
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคก์ารบรหิารส่วนตำบลควนปรงิ 
 

งานนโยบายและแผนงาน 
สำนกัปลดัอบต. 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปรงิ 
 
 



คำนำ 
 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  มีความจำเป็นจะต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ือให้การดำเนินงานสอดคล้องกับตามนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีหรือ
กระทรวงมหาดไทย แผนพัฒนาประเทศ จังหวัด อำเภอ หรือเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนอย่างแท้จริงตามบริบท อำนาจหน้าที่ สภาพพ้ืนที่ โดยหลักการสำคัญของการจัดทำหรือให้มีแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ก็เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุตามโครงการพัฒนาที่
กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ต่อการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย   

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/256๓ ขึ้น โดยหลักการสำคัญของการจัดทำหรือให้มีแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม       
การจ่ายขาดเงินสะสม  องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/256๓ ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้โดยการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 

          หน้า 
 

บันทึกเหตุผลและความจำเป็น             1 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 256๕) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/256๓ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา          ๒        
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกเหตุผลและความจำเป็น 
การจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 - 25๖๕) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.256๓ 
.......................................................... 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงิน
สะสมในช่วงแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยในปีงบประมาณพ.ศ.25๖๓  องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 25๖๕) ไปเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256๓ ไปแล้วนั้น 
  บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 25๖๕) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.256๓  เพ่ือให้การดำเนินงานสอดคล้องกับตามนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีหรือ
กระทรวงมหาดไทย แผนพัฒนาประเทศ จังหวัด อำเภอ หรือเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนอย่างแท้จริงตามบริบท อำนาจหน้าที่ สภาพพ้ืนที่  โดยหลักการสำคัญของการจัดทำหรือให้มีแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ก็เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุตามโครงการพัฒนาที่
กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ต่อการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย   
  ฉะนั้นเพ่ือให้การเตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.256๓ บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ต่อการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตลอดจนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
ควนปริงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 25๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ.256๓ ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการจัดทำโครงการพัฒนาต่างๆ เมื่อมีเงินรายได้เกินกว่าประมาณการ
ไว้หรือพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อไป 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
                 



 
 
2. บญัชโีครงการพฒันาทอ้งถิ่น 

 
บญัชสีรปุโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เตมิ ครัง้ที ่1 พ.ศ.2563 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปรงิ 

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

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

17 

 
 
 

24,426,605 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

17 

 
 
 

24,426,605 

รวม - - - - 17 24,426,605 - - - - 17 24,426,605 
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนสู่ระดับฐานราก 
3.3 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

1 

 
 
 

200,000 

     
 
 

1 

 
 
 

200,000 

รวม - - - - 1 200,000 - - - - 1 200,000 
รวมทั้งสิ้น - - - - 18 24,626,605 - - - - 18 24,626,605 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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2. บญัชโีครงการพฒันาทอ้งถิน่ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครัง้ที ่๑ พ.ศ.2563 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการขุดเจาะน้ำ
บาดาลบริเวณบ้าน
นางสาววันดี ชนะ

นาค  
หมู่ที่ 1 

-เพ่ือจัดหาแหล่ง
น้ำใช้ สำหรับผลิต

น้ำประปา 

-ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาด  

6 นิ้ว ความลึก 70 
เมตร 

- - 200,000 - - -ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาด 6 นิ้ว ความ

ลึก 70 เมตร 

-สามารถแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ำประปา 

กองช่าง 
 
 
 

2 โครงการขยายท่อเมน
ประปา บ้านเกาะปริง  

หมู่ที่ 1  

-เพ่ือให้บริการ
น้ำประปาหมู่บ้าน 

ได้ทั่วถึง 

-ขยายท่อเมนประปาใช้
ท่อพีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง  

1.5 นิ้ว และ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว 
ระยะทาง 1,232 เมตร 

- - 120,000 - - -ขยายท่อเมน
ประปา 

ใช้ท่อพีวีซี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 

1.5 นิ้วและ
เส้นผ่าศูนย์กลาง  
2 นิ้ว ระยะทาง 
1,232 เมตร 

-ประชาชนมี
น้ำประปาใช้

อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
 
 
 
 

3 โครงการบุกเบิกถนน
สายบ้านนายจรูญ 

ดอกรัก  
หมู่ที่ 2 

-เพ่ือบุกเบิกถนน
ให้ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจร 

-บุกเบิกถนนลงหินผุ
เกลี่ยเรียบ กว้าง 3.50 
เมตร ระยะทาง 70 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 - 
0.40 เมตร 

- - 22,000 - - -บุกเบิกถนนลงหิน
ผุเกลี่ยเรียบ กว้าง 

3.50 เมตร 
ระยะทาง 70 

เมตร หนาเฉลี่ย            
0.20 - 0.40 ม. 

-ถนนมีสภาพดีขึ้น 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครัง้ที ่๑ พ.ศ.2563 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการบุกเบิกถนน
สายบ้านนายอำนาจ 

ศรีเรือง หมู่ที่ 2 

-เพ่ือบุกเบิกถนน
ให้ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจร 

-บุกเบิกถนนลงหินผุ
เกลี่ยเรียบ กว้าง 3 
เมตร ระยะทาง 76 

เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 

- - 17,000 - - -บุกเบิกถนนลงหิน
ผุเกลี่ยเรียบ กว้าง 
3 เมตรระยะทาง 
76 เมตร  หนา

เฉลี่ย 0.20 เมตร 

-ถนนมีสภาพดีขึ้น 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
 
 

5 โครงการบุกเบิกถนน
สายมัสยิดเก่า หมูที่ 3 

-เพ่ือบุกเบิกถนน
ให้ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจร 

-บุกเบิกถนนลงหินผุ
เกลี่ยเรียบ กว้าง 3 - 4 

เมตร ระยะทาง 70 
เมตร   

หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร 

- - 313,000 - - -บุกเบิกถนนลงหิน
ผุเกลี่ยเรียบ กว้าง  

3 - 4 เมตร 
ระยะทาง 70 

เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.40 เมตร 

-ถนนมีสภาพดีขึ้น 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
 

6 โครงการติดตั้งไฟฟ้า  
แสงสว่างถนนสาย 

ควนปริง - บางหมาก 
บริเวณหน้าวัดควนปริง

วนาราม(วัดนาป้อ)  
หมู่ที่ 4 

 

-เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิของ

ประชาชน 

-ติดตั้งไฟฟา้แสงสว่างแบบ
กิ่งเดียวชนิดเสาเหล็กอาบ
สังกะสี สงู 9 เมตรและ 
ชุดโคมไฟฟ้าหลอดไอ
โซเดียม ความดันสูง  

250 วัตต์ จำนวน 8 ต้น 

- - 499,000 
 

- - -ติดตั้งไฟฟา้แสง
สว่างแบบกิ่งเดียว
ชนิดเสาเหล็กอาบ

สังกะสี  
สูง 9 เมตรและชุด
โคมไฟฟ้าหลอดไอ

โซเดียม  ความดันสูง 
250 วัตต์ จำนวน 8 

ต้น 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 



 
-4- 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครัง้ที ่๑ พ.ศ.2563 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการบุกเบิกถนน 
สายสบิเอ็ดแยก ซอย 1       

หมูที่ 4 

-เพื่อบุกเบิกถนนให้
ประชาชนไดร้ับ

ความสะดวกในการ
สัญจร 

 

-บุกเบิกถนนลงหินผุเกลี่ย
บดอัดเรยีบ กว้าง 3 เมตร 

ระยะทาง 200 เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร 

 

- - 84,000 - - -บุกเบิกถนนลงหินผุ
เกลี่ยบดอัดเรยีบ 
กว้าง 3 เมตร 

ระยะทาง 200 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร 

-ถนนมีสภาพดีขึ้น 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
 
 

8 โครงการวางท่อระบาย
น้ำบริเวณหน้า 

วัดควนปริงวนาราม 
(วัดนาป้อ) หมู่ที่ 4 

-เพื่อวางท่อระบาย
น้ำให้เกิดการระบาย
น้ำได้รวดเร็วป้องกัน
และแก้ไขปญัหาน้ำ

ท่วมขัง 

-วางท่อระบายน้ำโดย 
ใช้ท่อกลมคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง     

0.60x1 เมตร จำนวน 
172ท่อน พร้อมบ่อพัก

คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 
18 บ่อ 

- - 480,000 
 

- - -วางท่อระบายน้ำโดย
ใช้ท่อกลมคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาด 
เส้นผา่ศูนย์กลาง     
0.60x1 เมตร 

จำนวน 172 ท่อน 
พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสรมิเหล็ก จำนวน 

18 บ่อ 

-การระบายน้ำทีด่ี
ขึ้นสามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 

น้ำท่วม 

กองช่าง 
 

9 
 

โครงก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายในเปลว-หนองใหญ่ 
หมู่ที่ 6 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีสภาพดีขึ้นและ
ประชาชนไดร้ับ

ความสะดวกมากขึ้น 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก กว้าง 4 เมตร 

ระยะทาง 110 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 297.000 
 

- - -ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 110 เมตร 

หนา0.15 เมตร 

-ถนนมีสภาพดีขึ้น
ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.0๒ 



-5- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครัง้ที ่๑ พ.ศ.2563 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็   
สายเย็นจิตร หมู่ที่ 6 

-เพื่อก่อสร้างถนน
ให้ 

มีสภาพดีขึ้นและ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกมาก

ขึ้น 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร 

ระยะทาง 30 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - 60,000 - - -ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ 

กว้าง 3  เมตร 
ระยะทาง 30 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

-ถนนมีสภาพดีขึ้น
ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็   
สายซอยขันติธรรม  

หมู่ที่ 7 

-เพื่อก่อสร้างถนน
ให้ 

มีสภาพดีขึ้นและ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกมาก

ขึ้น 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4  เมตร 

ระยะทาง 200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

 
 

- - 520,000 - - -ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ 

กว้าง 4  เมตร 
ระยะทาง 200 เมตร  

หนา 0.15 เมตร 
 

-ถนนมีสภาพดีขึ้น
ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

12 โครงการติดตั้งไฟฟ้า  
แสงสว่างถนนสาย 
ควนปริง-บางหมาก 
บริเวณหน้ากูโบร์     
สาธารณประโยชน ์
บ้านนาป้อ หมู่ที่ 8 

-เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ

ประชาชน 

-ติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่าง 
แบบกิง่เดียว ชนิดเสาเหลก็
อาบสังกะสี  สูง 9 เมตร 
และชุดโคมไฟฟ้าหลอด 
ไอโซเดียม ความดันสูง 

250 วัตต์ จำนวน 8 ต้น 

- - 499,000 
 

- - -ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบกิง่เดียวชนิดเสา

เหล็กอาบสังกะสี  
สูง 9 เมตรและชุด
โคมไฟฟ้าหลอดไอ

โซเดียม      ความดัน
สูง 250 วัตต์ 
จำนวน 8 ต้น 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 



-6- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครัง้ที ่๑ พ.ศ.2563 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำบริเวณหน้า

กูโบร์
สาธารณประโยชน์ 
บ้านนาป้อ หมู่ที่ 8 

-เพ่ือวางท่อ
ระบายน้ำให้เกิด
การระบายน้ำได้
รวดเร็ว ป้องกัน
และแก้ไขปัญหา

น้ำท่วมขัง 

-วางท่อระบายน้ำโดยใช้
ท่อกลมคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.80x1 เมตร จำนวน 
62 ท่อน พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

จำนวน 10 บ่อ 

- - 416,000 - - -วางท่อระบายน้ำโดย
ใช้ท่อกลมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80x1 เมตร 

จำนวน 62 ท่อน 
พร้อมบ่อพักคอนกรีต

เสริมเหล็กจำนวน 
10 บ่อ 

-การระบายน้ำที่
ดีขึ้นสามารถ
ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วม 

กองช่าง 
 

14 โครงการขุดเจาะน้ำ
บาดาล บริเวณบ้าน  
นายเหม จับปรั่ง  

หมู่ที่ 9 

-เพ่ือจัดหาแหล่ง
น้ำใช้ สำหรับผลิต

น้ำประปา 
 

-ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาด  6 นิ้ว ความลึก 

70 เมตร 

- - 200,000 - - -ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาด 6 นิ้ว ความ

ลึก 70 เมตร 

-สามารถแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ำประปา 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณหน้าอาคาร 
ที่ทำการองค์การ

บริหารส่วนตำบลควน
ปริง 

-เพ่ือใช้สำหรับทำ
กิจกรรมต่างๆใน
อบต.ควนปริง  

-ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 18 

เมตร  
ยาว 34 เมตร 

- - 495,000 - - -ก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 18เมตร ยาว 

34 เมตร 

-ประชาชนใช้
สำหรับทำ

กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 



-7- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครัง้ที ่๑ พ.ศ.2563 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว) ที่มั่นคงและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้าง
อาคารห้องน้ำบริเวณ
อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 

 

-เพ่ืออำนวยความ
สะดวกแก่

ประชาชนที่มา
ติดต่อ 

-ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ 
ชั้นเดียว จำนวน 1 
หลัง  ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร  ยาว 

7.80 เมตร 
 

- - 498,000 - - -ก่อสร้างอาคาร
ห้องน้ำชั้นเดียว 
จำนวน 1 หลัง   

ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร  ยาว 7.80 

เมตร 

-เพ่ืออำนวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนที่มา

ติดต่อ 

กองช่าง 

รวม 16 โครงการ    4,720,000      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครัง้ที ่๑ พ.ศ.2563 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปริง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 
3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

-เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่อบต. 

ให้มีบุคลากรที่
สามารถช่วยเหลือ 
เจ้าพนักงานในการ
บรรเทาสาธารณ

ภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-เพื่อส่งเสริม

ความรู้ด้านการ
จัดการ     สา

ธารณภัยเบื้องต้น 
ระบบบัญชาการ

เหตุการณ์
(Incident 

Command 
System:ICS)พื้นที ่

-จิตอาสาภัยพบิัติของ
อบต. จำนวน ๕๐ คน 

- - 200,000 - - -จำนวนจิตอาสา 
ภัยพิบัติ จำนวน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ของเป้าหมาย 

-ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถปฏบิัติหน้าที่

ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ

ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นที่

เกิดเหตุได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วเป็น

ระบบ และมี
มาตรฐานเดียวกนั 

-ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถให้
การสนับสนนุการ
ปฏิบัติงานของกอง
อำนวยการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งพื้นที ่

สำนักปลัด
อบต. 

รวม 1 โครงการ    200,000      
 

แบบ ผ.0๒ 


