –  
บ้านยายเขียว หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียงได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิตได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  4  เมตร 
ระยะทาง  750  เมตร 
 
 
 
 

    360,000 
(อบต.) 

ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

91 
 

ปรับปรุงถนน  
สายประปา  
(นบตาเจียร–ควน
ยวนนก) หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียงได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิตได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 1,200 เมตร 

   576,000 
(อบต.) 

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 



แบบ ผ 02 
 

    

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   80 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

92 ปรับปรุงถนน  
สายซอยสมสุข  หมู่ที ่
6 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 4 เมตร  
ระยะทาง 1,000 เมตร 
 
 
 
 

  500,000 
(อบต.) 

  ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

93 ปรับปรุงถนน  ตง.ถ
88-021 แยกทาง
หลวงชนบท ตง.
1013 (สวนปา่)-
ควนขวาง 
สายในควน – บางกุ้ง 
หมู่ที่  6   
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 1,030 เมตร 
 
 
 
 
 

  480,000 
(อบต.) 

  ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

94 ปรับปรุงถนน  ตง.ถ
88-029 แยกทาง
หลวงท้องถิ่น ตง.ถ
88-023 (วังทอง) – 
ต่อเขตเทศบาลต าบล
วังวิเศษ (ลิกไนต์) 
(สายวังทอง หมู่ที ่8 
– เทศบาล)   

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 600 เมตร 
 
 
 
 

   480,000 
(อบต.) 

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 6 เมตร     
ระยะทาง 608 เมตร 
 

  210,000 
(อบต.) 

  ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง  6  เมตร   
ระยะทาง  1,300  เมตร 
 

  624,000 
(อบต.) 

  ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

97 ปรับปรุงถนน  
สายเทศบาล – บ้าน
นายแจ้ง  
หมู่ที่ 8   

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

กว้าง 6 เมตร  
ระยะทาง 1,500 เมตร 
 

  724,000 
(อบต.) 

  ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

98 ปรับปรุงถนน  ตง.ถ
88-032 แยกทาง
หลวงท้องถิ่น ตง.ถ
88-006 (ต้นไทร) – 
ทอนแจ ้
หมู่ที่ 10 – หมู่ที่ 9) 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 

กว้าง 4 เมตร   
ระยะทาง 830 เมตร 
 

   
 

280,000 
(อบต.) 

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

99 
 
 

บ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงถนนที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือและ
ต าบลใกล้เคียง ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และขนถ่ายผลผลิต ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
สามารถด าเนินการปรับปรุง
หรือซ่อมแซมได้เมื่อเกิด
ช ารุดเสียหาย 
 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

900,000 
(อบต.) 

900,000 
(อบต.) 

900,000 
(อบต.) 

ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

100 ก่อสร้างบันไดท่าน้ า
ข้างศาลา 
หมู่ที่ 4  

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่
มีความสะดวกในช่วงฤดูแล้ง 
ในการใช้ประโยชนจ์าก
แหล่งน้ า 

บันไดท่าน้ าข้างศาลาหมู่ที ่4   300,000 
(อบต.) 

  ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

101 ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.  
วังมะปรางเหนือ 
 

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้มี
สถานที่ในการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสูก่ารเรียน
ภาคบังคับ 
 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ก่อนวยัเรียน โดยการ
สนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและที่
เกี่ยวขอ้ง 
 

  1,000,000 
 (งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต. 

จ านวนเด็ก 
นร. 

เด็กก่อนวยัเรียน
ได้มีสถานที่ใน
การเตรียมความ
พร้อมในชุมชน 
 

ส านักงาน
ปลัด 

102 จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  อบต.วังมะปราง
เหนือ 

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้มี
สถานที่ในการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสูก่ารเรียน
ภาคบังคับ 
 

จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ก่อนวยัเรียน โดยการ
สนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและที่
เกี่ยวขอ้ง 
 

 100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

จ านวนเด็ก 
นร. 

เด็กก่อนวยัเรียน
ได้มีสถานที่ใน
การเตรียมความ
พร้อมในชุมชน 
 

ส านักงาน
ปลัด 

103 ก่อสร้างห้องน้ าของ 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนผู้มารับ
บริการมีความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ 

ก่อสร้างห้องน้ าบริการ
ประชาชน  ที่ท าการ อบต.   

  200,000 
(อบต.) 

  จ านวนผู้มารับ
บริการ 

ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการมี
ความสะดวก  
ปลอดภัย 

ส านักงาน
ปลัด 
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1.4  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดซื้อภาชนะเกบ็น้ า
(ถังน้ า/โอ่งน้ า) 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เก็บกักน้ าไว้อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอตลอดป ี

จัดซื้อถังน้ าขนาด 2,000 
ลิตร 
จ านวน 20 ถัง ส าหรับ 10 
หมู่บ้าน 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

 

150,000 
(งบ อบต.) 

 

150,000 
(งบ อบต.) 

 

150,000 
(งบ อบต.) 

 

จ านวนถังน้ าที่
จัดซื้อ 

ประชาชนมี
ภาชนะในการกัก
เก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภค – บริโภค 
 

ส านักงาน 
ปลัด 

 

2 
 

 

ปรับปรุง ซ่อมแซม  
แหล่งน้ า 
ฝายน้ าล้น   
หมู่ที่ 1  - หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เก็บกักน้ าไว้อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอตลอดป ี
 

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ า
ล้น  หมู่ที่ 1   -  หมู่ที ่10 

150,000 
(งบ อบต.) 

 

   จ านวนแหล่ง
น้ าที่

ด าเนินการ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าในการกกัเก็บ
น้ าไว้ใช้อุปโภค – 
บริโภค 
 
 

กองช่าง 

3 
 
 
 
 

ขุดลอกแหล่งน้ า 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เก็บกักน้ าไว้อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอตลอดป ี

ขุดลอกแหล่งน้ า  
หมู่ที่ 1– หมู่ที่ 10 

500,000 

(งบ อบต.) 

 

 

500,000 

(งบ อบต.) 

 

500,000 

(งบ อบต.) 

 

500,000 

(งบ อบต.) 

 

500,000 

(งบ อบต.) 

 

จ านวนแหล่ง
น้ าที่

ด าเนินการ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าในการกกัเก็บ
น้ าไว้ใช้อุปโภค – 
บริโภค 
 

กองช่าง 

4 
 
 

ขุดลอกสระน้ าหว้ยน้ า
ด า  หมู่ที ่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เก็บกักน้ าไว้อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอตลอดป ี
 

ขุดลอกสระน้ าหว้ยน้ าด า  
หมู่ที่  2 

    10,000,000 

(อบต./อบจ.) 

จ านวนแหล่ง
น้ าที่

ด าเนินการ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าในการกกัเก็บ
น้ าไว้ใช้อุปโภค – 
บริโภค 
 

กองช่าง 

5 
 
 

ขุดลอกนบนาปี ๊พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เก็บกักน้ าไว้อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอตลอดป ี
 

ขุดลอกนบนาปีพ๊ร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์  หมู่ที่  1 

    10,000,000 

(อบต./อบจ.) 

จ านวนแหล่ง
น้ าที่

ด าเนินการ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าในการกกัเก็บ
น้ าไว้ใช้อุปโภค – 
บริโภค 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 
 
 

ขุดลอกสระน้ า คพต. เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บ
กักน้ าไวอุ้ปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอตลอดป ี
 

ขุดลอกสระน้ า คพต.  หมู่ที ่ 
10 

    1,000,000 

(อบต./อบจ.) 

จ านวนแหล่ง
น้ าที่

ด าเนินการ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าในการกกัเก็บ
น้ าไว้ใช้อุปโภค – 
บริโภค 
 

กองช่าง 

 
 
1.5  แผนงานการพาณิชย์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

 (บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

การปรับปรุง ซ่อมแซม
และบ ารุงรักษา ระบบ
ประปา อบต. 
 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเก็บ
กักน้ าไวอุ้ปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอตลอดป ี
 
 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อ จัดหา เพื่อการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม และ
บ ารุงรักษา และค่าใช้จ่าย 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดแูลระบบ
ประปา  

150,000 
(งบ อบต.) 

 

150,000 
(งบ อบต.) 

 

150,000 
(งบ อบต.) 

 

150,000 
(งบ อบต.) 

 

150,000 
(งบ อบต.) 

 

จ านวนผู้ใช้น้ า ประชาชนมี
แหล่งน้ าในการ
กักเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภค - บริโภค 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้างฐานเศรษฐกจิของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว) ที่ม่ังคั่งและมีเสถียรภาพ  ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุข
ของท้องถิ่น 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

2.1  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

 (บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมาณให้กลุ่ม
อาชีพต่างๆ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพเสริม อาชพีการเกษตร
ปศุสัตว์และการประมง 
 

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
กลุ่มอาชีพตา่ง ๆ และต่อ
ยอดการด าเนินงานที่มีอยู่
เดิม  เช่น 
- กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ         
  หมู่ที่ 5,6 
- กลุ่มท าขนมหมู่ที่ 6 
- กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง  
  หมู่ที่ 7 
- กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ด  
  หมู่ที่ 10   
ฯลฯ 
 

 100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน
ผู้เข้ารว่ม/ป ี

กลุ่มอาชีพได้มี
เงินทุนในการต่อ
ยอดหรือขยายการ
ด าเนินงานเพื่อเพิ่ม
รายได้ให้มากขึ้น 
 

ส านักงานปลัด 

2 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การปลูกพืชสมุนไพร 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
รู้จักการดูแลสุขภาพดว้ยพืช
สมุนไพร 

สนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
เกี่ยวกบัพืชสมุนไพร 
 
 
 
 

 60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน
กิจกรรม/ป ี

ประชาชนรู้ถึง
คุณประโยชน์ของ
พืชสมุนไพร 

ส านักงานปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

 (บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงานตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
ด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ           
โดยยึดหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

สนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น     
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น 
- ส่งเสริมการปลูกผักปลอด
สารพิษ/ผักสวนครัวรัว้กินได้ 
- ส่งเสริมการจัดท าปุ๋ย
ชีวภาพ ปุย๋หมัก 
- ส่งเสริมการจัดท าแก๊ส
ชีวภาพ 
- ส่งเสริมการปลูกพืชแซม      
ในสวนยาง เป็นต้น 

 100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม/ป ี

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดี มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ 
 

ส านักงานปลัด 

4 จัดอบรมให้ความรู้เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การประกอบอาชพี
ทางการเกษตร 
 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรได้มีความรู้และ
ประสบการณ์เพื่อพัฒนา
อาชีพทางการเกษตร 
 

จัดอบรมเกษตรกรเพื่อให้
ความรู้ทางหลักวิชาการที่
ถูกต้องและ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์เพื่อ
น าไปปรับปรุง ป้องกันและ
แก้ไข เพื่อพัฒนาอาชพีทาง
การเกษตรให้ทันโลกปจัจุบัน 
เช่น  
- จัดอบรมการก าจัด ปอ้งกัน
เกี่ยวกบัศัตรูพืชและแมลงที่
ท าลายผลผลิตทางการ
เกษตร 
- จัดอบรมการลับมีดกรีด
ยาง 
เป็นต้น 

 50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม/ป ี

เกษตรกรมีความรู้
และสามารถผลิต
ผลิตผลทางการ
เกษตรท่ีมีคุณภาพ
ออกสู่ตลาดอย่าง
เพียงพอและเต็มที ่
 

ส านักงานปลัด 
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2.2  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 

ก่อสร้างปรับปรุง
ระบบคมนาคมสู่
แหล่งที่จะพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว
บุกเบิกถนนสายรอบ
ถ้ าเขาดิน หมู่ที ่3    
 
 
 

เพื่อเพิ่มความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการเดินทางไปสู่
แหล่งท่องเที่ยว 

ถนนสายรอบถ้ าเขาดิน 
หมู่ที่ 3  กวา้ง   6   เมตร  
ระยะทาง 10 กโิลเมตร 
 

   

6,000,000 
(งบ อบต./อบจ.) 

 

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

สถานที่ท่องเท่ียว
เป็นที่รู้จักและเป็น
การสร้างงานสร้าง
รายได้แก่
ประชาชนในเขต
บริเวณสถานที่
ท่องเที่ยวนั้นๆ 
 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างปรับปรุง
ระบบคมนาคมสู่
แหล่งที่จะพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว
ก่อสร้างถนน, บันได
เพื่อการเดินทางสู่
ควนปลวกล้อน 
 หมู่ที่ 10 
 

เพื่อเพิ่มความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการเดินทางไปสู่
แหล่งท่องเที่ยว 

ก่อสร้างถนน, บันไดเพื่อ
การเดินทางสู่ควนปลวก
ล้อน 
 หมู่ที่ 10 

   

6,000,000 
(งบ อบต./อบจ.) 

 

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

สถานที่ท่องเท่ียว
เป็นที่รู้จักและเป็น
การสร้างงานสร้าง
รายได้แก่
ประชาชนในเขต
บริเวณสถานที่
ท่องเที่ยวนั้นๆ 
 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างปรับปรุง
ระบบคมนาคมสู่
แหล่งที่จะพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว
ก่อสร้างถนนอ่างเก็บ
น้ าบ้านวังวิเศษ หมู่ที่ 
7 
 
 
 

เพื่อเพิ่มความสะดวก
และความปลอดภัย
ในการเดินทางไปสู่
แหล่งท่องเที่ยว 

ก่อสร้างถนนอ่างเก็บน้ า 
บ้านวังวิเศษ หมู่ที ่7 

 
 
 

  

6,000,000 
(งบ อบต./อบจ.) 

 

 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

สถานที่ท่องเท่ียว
เป็นที่รู้จักและเป็น
การสร้างงานสร้าง
รายได้แก่
ประชาชนในเขต
บริเวณสถานที่
ท่องเที่ยวนั้นๆ 
 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ปรับภูมิทัศน์และ
พัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยว 
 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เป็นที่
รู้จักอยา่งแพร่หลาย 
 

1)  จะด าเนินการปรับภูมิ
ทัศน์และปรับปรุง 
ซ่อมแซมและพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ จ านวน  5 
แห่ง  ดังนี้   
1. อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าด า  
หมู่ที่ 2 
2. ถ้ าเขาดิน หมู่ที่ 3  
3. อ่างเก็บน้ าบา้นวังวิเศษ  
หมู่ที่ 7  
4. ควนปลวกลอ้น หมู่ที ่
10  
5.  นบนาปี ๊ หมู่ที่  1   
ได้แก่ 
- ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 
- ก่อสรา้งศาลาพักผ่อน 
- ติดต้ังตู้โทรศัพท์
สาธารณะ 
- ก่อสร้างห้องน้ า ช – ญ 
เป็นต้น 
 
๒) ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวของต าบลให้เป็น
ที่รู้จัก 

 
 

 
 
 

10,000,000 
(งบ อบต./ 

อบจ. 
และ 

หน่วยงานอื่น) 
 

10,000,000 
(งบ อบต./ 

อบจ. 
และ 

หน่วยงานอื่น) 
 

10,000,000 
(งบ อบต./อบจ. 

และ 
หน่วยงานอื่น) 

 

10,000,000 
(งบ อบต./ 

อบจ. 
และ 

หน่วยงานอื่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000,000 
(งบ อบต./ 

อบจ. 
และ 

หน่วยงานอื่น) 
 

จ านวนนกั
ท่อง 

เท่ียว/ป ี

สถานที่ท่องเท่ียว
เป็นที่รู้จักและเป็น
การสร้างงานสร้าง
รายได้แก่
ประชาชนในเขต
บริเวณสถานที่
ท่องเที่ยวนั้นๆ 

กองช่าง 
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2.3  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

 (บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สนับสนุนศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรประจ าต าบล 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรให้แกป่ระชาชน 

 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจ าต าบล 
 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม/ป ี

ศูนย์ฯ มี
งบประมาณในการ
ด าเนินงานอย่าง
เพียงพอและมี
ประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

2 สนับสนุนพันธุ์พืช 
พันธุ์ไม้ และ พันธุ์
สัตว์ 
 

เพื่อให้ประชานมีอาชีพและลด
ต้นทุนในการประกอบอาชีพ 
 

สนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์ไม้  
พันธุ์สัตว์ให้แก่ประชาชน 
 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม/ป ี

ประชาชนได้รับ
พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ 
พันธุ์สัตว์ท าให้ลด
ต้นทุนในการ
ประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

3.1  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ระบบเสียงตามสาย 

เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารอยา่งรวดเร็ว
และทั่วถึง 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ       
เสียงตามสาย หมู่ที ่1 – 10 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
 (งบ อบต.) 

50,000 
 (งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน             
ที่ด าเนินการ 

ประชาชนมี
ช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
 

2 จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์และ
วารสารรวมทั้ง
หนังสือต่าง ๆ  
 

เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารอยา่งรวดเร็ว
และทั่วถึง 
 

จัดหาสิ่งพิมพ์และหนังสือ
ต่าง ๆส าหรับที่ท าการ อบต. 
และที่อ่านหนังสือพิมพ์
หมู่บ้าน 
 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
 (งบ อบต.) 

20,000 
 (งบ อบต.) 

20,000 
 (งบ อบต.) 

จ านวนที่
อ่าน

หนังสือพิมพ ์

ประชาชนมี
ช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น 
 

ส านักงาน
ปลัด 
 

3 จัดท าวารสาร 
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
และการ
ประชาสัมพันธ ์
 

เพื่อประชาสัมพันธ์และ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารการ
ด าเนินงานของ อ 
-บต. ให้สาธารณชนได้ทราบ 
 

-จัดท าวารสาร สื่อสิ่งพิมพ ์
ของ อบต. 
-จัดท าปา้ยปิดประกาศ
ข้อมูลข่าวสารประจ า
หมู่บ้าน 
 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

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

ส านักงาน
ปลัด 
 

4 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อเป็นช่องทางในการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารการ
ด าเนินงานของ อบต. 

เป็นค่าใช้จ่ายในการต่อ
สัญญาเว๊ปไซด์ การต่ออายุ
โดเมนเนมรายปี ค่าปรับปรุง
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ  
ค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต
รายเดือน  เป็นต้น 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
 (งบ อบต.) 

40,000 
 (งบ อบต.) 

40,000 
 (งบ อบต.) 

40,000 
 (งบ อบต.) 

กิจกรรมที่
น าเสนอ/ปี 

ประชาชนและ
บุคคลที่สนใจได้
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต. ที่เป็น
ปัจจุบันและ
ทันสมัย 

ส านักงาน
ปลัด 
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 3.2  แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. อาหารเสริมนม 
 

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพทาง
โภชนาการให้กับเด็กนกัเรียน 
 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ให้กับเด็กนักเรียน จ านวน 2 
โรง 
 

700,000 
(งบ อบต.) 

700,000 
 (งบ อบต.) 

700,000 
 (งบ อบต.) 

700,000 
 (งบ อบต.) 

700,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน 
นร./ปี 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพ ร่างกายที่
แข็งแรงและ
สมบูรณ์ 

ส านักงาน
ปลัด 

2. อาหารกลางวัน 
 

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพทาง
โภชนาการให้กับเด็กนกัเรียน 
 

สนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับอาหารกลางวันแก่
นักเรียน   จ านวน 2 โรง 
 

845,000 
(งบ อบต.) 

845,000 
 (งบ อบต.) 

845,000 
 (งบ อบต.) 

845,000 
 (งบ อบต.) 

845,000 
 (งบ อบต.) 

จ านวน 
นร./ปี 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพ ร่างกายที่
แข็งแรงและ
สมบูรณ์ 

ส านักงาน
ปลัด 

3. วันเด็กแห่งชาติ  
 

เพื่อพัฒนาเด็กให้มีการเรียนรู้
และมีส่วนร่วมในกจิกรรมวัน
เด็ก ส่งเสริมการเรียนการสอน 
จัดประสบการณ์ตรงแก่
นักเรียน 
 

นักเรียนและชุมชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมและได้เห็น
คุณค่าของวันเด็ก ได้
ประพฤติปฎบิัติตามอย่างที่ดี 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

จ านวนนร./
ปี 

เด็กนักเรียนมี
โอกาสได้ร่วม
กิจกรรมและได้
แสดงความ 
สามารถ  มีความ
สนุกสนาน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

3.3  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการ
ด าเนินงานพร้อม
เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปมีทักษะเกีย่วกับภาษา
ต่างชาติเพื่อการสื่อสารเพื่อ
รองรับการพัฒนาจังหวัดเป็น
เมืองแห่งการท่องเท่ียว 
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ภาษา
ต่างชาติเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปในต าบลการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ   เพือ่
เตรียมความพร้อม 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จ านวน
กิจกรรม/ป ี

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีทักษะ
และความรู้เกี่ยวกบั
ภาษาตา่งชาติและ
สามารถสื่อสารได้ 

ส านักงาน
ปลัด 
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3.4  แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การส่งเสริมการจัด
กิจกรรมและการ
อนุรักษ์ ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มใน
การจัดกิจกรรมและการ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ด าเนินการจัดกิจกรรมและ
การอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 
 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
 (งบ อบต.) 

50,000 
 (งบ อบต.) 

50,000 
 (งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมและได้อนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ส านักงานปลัด 
 

2 จัดงานวันส าคัญทาง
ราชการ    
รัฐพิธี และทาง
ศาสนา 
 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มใน
วันส าคัญในงานรัฐพิธี, งาน
หรือกิจกรรมทางราชการและ
กิจกรรมทางศาสนา 
 

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน วันส าคัญทางราชการ 
รัฐพิธีและทางศาสนาเช่น 
วันพ่อแห่งชาติ, วันแม่, วัน
สารทไทย, วันวิสาขบูชา , 
วันสงกรานต์ ฯลฯ 
 
 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
 (งบ อบต.) 

50,000 
 (งบ อบต.) 

50,000 
 (งบ อบต.) 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมและได้อนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ส านักงานปลัด 
 

3 ส่งเสริมคุณธรรมน า
สังคมอยู่ดีมีสุข 
 
 
 
 
 
 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชน 
ตระหนักถึงการมีคุณธรรมและ
ยึดหลักคุณธรรมในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมน าสังคมอยู่ดีมีสุข 
 
 
 
 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

70,000 
 (งบ อบต.) 

70,000 
 (งบ อบต.) 

70,000 
 (งบ อบต.) 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
คุณธรรม ด ารงตน
อยู่ในความถกูต้อง
และมีชีวิตที่สงบ
สุข 
 
 

ส านักงานปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
โครงการฯ เช่น ค่าตอบแทน 
ค่าสมานาคุณวิทยากร ค่า
รับรอง ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นและเกีย่วขอ้ง ฯลฯ 
 

สนับสนุนงบประมาณ
กิจกรรมอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก ่เด็กนักเรียน 
เยาวชน และบุคลากร 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

ครั้ง/ปี ผู้เข้าร่วมมี
คุณธรรมจริยธรรม
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

5 ก่อสร้างลานกีฬา
พร้อมอาคาร
อเนกประสงค์  หมู่ที่  
8 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
และแข็งแรง  
 

ก่อสร้างลานกีฬาพร้อม
อาคารอเนกประสงค์ 

    1,000,000 
(อบต.) 

จ านวนลาน
กีฬาและ
อาคาร

อเนกประสงค์ 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ 

ส านักงานปลัด 

6 ปรับปรุงลานกีฬา  
หมู่ที่  9 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
และแข็งแรง 
 

ปรับปรุงลานกีฬา     100,000 
(อบต.) 

จ านวนลาน
กีฬา 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ 

ส านักงานปลัด 

7 ก่อสร้างลานกีฬา
หมู่บ้าน  บ้านอ่าว
กลาง  หมู่ที ่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
และแข็งแรง 

ก่อสร้างลานกีฬาหมูบ่้าน  
บ้านอ่าวกลาง  หมู่ที ่ 10 

    2,500,000 
(อบต.) 

จ านวนลาน
กีฬา 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ 

ส านักงานปลัด 

8 จัดซื้ออุปกรณ์ออก
ก าลังกายประจ าลาน
กีฬา หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
และแข็งแรง 

จัดซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกาย
ประจ าลานกีฬา  หมู่ที่  10 

    10,000 
(อบต.) 

จ านวน
อุปกรณ์ออก
ก าลังกาย 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ 

ส านักงานปลัด 

9 จัดซื้ออุปกรณ์ออก
ก าลังกายประจ า
อาคารอเนกประสงค์
หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
และแข็งแรง 

จัดซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกาย
ประจ าอาคารอเนกประสงค์  
หมู่ที่  10 

    100,000 
(อบต.) 

จ านวน
อุปกรณ์ออก
ก าลังกาย 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ 

ส านักงานปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การรณรงค์สร้าง
จิตส านึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
การจัดท าปา้ย
ประชาสัมพันธ ์การ
รณรงค์และจัดท า
แนวเขตที่สาธารณ 
ประโยชน์ ตา่ง ๆ  
ฯลฯ 
 

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมี
จิตส านึกและมีสว่นร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

ด าเนินการ การจัดท าปา้ย
ประชาสัมพันธ ์การรณรงค์
และจัดท าแนวเขตที่สาธารณ 
ประโยชน์ ตา่ง ๆ  ฯลฯ 
 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
 (งบ อบต.) 

30,000 
 (งบ อบต.) 

30,000 
 (งบ อบต.) 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
จิตส านกึในการ
อนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึน้และเป็นการ
คืนความสมดุล
ให้กับระบบนิเวศน ์
 

ส านักงาน
ปลัด 

2 การรณรงค์สร้าง
จิตส านึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อบรมการเฝ้าระวัง
และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมี
จิตส านึกและมีสว่นร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- อบรมอาสาสมัครการเฝ้า
ระวังและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
- ประชาสัมพันธก์ารอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
 (งบ อบต.) 

20,000 
 (งบ อบต.) 

20,000 
 (งบ อบต.) 

20,000 
 (งบ อบต.) 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
จิตส านกึในการ
อนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึน้และเป็นการ
คืนความสมดุล
ให้กับระบบนิเวศน ์
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 การรณรงค์สร้าง
จิตส านึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไม้ไผ่
วิถีชีวิตชุมชนและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมี
จิตส านึกและมีสว่นร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ไม้ไผ่วิถีชีวิตชุมชนและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
 (งบ อบต.) 

50,000 
 (งบ อบต.) 

50,000 
 (งบ อบต.) 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
จิตส านกึในการ
อนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึน้และเป็นการ
คืนความสมดุล
ให้กับระบบนิเวศน ์
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

4 ด าเนินงานหรือ
สนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อป้องกัน ฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ด าเนินการตามแนว
พระราชด าร ิ
-ก่อสร้างฝายชะลอน้ า หมู่ที ่
1 
ล าน้ าคลองชี 
-ก่อสร้างฝายแม้ว  หว้ยน้ า
ขาว  
หมู่ที่ 3  จ านวน 3  จุด  
- เพาะกล้วยไม้คืนสู่ป่า   
หมู่ที่ 5 
 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
 (งบ อบต.) 

200,000 
 (งบ อบต.) 

200,000 
 (งบ อบต.) 

กิจกรรม/ป ี ธรรมชาติได้รับ
การดูแลและฟื้นฟู
สภาพให้สมบูรณ์ 

ส านักงาน
ปลัด 

5 การบ าบัดและฟื้นฟู
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการปลูกไม้
ดอกไม้ประดับสอง
ข้างทาง   
 
 

เพื่อฟื้นฟูธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการฟื้นฟูธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการ
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับสอง
ข้างทาง   
 
 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

กิจกรรม/ป ี ธรรมชาติได้รับ
การดูแลและฟื้นฟู
สภาพให้สมบูรณ์ 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 การบ าบัดและฟื้นฟู
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการปลูก
หญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกียรติบริเวณที่
สาธารณะ 
 
 
 

เพื่อฟื้นฟูธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 
 

ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติบริเวณที่
สาธารณะ 
 
 
 
 
 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

กิจกรรม/ป ี ธรรมชาติได้รับ
การดูแลและฟื้นฟู
สภาพให้สมบูรณ์ 

ส านักงาน
ปลัด 

7 การบ าบัดและฟื้นฟู
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมส่งเสริม
การอนุรักษ์ปา่เสม็ด
หมู่ที่ 3  
 
 

เพื่อฟื้นฟูธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 
 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าเสม็ด 
หมู่ที่ 3 เป็นต้น 
 
 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
 (งบ อบต.) 

50,000 
 (งบ อบต.) 

50,000 
 (งบ อบต.) 

กิจกรรม/ป ี ธรรมชาติได้รับ
การดูแลและฟื้นฟู
สภาพให้สมบูรณ์ 

ส านักงาน
ปลัด 

8 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะต้นทาง 
 

เพื่อให้ประชาชนตระหนกัถึง
การดูแลและรักษาความ
สะอาดบ้านเรือนและชุมชน มี
การเตรียมความพร้อมให้กับ
ภาคประชาชนในการคัดแยก
ขยะที่ต้นทางเพื่อรองรับการ
จัดการขยะรูปแบบใหม ่
 
 

-ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ ์ รณรงค์การ
รักษาความสะอาดและการ
อบรมเกี่ยวกับการก าจัดขยะ 
เป็นต้น 
-จัดประกวดการดูและรักษา
ความสะอาด ตามโครงการ 
“บ้านสะอาดชุมชนน่าอยู่” 
 
 
 
 

20,000 
 (งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
 (งบ อบต.) 

20,000 
 (งบ อบต.) 

20,000 
 (งบ อบต.) 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนจะมี
จิตส านึกในเรื่อง
การดูแลรักษา
ความสะอาดของ
บ้านเรือนและ
ชุมชน 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ธนาคารขยะ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใน
ชุมชนตระหนักถึงการดูแลและ
รักษาความสะอาดของ
บ้านเรือนและชุมชน 

ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดตั้งกลุ่มเพื่อด าเนิน
กิจกรรมจัดซื้อขยะที่สามารถ
น าไป        รีไซด์เคิล และ
มุ่งเน้นให้ทุกคน   รู้คุณค่า
ของขยะ 

100,000 
 (งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

จ านวนกลุ่ม/ป ี ประชาชนจะมี
จิตส านึกในเรื่อง
การดูแลรักษา
ความสะอาดของ
บ้านเรือนและ
ชุมชน 
 

ส านักงาน
ปลัด 

10 อนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในเรื่องการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
2. เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
เกี่ยวกบัพันธุพ์ืชท้องถิ่นและ
แหล่งสมุนไพรพื้นบ้าน 
3. เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ และสร้างรายได้
เสริมและพัฒนาคุรภาพชวีิต
ของราษฎรในชุมชน 
4. เพื่ออนุรักษว์ัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
5. เพื่อเป็นฐานทรัพยากรใน
การพึ่งพาตนเองสู่เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าร า 
6. เพื่อสร้างจิตส านักโดยเน้น
การมีส่วนร่วมของราษฎรใน
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่นของตนเอง 

ด าเนินโครงการในพื้นที่
รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังมะปราง
เหนือ อ าเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง 

 50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

 

50,000 
(งบ อบต.) 

 

จ านวนพืช 
 

เป็นแหล่งการ
เรียนรู้เกี่ยวกับ
พันธุกรรมพืช
ท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 
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4.2  แผนงานการเกษตร  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

1 
 

ก่อสร้างแนว
ป้องกันน้ ากัดเซาะ
ตลิ่งแม่น้ าคลองชี
พื้นที่หมู่ที่ 4 
 
 
 

เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ท า
ให้มีการเก็บกกัน้ าเพื่อ
การเกษตร  
 
 

แม่น้ าคลองชี  หมู่ที ่4    10,000,000 10,000,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

 

แนวป้องกันน้ ากัด
เซาะตลิ่ง 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม  ยุทธศาสตร์ที่ 
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อการอยู่ดีมีสุข 

5.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การรณรงค์ 
ป้องกันเพื่อลด
อุบัติภัยทางถนน
ในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ 
ป้องกัน และชว่ยเหลอืผู้ที่
ประสบภัยบนถนนในเทศกาล
ต่าง ๆ 
 

-จัดท าปา้ยประชาสัมพันธ ์
รณรงค์และป้องกันการเกิด
อุบัติภัยบนถนน 
-จัดเจ้าหนา้ที่เพื่อด าเนินการ  
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
 (งบ อบต.) 

30,000 
 (งบ อบต.) 

30,000 
 (งบ อบต.) 

กิจกรรม/ป ี ปริมาณการเกิด
อุบัติภัยบนถนน
ลดลงและผู้ประสบ
อุบัติภัยได้รับการ
ช่วยเหลือทันทว่งที 

ส านักงาน
ปลัด 

2 พัฒนาศักยภาพชุด
หนึ่งต าบลหนึ่งทีม
กู้ภัย 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของชุดหนึ่งต าบล
หนึ่งทีมกู้ภัย 

สนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ    
ชุดหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ภัย 
รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ           
ที่เกี่ยวขอ้ง 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
 (งบ อบต.) 

30,000 
 (งบ อบต.) 

 
 
 
 

30,000 
 (งบ อบต.) 

กิจกรรม/ป ี เพิ่มศักยภาพการ
ด าเนินงานของชุด
หนึ่งต าบลหนึ่งทีม
กู้ภัย 
 

ส านักงาน
ปลัด 

3 จัดท าป้ายบอกทาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
ป้ายบอกทางในเขตพื้นที่ต าบล
วังมะปรางเหนือ เพื่อความ
สะดวกและความปลอดภัยใน
การเดินทาง 
 

จัดท าป้ายบอกทางในเขต
พื้นที่ต าบลวังมะปรางเหนือ 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

จ านวนปา้ย/ป ี เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและการ
คมนาคม 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ลูกระนาดชะลอรถ 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
ลูกระนาดชะลอรถในเขตพื้นที่
ชุมชนและพื้นที่เสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุ เพื่อความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการเดินทาง 
 

จัดท าลูกระนาดชะลอรถบน
ถนนในเขตพื้นที่                      
ต าบลวังมะปรางเหนือ 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

จ านวนปา้ย/ป ี เพิ่มความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและการ
คมนาคม 

ส านักงาน
ปลัด 

5 ติดต้ังกล้องวงจร
ปิด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง
กล้องวงจรปิดในพื้นที่ต าบลวัง
มะปรางเหนือ เพื่อความ
สะดวกในการป้องกันภยัต่างๆ 
 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด ในพื้นที่
ต าบลวังมะปรางเหนือ 

 200,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จุด/ปี ความปลอดใน
ทรัพย์สิน 

ส านักงาน
ปลัด 
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5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท 

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

เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้แก่
ผู้สูงอายุ และได้ร่วมกิจกรรมรด
น้ าด าหัวผู้สูงอายุและกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่จัดขึ้น 
 

เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้แก่
ผู้สูงอายุ และได้ร่วมกิจกรรม
รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุและ
กิจกรรมต่าง ๆ ทีจ่ัดขึ้น 
 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

จ านวนผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายุมีขวัญ
ก าลังใจและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ไม่รู้สึกว่าถกู
ทอดทิ้ง 
 

ส านักงาน
ปลัด 

2 สนับสนุนและ
ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ยากไร ้
 

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในต าบลให้ดี
ขึ้น 
 

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

140,000 
(งบ อบต.) 

140,000 
 (งบ อบต.) 

140,000 
 (งบ อบต.) 

140,000 
 (งบ อบต.) 

140,000 
 (งบ อบต.) 

จ านวน
ผู้ด้อยโอกาสและ

ผู้ยากไร ้
 

ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ยากไร ้
 

ส านักงาน 
ปลัด 
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5.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การรณรงค์ป้องกัน
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
 

เพื่อประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์ให้ประชาชน  เยาวชน  
เด็กในเขต อบต. ห่างไกลจาก
สิ่งเสพติดทุกประเภทและจัด
กิจกรรมการควบคุม ป้องกัน
และการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้
เสพยาเสพติด 
 

ประชาสัมพันธ ์การ
ด าเนินงานรณรงค์ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน 
 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
 (งบ อบต.) 

50,000 
 (งบ อบต.) 

50,000 
 (งบ อบต.) 

กิจกรรม/ป ี เด็ก  เยาวชน 
ประชาชนรู้และ
เข้าใจถึงภัยจาก
ยาเสพติดทุก
ประเภทและ
ทุกชนิด 
 

ส านักงานปลัด 

2 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างโรงเรือน
ท าปุ๋ยหมกั  ปุ๋ย
ชีวภาพ  หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนท าปุ๋ยหมกั  
ปุ๋ยชีวภาพ 

ก่อสร้างโรงเรือนการท าปุย๋
หมัก  ปุ๋ยชวีภาพ 

    500,000 
(อบต.) 

จ านวนโรงเรือน ประชาชน
สามารถน าปุย๋
หมัก  ปุ๋ย
ชีวภาพมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ส านักงานปลัด 

3 ฝึกอาชีพการท า
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน
ผู้สูงอายุมีอาชพีเพื่อการด ารง
ชีพ 

นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอาย ุ
วังวิเศษ 

  30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนนกัเรียน
โรงเรียนผู้สูงอายุ 

นักเรียน
โรงเรียน
ผู้สูงอายุมีอาชพี
ในการด ารงชีพ 

ส านักงานปลัด 

4 ฝึกอาชีพการท า
ขนมไทย 

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน
ผู้สูงอายุมีอาชพีเพื่อการด ารง
ชีพ 

นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอาย ุ
วังวิเศษ 

  30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนนกัเรียน
โรงเรียนผู้สูงอายุ 

นักเรียน
โรงเรียน
ผู้สูงอายุมีอาชพี
ในการด ารงชีพ 

ส านักงานปลัด 
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5.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 วังมะปรางเหนือรัก
สุขภาพ  
 

เพื่อให้นักกีฬาได้มีอุปกรณ์ใน
การฝึกซ้อมก่อนเขา้ร่วมแข่งขัน
และส่งเสริมการออกก าลังกาย
ในชุมชน 
 
 

-สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาใหแ้ก่
ศูนย์กีฬาแต่ละหมู่บา้น 
-ส่งเสริมการออกก าลังกาย 

70,000 
(งบ อบต.) 

70,000 
(งบ อบต.) 

70,000 
 (งบ อบต.) 

70,000 
 (งบ อบต.) 

70,000 
 (งบ อบต.) 

จ านวนสถานที่ 
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

นักกีฬาของแต่
ละหมู่บ้านและ
นักกีฬาของ
โรงเรียนได้มี
อุปกรณ์ในการ
ฝึกซ้อม 

ส านักงาน
ปลัด 

2 การแข่งขันกีฬา 
อบต.วังมะปราง
เหนือ ต้านยาเสพ
ติด การส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กับหน่วยงานอื่นที ่
อบต.เป็นเจ้าภาพ
เอง และหน่วยงาน
อื่นเป็นเจ้าภาพ 

เพื่อเป็นการรณรงค์ให้
ประชาชน เยาวชน ในพื้นที่ 
อบต.วังมะปรางเหนือ ใช้เวลา
ว่างในการออก 
ก าลังกาย หันมาดูแลสุขภาพ 
ห่างไกลยาเสพติด  
 

เพื่อสร้างสุขภาพทีแ่ข็งแรง 
และสร้างความสามัคคี และ
การส่งทีมกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกับหนว่ยงานอื่น ๆ 
 
 

270,000 
(งบ อบต.) 

270,000 
(งบ อบต.) 

270,000 
 (งบ อบต.) 

270,000 
 (งบ อบต.) 

270,000 
 (งบ อบต.) 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนได้ร่วม
การแข่งขันกีฬา 
มีร่างกายที่
แข็งแรงและ
สร้างความ
สามัคคี 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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5.5  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การสนับสนุน
สาธารณสุข 
มูลฐาน 

เพื่อให้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนมีงบประมาณในการ
ด าเนินการตามแผนงานต่าง ๆ  
 
 
 

สนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงานของศูนย์
อาสาสมัครสาธารณสุข
ชุมชนแต่ละหมู่บ้าน หมู่บา้น
ละ 15,000 บาท    
จ านวน 10 หมูบ่้าน 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยที่
ดีขึ้น 
 

ส านักงาน
ปลัด 

2 การรณรงค์ 
ป้องกัน ควบคุม
และดูแลรักษาโรค
ที่มีแมลงและแมง
เป็นพาหะ 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ 
อบต. มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง
ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ 
 

สนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ การป้องกัน การ
ควบคุมและการดูแลรักษา
ให้ห่างไกลจาก  - โรค
ไข้เลือดออก 
- โรคชิคุนกุนยา  รวมถึงค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง   
ฯ ล ฯ 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนรู้
วิธีการป้องกัน  
และรักษาตวัเอง
ให้ปลอดภัยจาก
โรคภัยไข้เจ็บต่าง 
ๆ  
 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

3 พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ฯลฯ 
 
 
 
 

เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บา้น 
มีงบประมาณในการด าเนินการ
ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ฯลฯ 
 

สนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 20,000 บาท    
จ านวน 10 หมูบ่้าน 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยที่
ดีขึ้น 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย  จากโรค
พิษสุนัขบ้า  ตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย์  ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ  เจา้ฟ้า
จุฬาภรณวลัย
ลักษณ์  อัครราช
กุมารี  กรมพระศรี
สวางควัฒนวร
ขัตติยราชนาร ี
 

การรณรงค์ ป้องกัน ควบคุม
และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้า  
 

สนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ การป้องกัน การ
ควบคุมและการดูแลรักษา
ให้ห่างไกลจาก – โรคพิษ
สุนัขบ้า  ฯ ล ฯ 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนรู้
วิธีการป้องกัน  
และรักษาตวัเอง
ให้ปลอดภัยจาก
โรคภัยไข้เจ็บต่าง 
ๆ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

5 การรณรงค์ 
ควบคุม การ
ป้องกันและการ
แก้ไขปัญหา
มลภาวะเป็นพิษ 
 

เพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะไม่พึง
ประสงค์เพื่อสุขภาพที่ดีของ
ประชาชน 

แก้ไขปัญหามลภาวะเป็นพิษ 
 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพจิตและ
สุขภาพกายที่ดี 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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5.6 แผนงาน งบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิรับ
เบี้ยยังชีพ 
 

5,000,000 
(งบ อบต.) 

5,000,000 
(งบ อบต.) 

5,000,000 
 (งบ อบต.) 

5,000,000 
 (งบ อบต.) 

5,000,000 
 (งบ อบต.) 

จ านวนผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายุจะได้รับ
เบี้ยยังชีพ ทกุ
เดือน ๆ ตาม
อัตราแบบ
ขั้นบันได จนกวา่
จะเสียชีวิต 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ 
 
 

เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 
 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ    
ที่ขอรับเบี้ยยังชีพ  
 

1,000,000 
(งบ อบต.) 

1,000,000 
 (งบ อบต.) 

1,000,000 
 (งบ อบต.) 

1,000,000 
 (งบ อบต.) 

1,000,000 
 (งบ อบต.) 

จ านวนคนพกิาร คนพิการจะ
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ทุกเดือน ๆ ละ 
800 บาท 
จนกวา่จะ
เสียชีวิต 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์
 

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ ที่ขอรับสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพ 
 

42,000 
(งบ อบต.) 

42,000 
(งบ อบต.) 

42,000 
 (งบ อบต.) 

42,000 
 (งบ อบต.) 

42,000 
 (งบ อบต.) 

จ านวนผู้ปว่ย
เอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์จะ
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ทุกเดือน ๆ ละ 
500 บาท 
จนกวา่จะ
เสียชีวิต 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อบต. เคลื่อนที่ 
 

เพื่อออกบรกิาร การจัดเก็บ
ภาษีบ ารุงท้องที่  บริการตัด
ผมฟรีตรวจรักษาโรคเบื้องต้น
และนวดแผนไทย 
 
 
 
 

ออกบริการประชาชนทกุ
หมู่บ้านจ านวน 10 หมูบ่้าน
ในเขตพื้นที่ อบต. หมู่บา้นๆ 
ละ 1 ครั้ง 
 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
 (งบ อบต.) 

40,000 
 (งบ อบต.) 

40,000 
 (งบ อบต.) 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเข้ารับ
บริการอยา่ง
ทั่วถึง 

ส านักงาน
ปลัด 

2 จัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านเพื่อบูรณา
การ การจัดท า
แผนพัฒนา แผน
ชุมชน แผนพัฒนา
การเกษตร 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มใน
การพัฒนาหมูบ่้านของตนเอง
โดยการเสนอปัญหาความ
เดือดร้อนเพื่อน าไปสู่การ
แก้ไข 
 
 

จัดเวทีประชาคมทั้ง 10 
หมู่บ้านเพื่อบูรณาการการ
จัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนา ฯลฯ 
 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
 (งบ อบต.) 

20,000 
 (งบ อบต.) 

20,000 
 (งบ อบต.) 

กิจกรรม/ป ี ปัญหาความ
เดือดร้อนได้รับ
การแก้ไขและ
พัฒนาได้ตรง
ตามความ
ต้องการของแต่
ละหมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 คนไทยใจอาสา 
 

เพื่อปลูกจิตส านกึให้
ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา
สังคมให้น่าอยู่ 
 

จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชน
ส านึกรักและพัฒนาสังคม 
 
 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
 (งบ อบต.) 

50,000 
 (งบ อบต.) 

50,000 
 (งบ อบต.) 

กิจกรรม/ป ี สังคมน่าอยู่ 
ประชาชนเกิด
ความรัก ความ
สามัคคี  
 

ส านักงาน
ปลัด 

4 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ที่ท าการ อบต. 
อาคาร
เอนกประสงค์ศาลา
ประชุม, ห้อง
ประชุม ฯลฯ 

เพื่อให้ประชาชน มีสถานที่ใน
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างสะดวก 

ก่อสร้าง ปรับปรุงที่ท าการ 
อบต.อาคารเอนกประสงค์, 
ลานเอนกประสงค์, ศาลา
ประชุม ให้มีความพร้อมใน
การท ากจิกรรม 
และการให้บรกิารประชาชน 
เป็นต้น 

 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
 (งบ อบต.) 

200,000 
 (งบ อบต.) 

200,000 
 (งบ อบต.) 

จ านวนครั้งที่
ด าเนินการ 

ประชาชน มี
สถานที่ในการ
ด าเนินการ
กิจกรรมอยา่ง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

5 การส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ทางการเมืองการ
ปกครอง 
 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยทีถู่กต้อง 
 

-รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
หลักการปกครองในระบบ
อบประชาธิปไตยที่ถูกตอ้ง
และทั่วถึง 
-ด าเนินการเลือกตั้งในระดับ
ท้องถิ่น ฯลฯ 
 
 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
 (งบ อบต.) 

500,000 
 (งบ อบต.) 

500,000 
 (งบ อบต.) 

จ านวนผู้มาใช้
สิทธิเลือกตั้ง 

ประชาชนมี
ความเข้าใจและ
มีส่วนร่วมในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
มากขึ้น 
 

ส านักงาน
ปลัด 

6 ส่งเสริมและ
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนโดยให้
ประชาชนรู้จักการออม 
 
 

จัดกิจกรรมและสวัสดิการ
ต่าง ๆ ส าหรับสมาชิก
กองทุนฯ 
 
 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
 (งบ อบต.) 

50,000 
 (งบ อบต.) 

50,000 
 (งบ อบต.) 

จ านวนสมาชกิ ประชาชนมีนิสัย
รักการออม 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการปกป้อง
สถาบันส าคัญของ
ชาต ิ
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมความรักความ
สามัคคีของคนในชาติ 

จัดท าโครงการปกปอ้ง
สถาบันส าคัญของชาติโดยให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

กิจกรรม/ป ี ประชาชนเกิด
ความรักความ
สามัคคี เทิดทูน
พระมหากษัตริย์
อันเป็นสถาบัน
ของชาติ 

ส านักงาน
ปลัด 

8 หน้าบ้านนา่มอง
หลังบ้านน่าชม 

เพื่อเป็นแรงกระตุ้น เด็ก 
เยาวชนประชาชน กลุ่มอาชีพ 
ผู้น าชุมชนรวมถึงเครือข่าย
ต่าง ๆ ของแต่ละหมู่บ้าน ได้
ตระหนักถึงการมีส่วนรว่ม
และการร่วมแรงร่วมใจในการ
การพัฒนาหมูบ่้านมุ่งเน้น
พัฒนาให้ครอบคลุมในทุก ๆ 
ด้าน เพื่อพัฒนาไปสู่หมูบ่้าน
แห่งความสุข 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมและรางวัลจูงใจใน
การการพัฒนาการบรหิาร
จัดการหมู่บา้น ของแต่ละ
หมู่บ้านที่มีความโดดเด่น 
เปน็เอกลักษณ์ มีหลักการ
บริหารจัดการที่ดีในทุก ๆ 
ขั้นตอนและกระบวนการที่
ผ่านการตรวจสอบ ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน เป็นที่
ยอมรับ สามารถต่อยอดเป็น
หมู่บ้านแห่งความสุข และ
สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในต าบลได้ 
 
 
 
 
 

  50,000 
 (งบ อบต.) 

50,000 
 (งบ อบต.) 

50,000 
 (งบ อบต.) 

จ านวนหมูบ่้านที่
เข้าร่วมโครงการ 

ทุกหมู่บ้านมกีาร
พัฒนาและมี
แรงจูงใจในการ
พัฒนาหมู่บ้าน
ของตนให้มีการ
บริหารจัดการที่
ดี 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 อุดหนุนโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลอื
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ระดับ
อ าเภอวังวิเศษ) 

เพื่ออุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ระดับอ าเภอวังวิเศษ) 

จัดตั้งสถานที่กลางส าหรับ
เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

20,000 
(งบ อบต.) 

 

20,000 
(งบ อบต.) 

 

20,000 
(งบ อบต.) 

 

20,000 
(งบ อบต.) 

 

20,000 
(งบ อบต.) 

 

จ านวนครั้ง/ปี องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมี
สถานที่กลาง  ซ่ึง
เป็นแหล่งข้อมูล
ข่าวสารในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
เขตพื้นที่อ าเภอ
วังวิเศษ  รวมทั้ง
เป็นศูนย์รวม
กฎหมาย  
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ฯลฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

10 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
อบต.วังมะปราง
เหนือ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  และมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบับทบาท
หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้บริหาร  สมาชกิสภา  
พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง 

  300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

กิจกรรม/ป ี บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกบับทบาท
หน้าที่ของ อปท.
และปฏิบัตหิน้าที่
ตามระเบียบ
ข้อบังคับอย่าง
ถูกต้อง 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน  
ตัวแทนประชาคม 
การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อให้ความรู้  ความเข้าใจ 
เกี่ยวกบัการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

สมาชิกสภา อบต.  
ผู้น าชุมชน  ตัวแทน
ประชาคมและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวขอ้ง   

  20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

กิจกรรม/ป ี สมาชิกสภา 
อบต. ผู้น าชุมชน  
ตัวแทน
ประชาคม มี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

๑2 โครงการ “คลินิก
ประปา อบต.เติม
น้ าใจให้ประชาชน” 

เพื่อออกบรกิาร ชว่ยแนะน า
ดูแลระบบประปา การเปลี่ยน
ก๊อกน้ า สายช าระ และเปลี่ยน
ก๊อกประหยัดน้ า รับฟังปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
เพื่อน าไปสู่การแก้ไข 
 
 
 

เพื่อเพิ่มความพร้อมในการ
บริการระบบประปา 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนครัวเรือน
ผู้ใช้น้ าประปา/ป ี

ระบบประปาที่มี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

13 โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อประสิทธิภาพของข้อมูล
รายละเอียดเกีย่วกับทรัพย์สิน
ต่างๆ ของประชาชนไว้ใช้
ส าหรับการจัดเกบ็ภาษี
สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเร่งรัดติดตามจัดเก็บ
รายได้อย่างครบถ้วน  ถกูต้อง 
และเป็นธรรมแก่ผู้มีหนา้ที่เสีย
ภาษีอย่างแท้จริง 
 
 

เพื่อที่จะด าเนินการจัดท า
แผนที่ภาษแีละทะเบียน
ทรัพย์สินให้ครอบคลุมพื้นที่
ทั้งหมดของ อบต.วังมะปราง
เหนือ 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนผู้ช าระ
ภาษี/ป ี

รายได้เพิ่มขึ้น  
มีฐานข้อมูล
ครบถ้วน  
มีระบบการ
จัดเก็บภาษีที่
แน่นอน  ถูกต้อง 
และเป็นธรรม 

กองคลัง 

14 โครงการจ้างเหมา เพื่อให้มีข้อมูลแผนที่ภาษี  ครอบคลุมพื้นที่ของ อบต.วัง  500,000 500,000 300,000 200,000 จ านวนขอ้มูล รายได้เพิ่มขึ้น  กองคลัง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ส ารวจข้อมูลแผนที่
ภาษี (ภาคสนาม) 

ที่ดิน  และสิ่งปลูกสร้างที่
ครบถ้วนรองรับการจัดเก็บ
ภาษีตาม  พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.  
2562 

มะปรางเหนือทั้งหมด  โดยมี
แปลงที่ดินประมาณ  
6,000  แปลง 

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) แผนที่ภาษ ี มีฐานข้อมูล
ครบถ้วน  
มีระบบการ
จัดเก็บภาษีที่
แน่นอน  ถูกต้อง 
และเป็นธรรม 

 
6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ฝึกอบรม ทบทวน/
จัดตั้งสมาชิกอาสา
ป้องกันฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 
 

ฝึกอบรม ทบทวน/จัดตั้ง
สมาชิกอาสาป้องกันฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 
 

ฝึกอบรม ทบทวน/จัดตั้ง 
สมาชิก     อปพร.และ  
อปพร. ชุดใหม ่

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ/ปี 

มีความพร้อมใน
การป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 
6.3  แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เงินสมทบระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ 
 
 

เพื่อจ่ายสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ตาม
โครงการจัดระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับทอ้งถิ่น 
 
 

จ่ายงบประมาณสมทบตาม
โครงการจัดระบบ
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น 
 

110,000 
(งบ อบต.) 

110,000 
(งบ อบต.) 

110,000 
(งบ อบต.) 

110,000 
(งบ อบต.) 

110,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนครั้ง/ปี ประชาชนได้รับ
การบริการด้าน
สุขภาพที่ด ี

 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 สนับสนุน
งบประมาณให้
หน่วยงานอื่นตาม
อ านาจหน้าที/่
ภาระผูกพัน 

เพื่อให้การบริหารและ
ปฏิบัติงานของ อบต. เป็นไป
ตามภารกจิและอ านาจหน้าที่ที่
กฎหมายก าหนด 

สนับสนุนงบประมาณให้
หน่วยงานอื่น ๆ ด าเนินตาม
ภารกิจ อ านาจหนา้ที่ ของ 
อบต. 
 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

100,000 
 (งบ อบต.) 

จ านวนครั้ง/ปี สามารถด าเนินงาน
ตามภารกจิอ านาจ
หน้าที่ได้
ครอบคลุมและ
ครบถ้วน 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

3 ค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

เพื่อจ่ายในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน
หรือบรรเทา 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

จ านวนครั้ง/ปี ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน
ได้รับการช่วยเหลือ 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
 

 


