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แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2566 - 2570) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

 

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ทีต่ั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
ที่ตั้ง ตำบลควนปริง เป็นตำบลหนึ่งใน ๑๕ ตำบลของอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ห่างจากที่ว่าการอำเภอ

เมืองตรังทางทิศใต้  ประมาณ 5 กิโลเมตร 
 

เนื้อที ่ทั้งหมดของตำบลควนปริงประมาณ ๑๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๙,๓๗๕  ไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนที่ตำบลควนปริง 

 
ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 

1.บ้านเกาะปริง หมู่ที่ 1 ตำบลควนปริง ความเป็นมา บ้านเกาะปริงเป็นหมู่บ้านที่เป็นเกาะในอดีตนั้นมี
การเล่าสืบต่อกันมาว่าสืบเนื่องจากพ้ืนที่ของตำบลควนปริงเป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมในพ้ืนที่เกือบทุกพ้ืนที่ของตำบล 
ทำให้ราษฎรต้องหาพ้ืนที่สูงเป็นที่อยู่อาศัย ประชากรจึงต้องตั้งบ้านเรือน ลักษณะเป็นหมู่บ้านในบริเวณนี้   ซึ่งเป็น
ที่สูงคล้าย ๆ กับเป็นเกาะในทะเล ประกอบด้วยการมีต้นไม้พ้ืนบ้านคือ“ต้นปริง”ต้นใหญ่มากในบริเวณนั้นจึงทำให้
ชาวบ้านเรียกว่า “บ้านเกาะปริง” มาจนถึงทุกวันนี้  และราษฎรในพ้ืนที่มีการนับถือศาสนาทั้งศาสนาอิสลามและ
พุทธ โดยนับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 70 
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๒. บ้านโคกสะท้อน หมู่ที่  2 ตำบลควนปริง ความเป็นมา สมัยก่อนบ้านโคกสะท้อนมีการขนส่งสินค้าทาง

เรือ โดยพ่อค้าจะนำสินค้ามาขึ้นที่ท่าเทียบเรือซึ่งเรียกกันว่าท่าเทียบเรือพลับพลา และชาวบ้านในพ้ืนที่ส่วนใหญ่
นิยมปลูกต้นสะท้อนทำให้ผู้สัญจรไปมาจึงเรียกท่าเรือนี้ว่า “ท่าท้อน” หรือบ้านโคกสะท้อนในปัจจุบันประชากร
ส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธ 

3. บ้านไซหนุน หมู่ที่ 3 ตำบลควนปริง ในสมัยก่อนเป็นพื้นที่บริเวณของหมู่ที่ 3 บ้านนาป้อเป็นพื้นที่ป่าใส
และป่าพรุซึ่งราษฎรได้แยกตัวมาจากบ้านนาป้อหมู่ที่ 8 ได้มาสร้างสวนยางพาราในบริเวณป่าใสนี้และได้พบต้น
ขนุนต้นหนึ่งเลยเรียกติดปากว่า “ใสหนุน” จนถึงปัจจุบัน 
    ๔. บ้านหลวนช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลควนปริง  มีผู้เฒ่าผู้รู้เล่าสืบต่อกันมาควบคู่กับหนังสือประวัติศาสตร์เล่า
ในอดีตนั้นพระยานครเคยยกทัพมาจากเมืองนครศรีธรรมราช เพ่ือเป็นทางผ่านและมีช้างเป็นพาหนะ มีการพักค้าง
ในพ้ืนที่ซึ่งช้างหลายๆเชือกที่อยู่รวมกัน ภาษาชาวบ้านเรียกว่า “หลวนช้าง หรือคอกช้าง” เลยมีชื่อว่า บ้านหลวน
ช้างจนถึงปัจจุบัน 

5. บ้านควนปริง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ ๖ ตำบลควนปริง เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ต่อมามีขุนนิคม
เป็นกำนันคนแรก  เมื่อมีประชากรเพ่ิมมากขึ้น มีการแบ่งแยกหมู่บ้านออกเป็นหลายหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 มีพ้ืนที่ 3 
ช่วง ต่อเขตอำเภอเมือง เรียกว่า “บ้านควนปริง” ต่อเขตอำเภอกันตังเรียกว่า “บ้านบ่อหลวง”  ต่อเขตในพ้ืนสูง
ด้านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัจจุบันเรียก “บนควน”        

7. บ้านทุ่งหวัง หมู่ที่ 7 ตำบลควนปริง มีเรื่องเล่าสืบต่อของหมู่บ้านว่า  จากสภาพพ้ืนที่ของพ้ืนที่ตำบล
ควนปริงส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบลุ่มและมีที่เป็นเนินสูง หรือที่สูงอยู่ไม่มากนัก บ้านทุ่งหวังนั้น เล่ากันว่ามีผู้หญิงคน
หนึ่งซึ่งเป็นแม่หม้ายชื่อว่า “นางหวัง” ได้หนีโจรผู้ร้ายมาจากทางน้ำได้ขึ้นมาพักอาศัยในพ้ืนที่ หมู่บ้านนี้ และจาก
การที่ “นางหวัง” เป็นผู้หญิงที่สวยงามมาก ทำให้โจรผู้ร้ายได้ติดตามเป็นมาหลายพ้ืนที่จนมาพบที่บ้านนี้ แต่นาง
หวัง ไม่ยอมให้จับตัวทำให้โจรผู้ร้ายได้ฆ่านางหวังภายในพ้ืนที่ของหมู่บ้านนี้ ทำให้เรี ยกบ้านนี้ว่า “ทุ่งนางหวัง” 
และได้เปลี่ยนเป็น “ทุ่งหวัง” จนถึงปัจจุบัน 

8. บ้านนาป้อ หมู่ที่ 8 ตำบลควนปริง ในสมัยก่อนเป็นพ้ืนที่บริเวณของหมู่ที่ 3 บ้านนาป้อเป็นพ้ืนที่ป่าใส
และป่าพรุซึ่งราษฎรได้แยกตัวมาจากบ้านนาป้อหมู่ที่ 8 ได้มาสร้างสวนยางพาราในบริเวณป่าใสนี้ และได้พบต้น
ขนุนต้นหนึ่งเลยเรียกติดปากว่า “ใสหนุน” จนถึงปัจจุบัน 

๙. บ้านกลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลควนปริงบ้านกลางเป็นหมู่บ้านที่แยกใหม่จากหมู่ที่ 1 บ้านเกาะปริง ตำบล
ควนปริงเมื่อ ปี พ.ศ. 2550ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อาชีพหลักทำการเกษตรปลูกยางพารา รับจ้าง 
และค้าขาย 
 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลควนปริงมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมทุกปี ในบริเวณ หมู่ที่ ๑ , ๒, ๔, ๕, 

๖ ,๘ และหมู่ที่ ๙ และในที่ราบลุ่มบางตอนของหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๗ ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินตื้นถึงปานกลาง 
มีการระบายน้ำได้เร็ว เป็นดินเนื้อละเอียดที่มีก้อนกรวดหรือศิลาแลงปะปน บางแห่งจะมีก้อนศิลาแลงขนาดใหญ่
โผล่อยู่ทั่วๆไป พบในสภาพพ้ืนที่ราบ 

 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศของตำบลควนปริงทั่วไปเหมือนกับภูมิอากาศของอำเภอเมืองตรัง คือ ได้รับน้ำฝนจาก

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนตุลาคมถึงเดือน
เมษายน และมีฝนตกชุกในเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ปริมาณน้ำฝนตลอดปีประมาณ ๒ ,๑๑๗.๒
มิลลิเมตร/ปี  
 

1.๔ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 75%  ดินลูกรังประมาณ ๑๐%  และดินเหนียว

ประมาณ ๑๕% 
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1.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ 
- แม่น้ำตรัง  ไหลผ่านหมู่ที่ ๕ และหมู่ท่ี ๖ ไปตามแนวตะวันตกมีความยาวประมาณ ๓,๐๐๐  เมตร 
- คลองควนปริง (แยกจากแม่น้ำตรัง) ไหลผ่านหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ไปตามแนวตะวันออก 
- คลองเมือง (แยกจากคลองควนปริง) ไหลผ่านหมู่ที่ ๒ ,๔ และหมู่ท่ี ๘ บางส่วน 
- ห้วยโคลน (เป็นห้วยน้ำที่แยกมาจากพรุขามของตำบลควนปริงอำเภอเมืองตรัง ) 

ไหลผ่านหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๗ บางส่วน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีน้ำใช้ตลอดปี  มีความยาวประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร 
 

1.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
มีพ้ืนที่ป่าไม้ตามธรรมชาติค่อนข้างน้อย มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะเป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ ส่วนใหญ่เป็น

ต้นไม้ที่เป็นพืชทางเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ปาล์ม และพืชสวนต่างๆ  

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 
อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบางรักและตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง 
ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลบางหมากและตำบลควนธานี  อำเภอกันตัง 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลทับเที่ยงและตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองตรัง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลควนธานีและตำบลบางรัก  อำเภอกันตัง 
เขตการปกครอง 

 องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง แบ่งพ้ืนที่การบริหารออกเป็นหมู่บ้าน จำนวน ๙ หมู่บ้าน  ดังนี้ 
 หมู่ที่ ๑     บ้านเกาะปริง 

หมู่ที่ ๒     บ้านโคกสะท้อน 
หมู่ที่ ๓     บ้านไซหนุน 
หมู่ที่ ๔     บ้านหลวนช้าง 
หมู่ที่ ๕     บ้านควนปริง 
หมู่ที่ ๖     บ้านควนปริง 
หมู่ที่ ๗     บ้านทุ่งหวัง 
หมู่ที่ ๘     บ้านนาป้อ 
หมู่ที่ ๙     บ้านกลาง 
2.๒ การเลือกตั้ง 

 ตำบลควนปริง ได้แบ่งเขตการเลือกตั้ง ทั้งตำบลเป็น ๙ เขต ๑๐ หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้ 
 หน่วยที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๑  หมู่ที่ ๑ 

หน่วยที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ 2  หมู่ที่ 2 
หน่วยที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ 3  หมู่ที่ 3 
หน่วยที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ 4  หมู่ที่ 4 
หน่วยที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ 5  หมู่ที่ 5 
หน่วยที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ 6  หมู่ที่ 6 
หน่วยที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 6  หมู่ที่ 6 
หน่วยที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ 7  หมู่ที่ 7 
หน่วยที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ 8  หมู่ที่ 8 
หน่วยที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ 9  หมู่ที่ 9 
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จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๒ กันยายน  ๒๕๕๖) 
- จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน ๔,๔๑๕  คน  จากผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง 

๕,๔๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๖  
- จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน ๔,๔๐๘  คน  จากผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง ๕,๔๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๔ 
 

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บ้านเกาะปริง 207 397 402 799 
2 บ้านโคกสะท้อน 214 320 313 633 
3 บ้านไซหนุน 184 305 354 659 
4 บ้านหลวนช้าง 372 309 308 617 
5 บ้านควนปริง 445 487 578 1,065 
6 บ้านควนปริง 913 668 702 1,370 
7 บ้านทุ่งหวัง 156 308 321 629 
8 บ้านนาป้อ 272 436 482 918 
9 บ้านกลาง 251 462 501 963 

รวม  ๙ หมู่บ้าน 3,014 3,692 3,961 7,653 
ที่มาข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์  เดือนกันยายน ๒๕64 
 

3.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

ประชากร ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
จำนวนประชากรเยาวชน 859 808 1,667 อายุต่ำกว่า 18 ปี 
จำนวนประชากร 2,343 2,511 4,854 อายุ 18 - 60 ป ี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 491 641 1,132 อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 3,693 3,960 7,653  
ที่มาข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์  เดือนกันยายน ๒๕64 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 
สถาบันการศึกษา 
 ๑.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑ แห่ง  

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลควนปริง   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ 
๒.  ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย  ๑ แห่ง 

- กศน. ตำบลควนปริง    ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 
  ๓.  โรงเรียนประถมศึกษา  ๒ แห่ง  
   - โรงเรียนบ้านนาป้อ    ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ 
   - โรงเรียนบ้านควนปริง (มัธยมขยายโอกาส)  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ 

๔.  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสายสามัญ  ๒ แห่ง 
 - โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิตรัง  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ 
 - โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ 
๕.  มหาวิทยาลัย ๑ แห่ง 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตตรัง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ 
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4.2 สาธารณสุข 
ด้านสาธารณสุข 

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนปริง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ 
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ๑๐๐ % 
 

4.3 ยาเสพติด 
สถิติผู้ด้านยาเสพติด 
 

 

หมู่บ้าน/จำนวน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 รวม 

ผู้เสพ ผู้ค้า ผู้เสพ ผู้ค้า ผู้เสพ ผู้ค้า ผู้เสพ ผู้ค้า 
หมู่ที่ 1 บ้านเกาะปริง - - 3 - 1 - 4 - 
หมู่ที่ 2 บ้านโคกสะท้อน - - 3 1 - - 3 1 
หมู่ที่ 3 บ้านไซหนุน 1 - 3 1 5 - 9 1 
หมู่ที่ 4 บ้านหลวงช้าง 2 - 1 - 1 - 4 - 
หมู่ที่ 5 บ้านควนปริง - - 2 - 1 - 3 - 
หมู่ที่ 6 บ้านควนปริง 1 - 1 - - - 2 - 
หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งหวัง 2 2 1 - - - 3 2 
หมู่ที่ 8 บ้านนาป้อ 1 - 2 - 5 - 8 - 
หมู่ที่ 9 บ้านกลาง 1 1 2 - 3 1 6 2 

รวม 9 หมู่บ้าน 8 3 18 2 16 1 42 6 
 

ที่มาข้อมูลจากอำเภอเมืองตรัง เดือนมิถุนายน 2564  
 

4.๓ การสังคมสงเคราะห์ 
ข้อมูลด้านการสงเคราะห์ 

๑. ข้อมูลผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
ประจำปีงบประมาณ เพศ รวมทั้งสิ้น มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ 

ชาย หญิง 

2561 379 492 871 871 
2562 438 549 987 987 
2563 452 575 1,027 1,027 

ที่มาข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  เดือนตุลาคม  ๒๕64 

     ๒. ข้อมูลคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

ประจำปีงบประมาณ เพศ รวมทั้งสิ้น มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ 
ชาย หญิง 

2561 96 53 149 149 
2562 99 57 156 156 
2563 106 64 170 170 

 

ที่มาข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  เดือนตุลาคม  ๒๕64 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมในพ้ืนที่ของตำบลควนปริง ใช้การคมนาคมทางบกเป็นสำคัญ โดยมีทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข 403 สายตรัง - กันตัง และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 419 (บายพาส) เป็นถนนสายหลัก ในการเดิน
ทางเข้าสู่ตัวเมือง และอำเภอใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีถนนของท้องถิ่นแยกจากถนนสายหลักเข้า สู่หมู่บ้าน และ
เชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน จำนวน 82 สาย ดังนี้  
  ประเภทถนนทางหลวงแผ่นดนิ  จำนวน   3   สาย 

1. ถนนทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 403 สายตรัง - กันตัง หมู่ที่ 5,6 
2. ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 419 (เลีย่งเมืองสายใต้) หมู่ที่ 1,4,5,6,7,8,9 
3. ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4๓๑๕   หมู่ที ่6 

ประเภทถนนทางหลวงชนบท จำนวน   4   สาย 
๑. ถนนสายควนปริง - บางหมาก     หมู่ที ่1,4,5,6,8,9 
๒. ถนนสายยุทธศาสตร ์     หมู่ที่ 3,8 
๓. ถนนสายทางหลวงชนบทหมายเลข ตง 3005  หมู่ที่ 7,8,3 
๔. ถนนสายทางหลวงชนบทหมายเลข ตง 3038  หมู่ที่ 4,6 

ประเภทถนนทางหลวงท้องถิน่ จำนวน  75  สาย 
   ชนิดผิวจราจรคอนกรตีจำนวน  34 สาย 

1. ถนนสายบ้านนายหมูดลาย - ควนฝามี *   หมู่ที่ ๑ 
2. ถนนสายห้วยไมไ้ผ ่     หมู่ที่ 1 
3. ถนนสายมสัยิดบา้นเกาะปริง    หมู่ที่ 1 
4. ถนนสายบ้านนายหม่อน *    หมู่ที่ ๒ 
5. ถนนสายบ้านโคกสะท้อน    หมู่ที่ ๒ 
6. ถนนสายหอถังประปาโคกสะท้อน    หมู่ที่ 2 
7. ถนนสายเลียบคลองนางน้อย - บ้านควนปริง *  หมู่ที่ 2 
8. ถนนสายโคกสอม - คลองกลาง *    หมู่ที่ 3 
9. ถนนสายบ้านบังฝา - นายระดม  กะเดช *   หมู่ที่ 3 
10.  ถนนสายบ้านบังฝา     หมู่ที่ 3 
11. ถนนสายบ้านนายอับดุล อาบูบาเกอร์   หมู่ที่ 3 
12.  ถนนสายบ้านนายจำลอง ทองเรือง *   หมู่ที่ 4 
13.  ถนนสายบ้านหลวนช้าง – หนองใหญ่*    หมู่ที่ 4 
14.  ถนนสายท่ามะพร้าว     หมู่ที่ 5 
15.  ถนนสายท่ามะพร้าวแยกบ้านนายประเสริฐ จันโหนง  หมู่ที่ 5 
16.  ถนนสายริมคลอง     หมู่ที่ 5 
17. ถนนสายข้างโรงเรียนบ้านควนปริง    หมู่ที่ 5 
18. ถนนสายข้างโรงเรียนบ้านควนปริงแยกหอพักพงคลพรหม  หมู่ที่ 5 
๑9. ถนนสายบ้านนางสั้น  เพชรประสิทธ์ิ   หมู่ที่ 5 
20. ถนนสายบ้าน นายวงษา รอดสั้น    หมู่ที่ ๕ 
21. ถนนสายบ้านนายจวน  บุญแก้ว    หมู่ที่ 6 
22. ถนนสายมหาอำนาจ     หมู่ที่ 6 
๒3. ถนนสายหอถังประปา     หมู่ที่ 6 
๒4. ถนนสายบ้านนายบุญฤทธ์ิ  เกลี้ยงรัตน์ *   หมู่ที่ 6 
25. ถนนสายหอถังประปาแยกบา้นนายปลด ศรมณ ี  หมู่ที่ 6 
26. ถนนสายข้างตลาดควนปริง    หมู่ที่ 6 
27. ถนนสายเย็นจิตร*     หมู่ที่ 6 
28. ถนนสายสนามกีฬาตำบลควนปริง – สวนสุขภาพ*   หมู่ที่ 6 
29. ถนนสายข้างห้วยโคลน *                                      หมู่ที่ ๗ 
30. ถนนสายทางเข้ามสัยิดบ้านนาป้อ    หมู่ที่ 8 
31. ถนนสายมิ่งเมือง ซอย ๓     หมู่ที่ ๙ 
32. ถนนสายมสัยิดบ้านกลาง     หมู่ที่ 9 
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ชนิดผิวจราจรคอนกรีต (ต่อ) 
33. ถนนสายบ้านนายอาคม ไกรทอง                              หมู่ที่ 9 
34. ถนนสายบ้านนางอารี วงค์มาก                                หมู่ที่ 9 
หมายเหตุ เครื่องหมาย * หมายถงึ ถนนคอนกรีตเสรมิไม่ตลอดสาย 

        

       ชนิดผิวจราจรลาดยาง จำนวน  23  สาย 
1. ถนนสายมิ่งเมือง     หมู่ที่ 1,4,8,9 
2. ถนนสายมิ่งเมือง ซอย ๑     หมู่ที่ 1 
3. ถนนสายเกาะไสน*     หมู่ที่ 1 
4. ถนนสายสิบเอ็ดแยก - ควนเขานุ้ย *   หมู่ที่ 1,4 
5. ถนนสายเลียบกำแพง มอ.    หมู่ที่ 1,4,6 
6. ถนนสายสถานีพรุใหญ ่     หมู่ที่ 3 
7. ถนนสายพรุใหญ่ - ทุ่งโต๊ะแป         หมู่ที่ 3 
8. ถนนสายบ้านเหมีย  เปาะทอง    หมู่ที่ 4 
๙.   ถนนสายนครินทร ์     หมู่ที่ 4 
๑๐. ถนนสายหลวนช้าง - หนองใหญ่ *                            หมู่ที ่๔ 
๑๑. ถนนสายหน้าโรงเรยีนบ้านควนปริง  *   หมู่ที่ 5 
๑๒. ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านควนปริง    หมู่ที ่6 
13. ถนนสายในเปลว  - หนองใหญ่ *    หมู่ที ่6 
๑๔. ถนนสายในเปลว - บ้านกำนัน    หมู่ที ่6 
๑๕. ถนนสายในเปลว - ต้นหว้า    หมู่ที ่6 
1๖. ถนนสายทุ่งหวัง - หนองไทร     หมู่ที่ 7 
17. ถนนสายข้างสนามบิน              หมู่ที่ 7 
18. ถนนสายห้วยเตียว     หมู่ที่ 7 
19. ถนนสายทุ่งพลับหวาน     หมู่ที่ 7 
20. ถนนสายเลียบคลองชลประทาน    หมู่ที่ 8 
21. ถนนสายบ้านนาป้อ     หมู่ที่ 8  
22. ถนนสายบ้านนาป้อ แยกมัสยิดบ้านนาป้อ   หมู่ที่ 8 
23. ถนนสายมิ่งเมือง ซอย 2 (รร.นูรุลอิงซาน)   หมู่ที่ 9 
หมายเหตุ เครื่องหมาย * หมายถงึ ถนนลาดยางไมต่ลอดสาย 

   ชนิดผิวจราจรลูกรัง  จำนวน  18  สาย  
1. ถนนสายพนังกั้นน้ำคลองนางน้อย    หมู่ที่ 2 
2. ถนนสายบ้านนายจรูญ – ดอกรัก    หมู่ที่ 2 
3. ถนนสายบ้านนายอำนาจ – ศรีเรอืง   หมู่ที่ 2 
4. ถนนสายบ้านบังฝา – นายระดม กะเดช   หมู่ที่ ๓ 
5. ถนนสายบ้านนายปรีชา – ชิตจันทร์    หมู่ที่ ๓ 
6. ถนนสายวังเรียน     หมู่ที่ 4 
7. ถนนสายบ้านนายวิทยา ขาวเรือง - นายชม ศรีพล  หมู่ที่ ๖ 
8. ถนนสายเลียบกำแพง มอ. - นาโตะ๊ตำ   หมู่ที่ 6 
9. ถนนสายในเปลว - แยกโคกกอก                               หมู่ที่ ๖ 
10. ถนนสายบ้านนางสาวมณี อรรถสงเคราะห์                  หมู่ที่ ๖ 
11. ถนนสายเลียบกำแพงมอ. – หมู่ที่ ๒ ควนธานี  หมู่ที่ 6 
12. ถนนสายบ้านนายสุนัน  รักหนู                               หมู่ที่ 6 
13. ถนนสายบ้านนายทวน – ปากจันทร์    หมู่ที่ 7 
14. ถนนสายหน้าโรงเรยีนบ้านนาป้อ     หมู่ที่ 8 
15. ถนนสายเลียบทางรถไฟ - หลังโรงเรียนบ้านนาป้อ  หมู่ที่ 8 
16. ถนนสายเลียบทางรถไฟ - มัสยิดบา้นนาป้อ   หมู่ที่ 8 
17. ถนนสายบ้านนายฮีน - หงษ์ทอง    หมู่ที่ 9 
18. ถนนสายบ้านนายจรัญ คงยิม้ – สายมิ่งเมือง    หมู่ที่ 9 
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5.2 การไฟฟ้า 

            -  มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่  ร้อยละ ๑๐๐ % 
 

5.3 การประปา 
            -  ประปาส่วนภูมิภาค  6  หมู่บ้าน (ไม่เต็มพ้ืนที่) หมู่ที่ 1, 2 , ๔, ๕, ๖ , 9  
            -  ประปาหมู่บ้าน  ๑๗  แห่ง (๙ หมู่บ้าน) 
 

5.4 โทรศัพท์ 
  ไม่มีตูโ้ทรศัพท์สาธารณะในทุกหมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกครัวเรือน 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

    6.1 ด้านการเกษตร 
ขนาดการถือครองท่ีดิน 

 

หมู่ที ่ พ้ืนที่ 
ทั้งหมด(ไร่) 

พ้ืนที่ทำ
การเกษต

ร(ไร่) 

พ้ืนที่ปลูก
ยางพารา

(ไร่) 

พ้ืนที่ปลูก
ข้าว 
(ไร่) 

พ้ืนที่ปลูก
ไม้ผล(ไร่) 

พ้ืนที่ปลูก
พืชไร่ (ไร่) 

พ้ืนที่ปลูก
พืชผัก 
(ไร่) 

พ้ืนที่ปลูก
ปาล์ม (ไร่) 

พ้ืนที่อื่นๆ 

1 1,125 865 790 - 1 - 11 64 260 
2 676 100 32 - 3 - 14 54 576 
3 1,012 901 810 - 4 - 10 70 111 
4 1,502 962 860 - 1 - 20 62 540 
5 1,378 891.5 589 - 1 - 23 259.5 486.5 
6 1,628 510 397 - 3 - 38 66 1,118 
7 1,482 975 890 - 9 - 24 31 507 
8 1,204 895 845 - -. - 15 27 309 
9 978 749 624 - - - 10 113 229 

รวม 10,985 6,848.5 5,837 - 22 - 165 746.5 4,136.5 
 

 (๑) บ้านเกาะปริง หมู่ที่ 1 มีพ้ืนที่ทั้งหมด.......1,125.....ไร่ 
ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1)ทำสวน สวน..ยางพารา.............. ..................ครัวเรือน 

……790…….……ไร ่
2.6 กก./ไร ่ .....166.4......บาท/ไร ่ ..........91.......บาท/ไร ่

 สวน...ผลไม้................... .................ครัวเรือน 
………1…..………ไร ่

.....600.....กก./ไร ่ .....................บาท/ไร ่ .....................บาท/ไร ่

 สวน....ปาล์ม................ ..................ครัวเรือน 
………64…..………ไร ่

.....300.....กก./ไร ่ ...1,200........บาท/ไร ่ .....1,200......บาท/ไร ่

2) อื่นๆ  อื่นๆ (โปรดระบุ) 
...ปลูกพืชผัก............ 

.................ครัวเรือน 
………11….……ไร ่

..................กก./ไร ่
 

.....................บาท/ไร ่
 

.....................บาท/ไร ่
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(2) บ้านโคกสะท้อน หมู่ที่ 2 มีพ้ืนที่ทั้งหมด.......676......ไร่ 
ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1)ทำสวน สวน..ยางพารา.............. ..................ครัวเรือน 

……32…….……ไร ่
2.6 กก./ไร ่ .....166.4......บาท/ไร ่ ..........91.......บาท/ไร ่

 สวน...ผลไม้................... ...............ครัวเรือน 
………3…..………ไร ่

.....600.....กก./ไร ่ .....................บาท/ไร ่ .....................บาท/ไร ่

 สวน....ปาล์ม................ ..................ครัวเรือน 
………54…..………ไร ่

.....300.....กก./ไร ่ ...1,200........บาท/ไร่ .....1,200......บาท/ไร ่

2) อื่นๆ  อื่นๆ (โปรดระบุ) 
...ปลูกพืชผัก............ 

.................ครัวเรือน 
………14….……ไร ่

..................กก./ไร ่
 

.....................บาท/ไร ่
 

.....................บาท/ไร ่
 

 

(3) บ้านไซหนุน หมู่ที่ 3 มีพ้ืนที่ทั้งหมด.......1,012......ไร่ 
ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1)ทำสวน สวน..ยางพารา.............. ..................ครัวเรือน 

……810…….……ไร ่
2.6 กก./ไร ่ .....166.4......บาท/ไร ่ ..........91.......บาท/ไร ่

 สวน...ผลไม้................... ...............ครัวเรือน 
………4…..………ไร ่

.....600.....กก./ไร ่ .....................บาท/ไร ่ .....................บาท/ไร ่

 สวน....ปาล์ม................ ..................ครัวเรือน 
…………..………ไร ่

.....300.....กก./ไร ่ ...1,200........บาท/ไร่ .....1,200......บาท/ไร ่

2) อื่นๆ  อื่นๆ (โปรดระบุ) 
...ปลูกพืชผัก............ 

.................ครัวเรือน 
………10….……ไร ่

..................กก./ไร ่
 

.....................บาท/ไร ่
 

.....................บาท/ไร ่
 

(4) บ้านหลวนช้าง หมู่ที่ 4 มีพ้ืนที่ทั้งหมด.......1,502.....ไร่ 
ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1)ทำสวน สวน..ยางพารา.............. ..................ครัวเรือน 

……860…….……ไร ่
2.6 กก./ไร ่ .....166.4......บาท/ไร ่ ..........91.......บาท/ไร ่

 สวน...ผลไม้................... ...............ครัวเรือน 
………1…..………ไร ่

.....600.....กก./ไร ่ .....................บาท/ไร ่ .....................บาท/ไร ่

 สวน....ปาล์ม................ ..................ครัวเรือน 
………62…..………ไร ่

.....300.....กก./ไร ่ ...1,200........บาท/ไร่ .....1,200......บาท/ไร ่

2) อื่นๆ  อื่นๆ (โปรดระบุ) 
...ปลูกพืชผัก............ 

.................ครัวเรือน 
………20….……ไร ่

..................กก./ไร ่
 

.....................บาท/ไร ่
 

.....................บาท/ไร ่
 

 (5) บ้านควนปริง หมู่ที่ 5 มีพ้ืนที่ทั้งหมด.......1,378.....ไร่ 
ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1)ทำสวน สวน..ยางพารา.............. ..................ครัวเรือน 

……589…….……ไร ่
2.6 กก./ไร ่ .....166.4......บาท/ไร ่ ..........91.......บาท/ไร ่

 สวน...ผลไม้................... ...............ครัวเรือน 
………1…..………ไร ่

.....600.....กก./ไร ่ .....................บาท/ไร ่ .....................บาท/ไร ่

 สวน....ปาล์ม................ ..................ครัวเรือน 
………260..………ไร ่

.....300.....กก./ไร ่ ...1,200........บาท/ไร ่ .....1,200......บาท/ไร ่

2) อื่นๆ  อื่นๆ (โปรดระบุ) 
...ปลูกพืชผัก............ 

.................ครัวเรือน 
………23….……ไร ่

..................กก./ไร ่
 

.....................บาท/ไร ่
 

.....................บาท/ไร ่
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(6) บ้านควนปริง หมู่ที่ 6 มีพ้ืนที่ทั้งหมด.......1,628......ไร่ 
ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1)ทำสวน สวน..ยางพารา.............. ..................ครัวเรือน 

……397…….……ไร ่
2.6 กก./ไร ่ .....166.4......บาท/ไร ่ ..........91.......บาท/ไร ่

 สวน...ผลไม้................... ...............ครัวเรือน 
………3…..………ไร ่

.....600.....กก./ไร ่ .....................บาท/ไร ่ .....................บาท/ไร ่

 สวน....ปาล์ม................ ..................ครัวเรือน 
………66…..………ไร ่

.....300.....กก./ไร ่ ...1,200........บาท/ไร่ .....1,200......บาท/ไร ่

2) อื่นๆ  อื่นๆ (โปรดระบุ) 
...ปลูกพืชผัก............ 

.................ครัวเรือน 
………38….……ไร ่

..................กก./ไร ่
 

.....................บาท/ไร ่
 

.....................บาท/ไร ่
 

 (7) บ้านทุ่งหวัง หมู่ที่ 7 มีพ้ืนที่ทั้งหมด.......1,482.......ไร ่
ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1)ทำสวน สวน..ยางพารา.............. ..................ครัวเรือน 

……890…….……ไร ่
2.6 กก./ไร ่ .....166.4......บาท/ไร ่ ..........91.......บาท/ไร ่

 สวน...ผลไม้................... ...............ครัวเรือน 
………9…..………ไร ่

.....600.....กก./ไร ่ .....................บาท/ไร ่ .....................บาท/ไร ่

 สวน....ปาล์ม................ ..................ครัวเรือน 
………31…..………ไร ่

.....300.....กก./ไร ่ ...1,200........บาท/ไร่ .....1,200......บาท/ไร ่

2) อื่นๆ  อื่นๆ (โปรดระบุ) 
...ปลูกพืชผัก............ 

.................ครัวเรือน 
………24….……ไร ่

..................กก./ไร ่
 

.....................บาท/ไร ่
 

.....................บาท/ไร ่
 

(8) บ้านนาป้อ หมู่ที่ 8 มีพ้ืนที่ทั้งหมด.......1,204..........ไร ่
ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1)ทำสวน สวน..ยางพารา.............. ..................ครัวเรือน 

……845…….……ไร ่
2.6 กก./ไร ่ .....166.4......บาท/ไร ่ ..........91.......บาท/ไร ่

 สวน...ผลไม้................... ...............ครัวเรือน 
…………..………ไร ่

.....600.....กก./ไร ่ .....................บาท/ไร ่ .....................บาท/ไร ่

 สวน....ปาล์ม................ ..................ครัวเรือน 
………27…..………ไร ่

.....300.....กก./ไร ่ ...1,200........บาท/ไร่ .....1,200......บาท/ไร ่

2) อื่นๆ  อื่นๆ (โปรดระบุ) 
...ปลูกพืชผัก............ 

.................ครัวเรือน 
………15….……ไร ่

..................กก./ไร ่
 

.....................บาท/ไร ่
 

.....................บาท/ไร ่
 

 (9) บ้านกลาง หมู่ที่ 9 มีพ้ืนที่ทั้งหมด.......978...............ไร่ 
ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน ผลผลติเฉลีย่ 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1)ทำสวน สวน..ยางพารา.............. ..................ครัวเรือน 

……624…….……ไร ่
2.6 กก./ไร ่ .....166.4......บาท/ไร ่ ..........91.......บาท/ไร ่

 สวน...ผลไม้................... ...............ครัวเรือน 
…………..………ไร ่

.....600.....กก./ไร ่ .....................บาท/ไร ่ .....................บาท/ไร ่

 สวน....ปาล์ม................ ..................ครัวเรือน 
………113…..……ไร ่

.....300.....กก./ไร ่ ...1,200........บาท/ไร่ .....1,200......บาท/ไร ่

2) อื่นๆ  อื่นๆ (โปรดระบุ) 
...ปลูกพืชผัก............ 

.................ครัวเรือน 
………10….……ไร ่

..................กก./ไร ่
 

.....................บาท/ไร ่
 

.....................บาท/ไร ่
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แหล่งน้ำทางการเกษตร 
(1) บ้านเกาะปริง หมู่ที่ 1 

แหล่งน้ำ ความพอเพียงของปริมาณนำ้ฝนท่ีใช้ในการทำการเกษตร ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ผ่านมา 
ทางการเกษตร เพียงพอ ไม่เพียงพอ (มิลลเิมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุ

1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคญั 

ความพอเพียงของน้ำเพื่อการเกษตร 
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

ตลอดทั้งป ี

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 
ครัวเรือนท่ี
เข้าถึงฯ 

2) แหล่งน้ำธรรมชาต ิ
1.ห้วย/ลำธาร 1      

 

(2) บ้านโคกสะท้อน  หมู่ที่ 2 
แหล่งน้ำ ความพอเพียงของปริมาณนำ้ฝนท่ีใช้ในการทำการเกษตร ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ผ่านมา 

ทางการเกษตร เพียงพอ ไม่เพียงพอ (มิลลเิมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุ
1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคญั 

ความพอเพียงของน้ำเพื่อการเกษตร 
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

ตลอดทั้งป ี

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 
ครัวเรือนท่ี
เข้าถึงฯ 

2) แหล่งน้ำธรรมชาต ิ
1.คลอง 1      

 

(3) บ้านไซหนุน  หมู่ที่ 3 
แหล่งน้ำ ความพอเพียงของปริมาณนำ้ฝนท่ีใช้ในการทำการเกษตร ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ผ่านมา 

ทางการเกษตร เพียงพอ ไม่เพียงพอ (มิลลเิมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุ
1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคญั 

ความพอเพียงของน้ำเพื่อการเกษตร 
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

ตลอดทั้งป ี

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 
ครัวเรือนท่ี
เข้าถึงฯ 

2) แหล่งน้ำธรรมชาต ิ
1.คลอง 1      
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 (4) บ้านหลวนช้าง  หมู่ที่ 4 
แหล่งน้ำ ความพอเพียงของปริมาณนำ้ฝนท่ีใช้ในการทำการเกษตร ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ผ่านมา 

ทางการเกษตร เพียงพอ ไม่เพียงพอ (มิลลเิมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุ
1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคญั 

ความพอเพียงของน้ำเพื่อการเกษตร 
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

ตลอดทั้งป ี

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 
ครัวเรือนท่ี
เข้าถึงฯ 

2) แหล่งน้ำธรรมชาต ิ
1.ห้วย/ลำธาร 2      
2.คลอง 1      
3)แหล่งน้ำที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
1.สระ 1      

 

 (5) บ้านควนปริง หมู่ที่ 5 
แหล่งน้ำ ความพอเพียงของปริมาณนำ้ฝนท่ีใช้ในการทำการเกษตร ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ผ่านมา 

ทางการเกษตร เพียงพอ ไม่เพียงพอ (มิลลเิมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุ
1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคญั 

ความพอเพียงของน้ำเพื่อการเกษตร 
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

ตลอดทั้งป ี

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 
ครัวเรือนท่ี
เข้าถึงฯ 

2) แหล่งน้ำธรรมชาต ิ
1.คลอง 1      
3)แหล่งน้ำที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
2.คลองชลประทาน 1      

 

(6) บ้านควนปริง หมู่ที่ 6 
แหล่งน้ำ ความพอเพียงของปริมาณนำ้ฝนท่ีใช้ในการทำการเกษตร ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ผ่านมา 

ทางการเกษตร เพียงพอ ไม่เพียงพอ (มิลลเิมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุ
1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคญั 

ความพอเพียงของน้ำเพื่อการเกษตร 
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

ตลอดทั้งป ี

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 
ครัวเรือนท่ี
เข้าถึงฯ 

2) แหล่งน้ำธรรมชาต ิ
1.ห้วย/ลำธาร 2      
2.คลอง 1      
3)แหล่งน้ำที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
1.คลองชลประทาน 1      
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 (7) บ้านทุ่งหวัง  หมู่ที่ 7 
 

แหล่งน้ำ ความพอเพียงของปริมาณนำ้ฝนท่ีใช้ในการทำการเกษตร ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ผ่านมา 
ทางการเกษตร เพียงพอ ไม่เพียงพอ (มิลลเิมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุ

1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคญั 

ความพอเพียงของน้ำเพื่อการเกษตร 
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

ตลอดทั้งป ี

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 
ครัวเรือนท่ี
เข้าถึงฯ 

2) แหล่งน้ำธรรมชาต ิ
1.ห้วย/ลำธาร 1      

 

(8) บ้านนาป้อ  หมู่ที่ 8 
แหล่งน้ำ ความพอเพียงของปริมาณนำ้ฝนท่ีใช้ในการทำการเกษตร ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ผ่านมา 

ทางการเกษตร เพียงพอ ไม่เพียงพอ (มิลลเิมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุ
1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคญั 

ความพอเพียงของน้ำเพื่อการเกษตร 
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

ตลอดทั้งป ี

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 
ครัวเรือนท่ี
เข้าถึงฯ 

2) แหล่งน้ำธรรมชาต ิ
1.ห้วย/ลำธาร 2      
2.คลอง 1      
3.3)แหล่งน้ำท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น 
1.คลองชลประทาน 1      

(9) บ้านกลาง  หมู่ที่ 9 
แหล่งน้ำ ความพอเพียงของปริมาณนำ้ฝนท่ีใช้ในการทำการเกษตร ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ผ่านมา 

ทางการเกษตร เพียงพอ ไม่เพียงพอ (มิลลเิมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุ
1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคญั 

ความพอเพียงของน้ำเพื่อการเกษตร 
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

ตลอดทั้งป ี

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 
ครัวเรือนท่ี
เข้าถึงฯ 

2) แหล่งน้ำธรรมชาต ิ
1.ห้วย/ลำธาร 2      
2.คลอง 1      
3)แหล่งน้ำที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
1.คลองชลประทาน 1      
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6.2 การประมง 

                ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง มีเฉพาะการเลี้ยงปลาในกระชังน้ำจืด บริเวณคลองควนปริง
หมู่ที่ 5 

 

6.3 การปศุสัตว์ 
ส่วนใหญ่เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  

การเลี้ยงวัวแบบปล่อยในทุ่งเป็นฝูง  เลี้ยงไก่  เป็ด  สุกร  แพะ  จำนวนปศุสัตว์ในพ้ืนที่มีฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 1 แห่ง 
ฟาร์มเลี้ยงสุกร 1 แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ตำบลควนปริง 

6.4 การบริการ 
หน่วยธุรกิจในพื้นที่ตำบลควนปริง 
- โรงงานอุตสาหกรรม     ๑ แห่ง 
- โรงงานบรรจุแก๊ส  ๒ แห่ง 
- สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ๑  แห่ง 
- โรงแรม (ห้องพักรายวัน)  2 แห่ง 
- ร้านค้า       ๖9 แห่ง 
- บ้านเช่า    ๖5 แห่ง 
- หอพัก      ๑8 แห่ง 
- อู่ซ่อมรถยนต์     ๑๔ แห่ง 
- ตลาดนัด     1 แห่ง 
- ร้านอาหาร   28 แห่ง 
- ประเภทบริการต่างๆ  ๔๓ แห่ง 
- โรงงานขนาดเล็ก  ๒    แห่ง 
- คลังสินค้า   ๕ แห่ง 
 

6.5 การท่องเที่ยว 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เช่นการทำบุญที่วัด         

ควนปริงวนาราม , วัดโคกสะท้อน การเยี่ยมชมมัสยิดต่างๆภายในตำบลที่มีถึง 5 แห่ง  และยังมีควนเขานุ้ยซึ่ง
ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงกำลังจัดหางบประมาณเพ่ือปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ใหมใ่นชุมชน และได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในตำบล เช่น  การจัดงานประเพณีชักพระ,งานเมาลิดประจำปี   
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร 
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6.6 อุตสาหกรรม 

มีโรงงานขนาดเล็ก เช่น โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล โรงงานซ่อมรถบรรทุกขนส่ง , โรงงานผลิตและ
จำหน่ายเมทัลชีล ,โรงงานผลิตหอถังประปาและท่อประปา , สถานที่รับซื้อไม้ยางพารา ,ร้านซ่อมเครื่องจักรขนาดใหญ่ 
เช่น รถแม็คโค แทรกเตอร์ , ร้านรับซื้อของเก่า เป็นต้น  

 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
1. สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ประเภทจัดตั้ง  รุ่นที่ ๑ จำนวน  ๓๕  คน 
   สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ประเภทจัดตั้ง  รุ่นที่ ๒ จำนวน  ๒๘  คน 
   สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ประเภทจัดตั้ง  รุ่นที่ ๓ จำนวน   ๘  คน 

 2. กองทุนเงินล้าน  หมู่ที่ ๑ - ๙ 
 3. กองทุน SML   หมู่ที่ ๑ - ๙ 
 4. ธนาคารหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๒ 
 5. กองทุนแม่ของแผ่นดิน  หมู่ที่ ๕ 
 6. กองทุนสวัสดิการ  หมู่ที่ ๖ 
 7. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ๑7 กลุ่ม 
  ๑. วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงแพะพันธุ์พ้ืนเมืองบ้านเกาะปริง หมู่ที่ ๑ 
  ๒. วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรูก้ารเกษตรพอเพียงบ้านกลาง หมู่ที่ ๙ 
  ๓. วิสาหกิจชุมชนกองทุนปุ๋ยบ้านหลวนช้าง หมู่ที่ ๔ 
  ๔. กลุ่มแม่บ้านไซหนุน หมู่ที่ ๓ 
  ๕. ส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านกลาง  หมู่ที่ ๙ 
  ๖. วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคพันธุ์พ้ืนเมืองบ้านนาป้อ หมู่ที่ ๘   
  ๗. กลุ่มส่งเสริมการใช้ปุ๋ยผสมบ้านนาป้อ หมู่ที่ ๘ 
  ๘. กลุ่มส่งเสริมการใช้ปุ๋ยในสวนยางพาราและพืชผล หมู่ที่ ๙ 
  ๙. กองทุนปุ๋ยเพ่ือการเกษตรบ้านเกาะปริง หมู่ที่ ๑   

๑๐. กองทุนปุ๋ยเพ่ือการเกษตรบ้านทุ่งหวัง หมู่ที่ ๗ 
๑๑. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะปริง หมู่ที่ ๑ 
๑๒. กลุ่มมีดพร้านาป้อ(นายประเวช ชิตจันทร์) หมู่ที่ 8 

  ๑๓. กลุ่มมีดพร้าสมชายนาป้อ หมู่ที่ ๓ 
  ๑๔. กลุ่มมีดพร้าโกบนาป้อ หมู่ที่ ๑ 
  ๑๕. กลุ่มมีดพร้านาป้อดาวคู่เดือน หมู่ที่ ๗ 
  ๑๖. กลุ่มมีดพร้านาป้อ หมู่ที่ ๓ 
  17. กลุ่มเกษตรกรปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ หมู่ที่ 4 
 6.8 แรงงาน 

ประชาชนในตำบลควนปริง มีการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำการเกษตร - ทำสวน ค้าขาย พนักงาน
ข้าราชการ ธุรกิจส่วนตัว และอาชีพอ่ืนๆ ซึ่งจะมีประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพควบคู่กันไปในแต่ละครัวเรือน  

รายได้ประชากร  
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย  225,662.64  บาท/ปี 
รายได้บุคคลเฉลี่ย  64,917.34  บาท/ปี    

รายจ่ายประชากร  
รายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย  166,914.89  บาท/ปี 
รายจ่ายบุคคลเฉลี่ย  48,017.13 บาท/ปี                

ที่มาข้อมูลจากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจำปี ๒๕62   

 



16 

7. ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 

พุทธ    ร้อยละ  47.86 
อิสลาม ร้อยละ  52.00 
คริสต์   ร้อยละ   0.07 
ซิกส์     ร้อยละ   0.07 

 

มีสถานที่ทางศาสนา วัด , มัสยิด จำนวน 7 แห่ง  คือ  1.วัดควนปริงวนาราม 2. วัดโคกสะท้อน          
3.มัสยิดมะดีนะฮ์  4. มัสยิดมาลีกีย๊ะห์  5.มัสยิดสายิดลมุลิม  6.มัสยิดสายิดุลนูรุณอิงซาน  7.มัสยิดไซหนุน
อิสลาม 

 

7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
ตำบลควนปริง มีขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ หลายอย่าง ด้านศาสนาพุทธ  เช่น ทำบุญ

เดือนสิบ วันสงกรานต์ ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน วันสารทไทย และวันทำบุญทางศาสนาอ่ืนๆ  ด้านศาสนาอิสลาม เช่น 
งานเมาลิด วันอารีรายอ ถือศีลอด เป็นต้น 

 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษาถิ่น   
ผู้มีความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ด้านต่างๆ ในชุมชน ดังนี้ 

  ๑. นางวิน  คิดสี       นวดแผนไทย 
  ๒. นายตุก จันทรัฐ                          นวดแผนไทย 
  ๓. นางเลียบ  ชนะนาค                     หมอกระดูกและหมองู 
  ๔. นางปราณี  ชิตจันทร์                     นวดแผนโบราณ 
 

7.4 OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 

  1.ผลิตภัณฑ์จากเหล็กข้ึนรูป (มีดพร้านาป้อ) 
  2.ผลิตภัณฑ์เครื่องแกง หมู่ที่ 1 บ้านเกาะปริง 
  3.ขนมกรอกเค็ม หมู่ที่ 2 บ้านโคกสะท้อน 
  4.ไข่เค็ม หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งหวัง  
  5.ไก่ย่างนาป้อ 
  6.ข้าวหมกแกงแพะ บ้านควนปริง 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลควนปริง มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมืองประกอบกับพ้ืนที่เกษตรกรรม ลักษณะ
ของพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม เป็นพ้ืนที่รับน้ำในฤดูน้ำหลาก ประมาณเดือนพฤศิกายน – ธันวาคมของทุกปี ไม่มีป่าไม้
ขนาดใหญ่มีขนาด มีเฉพาะต้นไม้ที่ประชาชนปลูกกันเอง เนื่องจากอาชีพหลักของประชาชนคือทำสวนยางพารา  
สวนปาล์ม สวนผลไม้  

 

8.1 น้ำ 
ตำบลควนปริงมีทรัพยากรแหล่งน้ำที่ไหลผ่าน ประกอบด้วยแม่น้ำตรัง  คลองควนปริง  คลองเมือง    

คลองนางน้อย เป็นต้น 
 

 8.2 ป่าไม้  

 มีสวนยางพารา สวนปาล์ม ต้นไม้ตามธรรมชาติจำนวนค่อนข้างน้อย พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นแบบชุมชนเมือง 

8.3 ภูเขา 

ไม่มีภูเขาในเขตพ้ืนที่ตำบลควนปริง 

http://www.masjidthai.com/masjid/TRG0004.html
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ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ .ศ. ๒๕๖๐ มีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการ
จัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม 
การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย คณะกรรมการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของ
รัฐที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลา
ดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนำ 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑ เป็นต้นมาได ้

ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของ
กลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุด
พ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ 
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ 
ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษท่ีผ่านมา 
โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่
โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมี
ผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมี
ปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญต่อการ 
พัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และ
การคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึน แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มี
มาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลาย
มิต ิขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้ 
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สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการ
รักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

       ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  การพัฒนา
ประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน  ขณะที่ความ
มั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความขัดแย้งทางความคิดและ
อุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และ
ปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความ
รักและความสามัคคี 

      ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กท่ีลดลง
และประชากรสูงอายุที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความ
ท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิม
สูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
         แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสู่

เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสำคัญกับปัญหาด้านความ
มั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้าง
บรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคี
ของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกัน
อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมาก
ขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ 
รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 
                  ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาท ิเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตใน
ทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่ง
ตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้  คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตาม
อย่างใกล้ชิด อาทิ   การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะ
รุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

         นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  ๒๕๗๔ จะก่อให้เกิด
โอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการ
คาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึนประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่
แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การ
เตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของ
ประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป 
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         ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติ

เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการ
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น  และเป็น
ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มี
ศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น  ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของ
ประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยัง
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทำให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยง
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
       นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิง
ความผันผวน ความถี ่และขอบเขตท่ีกว้างขวางมากข้ึน ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ ขณะที่ระบบ
นิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความ
ต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน 
ทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับ
ความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
รวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและ
ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่
สำคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
     แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้างงานและ
อาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่
ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวัง
ด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้  
หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
ประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมี
รูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจาก
ตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ  
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับ
ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง  วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะ
ส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
          จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น  เห็น
ได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง 
และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึง
จำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  มีความร่วมมือในลักษณะ
ประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติ
การพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้  
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สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถ

ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และ
มาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัย
ส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้อง
กันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการ
ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก 
จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และ
นำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
  นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร  
การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง
กับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกล
ยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุด
แข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้
ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพ่ือกระชับและสร้าง
สัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความม่ันคงของ
ประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกา
สากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการ
บริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจ
เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จำเป็นต้อง
คำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
  ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร  โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิด
การปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศ
เจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ  พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักใน
ด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและ
จุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น
เป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 
 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยนื เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น  มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ  ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและ
ศักดิ์ศร ี
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          ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มี
การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความ
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหาร
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือ
พัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง
พอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
                  ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง  ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการ
พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า
อย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง
การพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้  การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี
ขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
                 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 

                               (๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร    
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง

ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง

สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
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(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง  ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสำ นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาข้ึนในช่วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากข้ึน โดยได้น้อม
นาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของ
การพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความสำคัญกับ 
การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของ
แผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำ
รายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  ขณะเดียวกัน ยังได้กำหนดแนวคิดและ
กลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกำกับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิด
ประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
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๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน  
 ๔ .๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ         

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
 

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
               1.3.1 แผนพัฒนาภาค (พ.ศ. 2566 – 2570) 

บทบาทของภาค ภาคใต้มีบทบาทสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับภาคและประเทศจากการท่องเที่ยว 
ทั้ งแหล่ งท่ อ งเที่ ยวท างทะเลที่ มี ชื่ อ เสี ย ง และแหล่ งท่ อ งเที่ ยวทางบกที่ มี ศั กยภาพสามารถ เชื่ อม โยง                     
การท่องเที่ยว ระหว่างกันได้และเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญของภาค โดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ำมันที่มี
การผลิต และการแปรรูปเพ่ือการส่งออก ตลอดจนภาคใต้มีความได้เปรียบด้านสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ สามารถ  
เชื่อมโยงการพัฒนากับพ้ืนที่ภาคอ่ืนๆ ของประเทศรวมทั้งภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะ            
ด่านชายแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงสุดของประเทศ 

 

ทิศทางการพัฒนาภาค เป็น “แหล่งท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพ แหล่งผลิตสินค้าเกษตร 
ปลอดภัยและมูลค่ าสู ง เชื่ อมโยงเศรษฐกิจระห ว่างภู มิภาค ” โดยกำหนดทิศทางการพัฒ นาภาคใต้                       
(S Direction) ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา PEARL โดยมุ่งยกระดับการบริการด้านการท่องเที่ยวที่มี คุณภาพ 
มาตรฐาน ปลอดภัย และมีมูลค่าสูง (P: Premium Services & Tourism) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการผลิตสำหรับสาขาเศรษฐกิจสำคัญของภาค (E: Environment & Natural Resources 
Reservation) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและการแปรรูปเพ่ือสร้าง  มูลค่าเพ่ิม (A: Agro-based 
Industries and Organic Farmland) ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเกษตรหลักของภาค
เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง  (R: Research, Innovation & Technology) และพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้      
เพ่ือเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ที่สามารถเชื่อมโยงการค้า  การลงทุนกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในและนอกภูมิภาค           
(L: Linked Economic Corridor) 

 

เป้าหมายรวม  
    1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
    2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคใต้ลดลง 
 

แนวทางการพัฒนา 
  1 พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการ และธุรกิจต่อเนื่องด้านการท่องเที่ยว          

สู่การท่องเที่ยวและบริการที่มีมาตรฐานและมีมูลค่าสูง โดยมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ 
(1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและระบบบริการพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เพียงพอ 

มีคุณภาพ มาตรฐาน มีความปลอดภัย และสามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทั้งในภาคและระหว่าง  ภาคได้อย่าง
สะดวก อาทิ ท่าเรือ ระบบขนส่งสาธารณะ และระบบสื่อสารและสารสนเทศ เป็นต้น 

 (2) ยกระดับมาตรฐานบริการการท่องเที่ยวและส่งเสริมธุรกิจบริการต่อเนื่องกับ           
การท่องเที่ยว  
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(3) พัฒนากิจกรรมและบริการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายและสร้างสรรค์ที่ เน้น 

มาตรฐานและสนับสนุนการท่องเที่ยวสีเขียว อาทิ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนิเวศน์ เชิงสุขภาพและ การแพทย์       
เชิงธุรกิจและการประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเมือง  เก่า และการ
ท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน เป็นต้น โดยใช้เรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ความโดดเด่นของแต่ละพ้ืนที่เป็น  จุดขายเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าและดึงดูดนักท่องเที่ยว  

(4) ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและส่งเสริมการตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีความ
สอดคล้องและเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะต่างๆ 

2 พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้าง 
มูลค่าเพิ่ม โดยมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่  

(1) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล แบบครบวงจรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม      
ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร และนครศรีธรรมราช เพ่ือให้สอดรับกับการพัฒนาภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจ
ชีวภาพ และสามารถสร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน  

(2) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมยางพาราและปาล์ม  น้ำมัน 
เพ่ือการแปรรูปขั้นกลางและขั้นปลายให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง อาทิ อุตสาหกรรมล้อยางและถุงมือยางและ
อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ เป็นต้น  

(3) สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ Start Up ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาและ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรม  

3 พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรหลักของภาค โดยมี
แนวทางการพัฒนา ได้แก่  

(1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเกษตร ให้มีการผลิตผลผลิตขั้นต้นที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป  การเกษตร โดยเฉพาะ
ยางพาราและปาล์มน้ำมัน รวมทั้ง ส่งเสริมการเชื่อมโยงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับ
สถาบันการศึกษาเพ่ือวิจัยพัฒนาการออกแบบ พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

 (2) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของภาค เช่น ข้าว ไม้ผล กาแฟ พืช สมุนไพร 
ปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพ่ือให้เป็นสินค้ามีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานและเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต และการแปรรูปเพ่ือสร้าง มูลค่าเพ่ิมและสร้างความ
หลากหลายของสินค้า 

 (3) ต่อยอดการพัฒนาการผลิตสู่ระบบเกษตรมาตรฐานต่างๆ อาทิ เกษตรปลอดภัย และเกษตร
อินทรีย์ เป็นต้น โดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณโดยรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือ ยกระดับสู่ Smart 
Modern Farm  

(4) ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เพ่ือสร้างความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง        
และความม่ันคงทางด้านอาหารและรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย  

(5) สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs และธุรกิจ Start up เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน เป็นอัตลักษณ์และแข่งขันได้  

(6) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุนภาคการเกษตรให้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระบบน้ำ ชลประทาน และการขนส่งสินค้าเกษตร  

(7) พัฒนาระบบตลาดที่ทันสมัยและมีความหลากหลายให้กับเกษตรกรและกลุ่ม เกษตรกร     
4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อ

เป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่  
(1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือเป็นปัจจัย การผลิตที่

มีประสิทธิภาพ และป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ โดยอาศัยความร่วมมือของชุมชนและ  ท้องถิ่น และใช้
เทคโนโลยีและรูปแบบที่เหมาะสมกับทรัพยากรแต่ละชนิดและแต่ละสภาพพ้ืนที่ 
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(2) บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง  
(3) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพ่ือสร้างความ มั่นคง

ด้านพลังงาน  
(4) บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งขยะ น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ  
 

5 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนและด่านชายแดนให้เอื้อต่อการค้าการลงทุน     โดยมี
แนวทางการพัฒนา ได้แก่  

(๑) พัฒนาพ้ืนที่บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้มีความพร้อมสำหรับรองรับ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

                          (2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้า
และการผ่านแดนบริเวณด่านชายแดนให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายทั้งภายในและต่างประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ     

    (3) สนับสนุนมาตรการจูงใจให้กับผู้ประกอบการเพ่ือให้เกิดการค้าการลงทุนในพ้ืนที่  
(4) เตรียมความพร้อมกำลังแรงงานที่มีศักยภาพเพ่ือรองรับการประกอบการในพ้ืนที่ เศรษฐกิจพิเศษ  
 

6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และสามารถเชื่อมโยง 
การค้าการลงทุนกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และกลุ่มประเทศ BIMSTEC (จังหวัดชุมพร ระนอง 
สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) โดยมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ 

(1) พัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway) โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
โครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ที่มีในปัจจุบันและพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามัน-
ประเทศแถบเอเชียใต้  

(2) พัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน (Royal Coast & Andaman 
Route) โดยพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตามแนวประจวบคีรีขันธ์ -ชุมพร-ระนองเมียนมา 
ควบคู่กับการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทั้งสองฝั่ง ทะเล รวมทั้งการ
พัฒนาโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการ ท่องเที่ยว  

(3) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio-Based & 
Processed Agricultural Products) ใน พ้ืนที่ จั งหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช โดยสนับสนุนการ              
นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าทาง การเกษตร     
โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาเพ่ือต่อยอดจากการผลิตน้ำมันปาล์มไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า พัฒนาต่อ ยอดอุตสาหกรรม
ยางพาราและการแปรรูปอาหาร และพืชเศรษฐกิจสำคัญอ่ืนๆ  

(4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการส่งเสริมวัฒนธรรมและการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
(Green Culture & Livable Cities) โดยเน้นกรอบการเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม และยังคง 
รักษาอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ รวมทั้งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อนุรักษ์           
และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการและพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้และการท่องเที่ยววิถีชุมชน 

 
     1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล) 

 1. กำหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนพัฒนาภาคใต้ (พ.ศ. 2560 – 2565) ฉบับทบทวนแผนพัฒนา
ฉบับอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มจังหวัดอันดามมัน ผลกระทบระยะยาวจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ เพ่ือสร้างโอกาสการพัฒนาให้สอดรับกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและของประเทศ รวมตลอดทั้งศักยภาพและภูมิสังคมของพ้ืนที่เชื่อมโยงตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง 
และปลายทาง 
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2. เน้นการแก้ปัญหา ฟ้ืนฟู และเยียวยา ผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วน และกระทบในวงกว้างต่อห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง 
3. กำหนดบทบาท และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ให้เหมาะสมกับ

ศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ โดยยกระดับการพ่ึงพาตนเองภายในท้องถิ่น เน้นการสร้างเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ๆ        
ที่หลากหลาย เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย ใช้การเกษตรแนวใหม่เป็น
ฐานการผลิตส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาสังคมและความม่ันคงทุกมิติ มุ่งเน้นให้อันดามันเป็นเมืองอัจฉริยะ
และน่าอยู่ ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี การกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากลดความเหลื่อมล้ำ ลดปัญหา
สังคม รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารภาครัฐที่ตอบสนองกับความต้องการของประชาชน 
 

เป้าหมายการพัฒนา 
 

“ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและเกษตรแนวใหม่ 
 

    เพ่ือสังคมแห่งความสุขและวิถีชีวิตที่ยั่งยืน ” 
 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2566-2570 
 

1)ประเด็นการพัฒนา 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และเยียวยาผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ 
กิจการต่อเนื่องอ่ืน ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนและเกษตรสมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การพัฒนาสังคมและความม่ันคงในทุกมิติ 
 

2) วัตถุประสงค์ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเยียวยาผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
และกิจการต่อเนื่องอ่ืน ๆ ท่ีได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และเยียวยาผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกิจการ  ต่อเนื่อง

อ่ืน ๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่ ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)            
ให้สามารถกลับมาสู่ภาวะปกติหรือดีกว่าและปลอดภัยยิ่ง กว่าเดิม 

 2. เพ่ือเร่งการจ้างงาน พัฒนา หรือเพ่ิมทักษะอาชีพ บุคลากรด้านการการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 3. เพ่ือเร่งสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย และการบริการที่เป็นมาตรฐาน ให้กับนักท่องเที่ยว 
 4. เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการร่วมมือเพ่ือหาแนวทาง ในการฟ้ืนฟู  

เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานของแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและความ ปลอดภัย  
2. เพ่ือศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวเน้นคุณค่า  
3. เพ่ือพัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยวและกิจการเก่ียวเนื่อง  
4. เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่า กฎหมายและมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง  
5. เพ่ือสร้างการตลาดการท่องเที่ยวในระดับโลก 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนและเกษตรสมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพ  

 

  วัตถุประสงค์  
 

1. เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ที่สนับสนุน
การเกษตรยั่งยืนและเกษตรสมัยใหม่  

2. เพ่ือสร้างและพัฒนานวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ ให้ได้ผลผลิตใหม่ ๆ และการเกษตรที่มี 
ประสิทธิภาพและมูลค่าสูง (เหนื่อยน้อยได้มาก Less for more)  

3. เพ่ือพัฒนาเกษตรกรและส่งเสริมการรวมกลุ่มให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ด้วยปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  
4. เพ่ือส่งเสริมการเกษตร เกษตรแปรรูป ให้ได้มูลค่าและมีผลผลิตสูง  
5. เพ่ือสร้าง ยกระดับและพัฒนาแนวทางการตลาดสำหรับสินค้าเกษตร 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคมและความม่ันคงในทุกมิติ  
 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม สิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยเทคโนโลยี ล้ำสมัย   

เพ่ือชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและปลอดภัย 
                     2. เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  

3. เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้คนมีสมรรถนะสูงและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
4. เพ่ือลดปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  
5. เพ่ือกระจายรายได้ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  
6. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะระบบสาธารณสุขกลุ่มจังหวัดอันดามัน  
7. เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยและเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่อภัยพิบัติ  
8. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
    1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดตรัง (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

เป้าหมายการพัฒนา 
“เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” 

 

พันธกิจ   
1.มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้มีความม่ังคั่ง

และ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2.พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
3.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนความหลากหลายทางชีวภาพ 
4.ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน    

          5.เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ                                                                                                                                                                               
   เป้าประสงค์รวม 

1.เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
      2.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
       3.ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมดี ตลอดจนมีการบริหารจัดการแบบ

บูรณาการ 
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   ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
1.สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 
2.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
3.เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
4.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายากและพลังงานอย่าง

เหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ี และมีความยั่งยืน 
 

    เป้าประสงค์และแนวทางการพัฒนา 
 

                          ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม        
ที่ม่ันคงและย่ังยืน 

    เป้าประสงค์ 
1. รายได้จากการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
2. ผลผลิตทางอุตสาหกรรมและการเกษตรมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

 

แนวทางการพัฒนา 
๑.  สร้างความเข้มแข็งเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
๒. ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดและการนำงานวิจัย 

เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ 
๓. ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืน โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์มุ่งสู่ GI และการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร 
๔. บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน (ทรัพยากรน้ำ 

ทรัพยากรดิน และทรัพยากรประมง) 
๕. การบริหารจัดการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 
๖. ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตชุมชน  
๗. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการพาณิชย์ 

 

                         ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ       
เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 

    เป้าประสงค์            
                    1.รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน  

                          2.ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
 

    แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่มาตรฐานกรมการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
4. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 

 

                         ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา
เรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 

 

           เป้าประสงค์ 
                   1.ตรังเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
                 2.ประชาชนมีรายได้และหลักประกันที่ม่ันคง 
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                  3.อัตราการตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาสำคัญลดลง 

  4.ประชาชนมีการศึกษาเรียนรู้ดีและมีคุณภาพ 
 

      แนวทางการพัฒนา 
                     1.เสริมสร้างสังคมคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยและปลอดยาเสพติด 
                    2.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในขับเคลื่อนตำบลสร้างสุขให้ครบทุกพ้ืนที่ตำบล 
                  3.ส่งเสริมอาชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีรายได้น้อย 
                  4.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย รวมถึงแรงงานในระบบและนอกระบบ 

แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
                5.ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมโยง

ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 
                 6.พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก้ไขปญัหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ 
                 7.ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของคนรุ่นใหม่ เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน 
 

                          ประเด็นการพัฒนาที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเล   
หายากและพลังงานอย่างเหมาะกับชุมชน/พื้นที่ และมีความย่ังยืน 
 

                          เป้าประสงค์ 
                 1.ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ 
                 2.พัฒนาคนและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และพลังงานเพ่ือให้มีความ

พร้อมในการบริหารจัดการ 
                 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีการบูรณาการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
     แนวทางการพัฒนา 

1.ป้องกันการบุกรุกทำลายป่าและส่งเสริมการปลูกป่าแบบบูรณาการ 
2.ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ แม่น้ำลำคลอง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 
3.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
4.บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
5.สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการขยะแบบบูรณาการและเป็นระบบ 
6.แก้ปัญหาการกัดเซาะริมตลิ่ง แม่น้ำ และชายฝั่ง 

                7.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู คุ้มครองพะยูนและถิ่นที่อยู่อาศัย และสัตว์ทะเลหายาก 
 

        1.3.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 
 

     วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง(พ.ศ.2566 - 2570) 
 

“เป็นองค์กรหลักในการประสานพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 
 

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพ  สืบสานภูมิปัญญา 
 

สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความสุขสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน” 
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       ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง  
 

              1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

       แนวทางการพัฒนา :  
       1.ก่อสร้างปรับปรุงบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและท่าเทียบเรือ ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า 
แสงสว่างสาธารณะ  
       2.พัฒนาระบบจราจร  
       3.พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ เพ่ืออุปโภคบริโภค  
       4.พัฒนาระบบขนส่ง  
       5.พัฒนางานวางผังเมือง 
                6.ก่อสร้างปรับปรุงระบบคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว  
       7.เพ่ิมศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นมารีน่าแห่งอันดามันและการท่องเที่ยวชุมชน  
       8.การส่งเสริมความรู้ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ชาวต่างชาติ ที่อยู่ในจังหวัดตรัง  
       9.ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ฯลฯ 
 

             2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
 

         แนวทางการพัฒนา : 
         1.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
                    2.ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  
       3.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
       4.พัฒนาศักยภาพบุคลากร  
       5.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล การวิจัย การใช้ข้อมูลประชาสัมพันธ์  
       6.การส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ  
       7.เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน ฯลฯ  

             3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก  
 แนวทางการพัฒนา : 
 1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 2.ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3.พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน  
 4.สนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและชุมชน ฯลฯ  
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างย่ังยืน 

 แนวทางการพัฒนา :  
 1.สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.เฝ้าระวังและฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 3.บําบัดและฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 4.จัดระบบบําบัดน้ำเสีย  
 5.บําบัดและจัดการขยะ  
 6.ส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์พลังงาน  
 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    แนวทางการพัฒนา :  
   - ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญหาท้องถิ่น 
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 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
           แนวทางการพัฒนา :  
          1.สนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยในภาคการเกษตร  
โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
          2.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน  
          3.สนับสนุนการจัดบริการเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  
          4.สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
          5.ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
 

                7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
  แนวทางการพัฒนา : 
          - สนับสนุนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี 
 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
 

  2.1 วิสัยทัศน์ 
 

   “รวมใจพัฒนา  ใฝ่หาความรู้  เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

    2.2 ยุทธศาสตร์ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ  
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน 
                ยุทธศาสตร์ที่   4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อย่างยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการจัดการองค์กร 
 

    2.3 เป้าประสงค์ 
   1.เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานรองรับการขยายตัวของชุมชน 
   2.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและและการศึกษาเพ่ือให้ประชาชนมีความสุข   
   3.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ เกษตรกรผลิตพืชผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ 
และแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน 
  4.เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และพัฒนา 
  5.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6.เพ่ือใช้หลักการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารงาน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อระบบบริการ  
 

  2.4 ตัวชี้วัด 
1.สิ่งก่อสร้างด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เพ่ิมข้ึน 
2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3.จำนวนนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ และการแปรรูปสินค้าของประชาชนที่เพ่ิมข้ึน  

    4.ปริมาณขยะลดลง ประชาชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
    5.ประชาชนมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม ประเพณีท้องถิ่นต่างๆ 
    6.คะแนนการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่เพ่ิมขึ้น 
 
 
 



 33 
   2.5 ค่าเป้าหมาย 

1.พ้ืนที่และเมืองมีความทันสมัย น่าอยู่และปลอดภัย 
2.เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์และผู้ด้อยโอกาส ได้รับ

สวัสดิการและการดูแล ส่งเสริมอย่างทั่วถึง  
3.ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่และการแปรรูปสินค้าเกษตร 

    4.ประชาชนมีสำนึกและพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
    5.ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 
    6.บุคลากรได้รับการพัฒนาและเป็นองค์กรสมัยใหม ่
 

    2.6 กลยุทธ์ 
    1.ก่อสร้างและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการในพ้ืนที่ 
  2.ส่งเสริมและพัฒนา แหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าชุมชน สินค้าแปรรูป 

3.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศน์ 
3.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานสวัสดิการสังคม 

  4.ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ  
5.ส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   

  6.ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    7.บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

  2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลควนปริง พ.ศ. 2566 - 2570 เป็นการดำเนินการภายใต้
สถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ โดยเฉพาะความเคลื่อนไหว
ทางการเมืองในระดับประเทศ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ         
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดในระดับโลกและในประเทศ ที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและรุนแรงและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้นทิศทางการบริหารจัดการตำบล 
จึงมุ่งเน้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นการใช้จุดแข็งและ
ศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบล  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  โดยให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค การพฒันาด้านการศึกษา การพัฒนาคน พัฒนาองค์กร เพ่ือเป็นฐาน
รากในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ ภาคการเกษตร ขณะเดียวกันจำเป็นต้องปรับตัวในการ
เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ การเตรียมความพร้อมก้าวสู่การเปิดประเทศ  
การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบคมนาคมขนส่งที่ต้องก้าวไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพคน      
การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของตำบล 
          นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาการบริหารราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีรวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร ส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล              
แก่ประชาชนทุกกลุ่ม 
         โดยยังคงยึดหลักการ  “ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน  
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวและสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะ
เป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้คนตำบลควนปริง ทุกภาคส่วนต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกตำบลอย่างรอบคอบและวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาว คำนึงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาในกลุ่มภาคใต้        
ที่ควรมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจากภาวะฝนแล้งให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค  
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กรอบแนวคิดการพัฒนาตำบลควนปริง จึงเป็นการดำเนินการเพ่ือให้บรรลุภารกิจและวิสัยทัศน์ 

ของตำบลของตำบล  โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานำทาง  และคำนึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เป็นทั้งโอกาสและข้อจำกัดเป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคต  ดังนี้ 
         ⚫ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน (Enhancing the efficiency  and Development 
of occupational sustainable) 
            การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคม ประปา ไฟฟ้า และ
สาธารณูปการสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร และผังเมือง  คือการเตรียมความพร้อม อำนวยความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าเกษตร และการท่องเที่ยงเชิงเกษตร เนื่องจากในพื้นที่มีสวนผลไม้ที่มีศักยภาพ  สิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ 
ไปด้วยป่าไม้ และสวนยางพารา  
           การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ ทั้งอาชีพหลัก โดยเฉพาะเกษตรกรสวนยางพาราและสวนปาล์ม                 
ที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและยังมีการทำสวนยางพาราที่เกษตรกรจะใช้เวลาในช่วงกลางคืนในการ
กรีดยาง ทำให้ช่วงกลางวันจะมีเวลาว่าง ประกอบอาชีพอ่ืน เช่น เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว, แพะ เป็นต้น 
       การส่งเสริมการพัฒนาคน ตั้งแต่เกิดจนตาย ในทุกเพศทุกวัย การส่งเสริมการดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพ
การและสุขภาพใจ และปัญญา ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการจากองค์การบริหารส่วนตำบล
และภาครัฐอย่างทันท่วงทีและทั่วถึงเป็นธรรม  ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของไทยและท้องถิ่นปลูกฝังจิตสำนึกความ
เป็นไทยให้กับคนรุ่นใหม่  
            ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและคมนาคม  ที่สะดวกต่อการเดินทางและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่จำเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟ้า และประปา การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทบทวนบทบาทในการ
ดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในพ้ืนที่ ยกระดับกระบวนการผลิต ให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมสากล  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
รวมทั้งต้องมีการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เตรียมรับมือผลกระทบจากปัญหาสังคมและปัญหาด้านสาธารณสุขที่อาจจะเกิดจากการเคลื่อนย้าย  แรงงานและ
นักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ  โรคระบาด ความขัดแย้งทางสังคมและเชื้อชาติ การเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด 
การค้ามนุษย์ จะต้องจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง   การ
จัดการด้านการศึกษา เน้นการพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านใน
ภูมิภาคอาเซียน พัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนและนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน  
            ⚫น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy ) 
           ประเทศไทยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคีการพัฒนากระจายไปทุกภาค
ส่วน การใช้หลักปรัชญานำทางในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารและกระแสการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
เน้นการนำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายของครัวเรือน  ขณะที่ 
เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การพ่ึงตนเอง พัฒนานวัตกรรมและคุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการจัดทำแผนชุมชน สร้าง
แผนพัฒนาหมู่บ้านที่มีคุณภาพเป็นชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สร้างกระแสการประชาสัมพันธ์ในสื่อรูปแบบต่างๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจหลักความพอประมาณ  การมีภูมิคุ้มกัน และ
เงื่อนไข  มีความรู้  การมีคุณธรรม และความมีเหตุผลในการดำเนินชีวิต 
            จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ตลอดจนความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เก่ียวข้อง ในด้านการท่องเที่ยว ภาคประชาชน  ส่วนราชการ/องค์กร
ภาครัฐ หน่วยงานเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning) ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลควนปริ ง  คื อ  “รวมใจพัฒ นา  ใฝ่หาความรู้   เชิ ดชู คุณ ธรรม  น้ อมนำเศรษฐกิ จพอเพี ยง ”



  2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  

 
   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ป ี

(มี ๖ ยทุธศาสตร์) 
 

1. การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับที่ ๑๒  

(มี ๑๐ ยุทธศาสตร์) 

 

 

แผนพัฒนาภาคใต ้
(มี 6 ยทุธศาสตร์) 

 

1. พัฒนาและยกระดับ
การท่องเที่ยวและบริการ 
และธุรกิจต่อเนื่องด้านการ
ท่องเที่ยว สู่การท่องเทีย่ว
และบริการที่มีมาตรฐาน

และมูลค่าสูง 

3. พัฒนาและส่งเสริมการ
ผลิตและการแปรรปูเพื่อ
สร้างมูลค่าสินค้าเกษตร

หลักของภาค  

4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
บริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งเป็น

ระบบ เพื่อเป็นฐานการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

2. การสรา้ง
ความเป็น

ธรรมและลด
ความเหลื่อม
ล้ำในสังคม 

3. การสรา้ง
ความเข้มแขง็
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

 

4. การเติบโต
ที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

5. การ
เสริมสร้างความ
ม่ันคงแห่งชาติ
เพ่ือการพัฒนา
ประเทศสู่ความ
ม่ังค่ังและยั่งยืน 

6. การบริหาร
จัดการในภาครฐั
การป้องกนัการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

 

7. การพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบ 

โลจิสติกส์ 

8. การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

9. การ
พัฒนาภาค
เมืองและ

พื้นที่
เศรษฐกิจ 

10. ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง

ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

2. พัฒนาและยกระดับ
อุตสาหกรรมการแปรรูป

สินค้าเกษตรด้วยนวตักรรม
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคใต ้        
ฝ่ังอันดามัน               

(มี 4 ยทุธศาสตร์) 

5. พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนและด่าน

ชายแดนให้เอ้ือต่อการลงทุน 

6. พัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเป็น
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่และ

สามารถเชื่อมโยงการค้าการ
ลงทุน กลุ่ม BIMSTEC 

1. ด้านความมั่นคง 2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

3. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

4. ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง

สังคม 

5. ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อม 

6. ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

1. ฟิ้นฟูเศรษฐกิจและเยียวยา
ผู้ประกอบการ บุคลากรดา้นการท่องเที่ยว
และกิจการตา่งๆที่ได้รับผลกระทบจากโรค
ระบาดไวรสัโคโนนา 2019 (COVID-19) 

2. สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวเน้น
คุณค่าที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. ส่งเสรมิการเกษตรยั่งยืนและเกษตร
สมัยใหม่ให้มีประสิทธภิาพ 

4.การพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ในทุกมิต ิ
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(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. ใน

เขตจังหวัดตรัง 
(มี 7 ยทุธศาสตร์) 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ควบคู่การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ 

3. เสริมสรา้งความมั่นคงทางสงัคม 
พัฒนาคุณภาพชีวติและการศึกษาเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม พะยูน สตัว์ทะเลหายากและ
พลังงานอย่างเหมาะสมกบัชมุชน/พื้นที่

และมีความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์จังหวดั
ตรัง 

(มี 4 ยทุธศาสตร์) 

1. สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้าน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและ

ยั่งยืน 

2. ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวใหไ้ด้
มาตรฐานและมีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้

เติบโตอยา่งต่อเนื่อง 

2. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษา
เรียนรู้แบบองค์

รวม 

3. การพัฒนาและ
ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของประชาชนสู่
ระดับฐานราก 

4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
พลังงานและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 

5. การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญหาท้องถ่ิน 

6. การพัฒนาด้าน
การอยู่ดีมีสูขของ

ท้องถ่ิน 

7. การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร 

และการพัฒนา
บุคลากรของท้องถิ่น 

แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคใต ้        
ฝ่ังอันดามัน               

(มี 4 ยทุธศาสตร์) 
 

ยุทธศาสตร ์
อบต.ควนปริง 

(มี 6 ยทุธศาสตร์) 
 
( 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
การพัฒนาเมืองอย่างมี

คุณภาพ 

2. การพัฒนาด้านสังคม 
คุณภาพชีวิต และส่งเสริม

การศึกษา 

 

3. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวชุมชน 

4. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธร
รามชาติและสิ่งแวดล้อมสู่
ความสมดุล อย่างยั่งยืน 

5. การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และส่งเสริม

ประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1. ฟิ้นฟูเศรษฐกิจและเยียวยา
ผู้ประกอบการ บุคลากรดา้นการท่องเที่ยว
และกิจการตา่งๆที่ได้รับผลกระทบจากโรค

ระบาดไวรสัโคโนนา 2019 (COVID- 

2. สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวเน้น
คุณค่าที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

3. ส่งเสรมิการเกษตรยั่งยืนและเกษตร
สมัยใหม่ให้มีประสิทธภิาพ 

 

4.การพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ในทุกมิต ิ

 

6. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหารและ

การจัดการองค์กร 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 วิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      ในการจัดทำแผนพัฒ นาท้ องถิ่ นขององค์การบริหารส่ วนตำบลได้ ใช้ การวิ เคราะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

จุดแข็ง (Strength) 
 

S1:  ผู้บริหารท้องถิ่นมีการบริหารจัดการ สนับสนุนยุทธศาสตร์และกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

S2 : ภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง สามารถแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้โดยตรง ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

S3 :   มีการพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง และมีการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้กับ
ประชาชนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

S4 : มีภูมิปัญญาและปราชญ์ท้องถิ่นท่ีมีความรู้ความเชียวชาญในเรื่องของศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
S5 : มีงบประมาณสำหรับพัฒนาท้องถิ่น 
S6 : ประชาชนในตำบลมีทักษะและฝีมือในการตีเหล็กซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
S7: บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ ความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ 
 

จุดอ่อน (Weakness)   
W1:  มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่อย่างหนักและต่อเนื่อง 

 W2:  ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า (ไม่
ทั่วถึง ทันสถานการณ์) 

W3: ระบบการบริหารจัดการของภาครัฐยังมีกฎระเบียบที่ยุ่งยากทำให้การให้บริการประชาชนยังขาดความ
คล่องตัวและมีข้ันตอนที่ยุ่งยาก 

W4:  บุคลากรบางคนยังขาดความรู้ ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะด้าน และไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

โอกาส (Opportunity) 
 

O1: ความก้าวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ โดยเฉพาะความทันสมัยของเครื่องมือและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การติดตาม เข้าถึงข้อมูลสะดวก
และรวดเร็ว ทําให้การเกิดประสิทธิภาพในการทํางานยิ่งขึ้น 

O2: มีการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ความเข้มแข็ง ตื่นตัวต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

O3: มีการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ระหว่างประชาชนที่นับถือต่างศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
O4: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการฝึกอบรมข้าราชการ พนักงานให้มีความรู้ประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
O5: ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศจะมุ่งเน้นให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข และสามารถจัดการตนเองเก่ียวกับ

ความเป็นอยู่ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครอง และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ทุกภายส่วน
ของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่สันติสุขอย่างยั่งยืน 
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อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats) 

T1: ประชาชนไม่เข้าใจระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด
ในการติดต่อประสานงานอยู่บ่อยครั้ง                         

T2: สถานการณก์ารแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอที่จะพัฒนาให้ได้พร้อมกันในทุกด้าน 

T3: ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำกัดแนวทางการดำเนินการทำให้การดำเนินงานล่าช้า 
T4: ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ทำให้การจัดสรรงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นล่าช้า ทำให้

การกำหนดทิศทางการบริหารงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่ทันตามที่กำหนด 
 

ตารางการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 
 

จุดแข็ง (Strengths)   
S1:  ผู้บริหารท้องถิ่นมีการบริหารจดัการ สนับสนุนยุทธศาสตรแ์ละ
กำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต 
สังคม สาธารณสุข การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
S2 : ภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
สามารถแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้
โดยตรง ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และครอบคลุม
ทุกพื้นที ่
S3 :   มีการพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง และมีการ
บริการด้านการแพย์ฉุกเฉินให้กับประชาชนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
S4 : มีภูมิปัญญาและปราชญ์ท้องถิ่นที่มีความรู้ความเชียวชาญในเรื่อง
ของศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
S5 : มีงบประมาณสำหรับพัฒนาท้องถิ่น 
S6 : ประชาชนในตำบลมีทักษะและฝีมือในการตีเหล็กซึ่งถือเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
S7: บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ี 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1:  มีการแพร่ระบาดโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ในพื้นที่อย่างหนักและต่อเนื่อง 
W2:  ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องจักร และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า (ไม่ทั่วถึง ทัน
สถานการณ์) 
W3: ระบบการบริหารจดัการของภาครัฐยังมีกฎระเบียบที่ยุ่งยาก
ทำให้การให้บริการประชาชนยังขาดความคล่องตัวและมีขั้นตอน
ที่ยุ่งยาก 
W4: บุคลากรบางคนยังขาดความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ
เฉพาะด้าน และไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

โอกาส (Opportunities) 
O1: ความก้าวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ความทันสมัยของเครื่องมือและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การติดตาม 
เข้าถึงข้อมูลสะดวกและรวดเร็ว ทาํให้การเกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางานยิ่งขึ้น 
O2: มีการบรูณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ความ
เข้มแข็ง ตื่นตัวต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
O3: มีการอยูร่่วมกันอย่างสมานฉนัท์ระหว่างประชาชนท่ีนับถือต่าง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
O4: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการฝึกอบรมข้าราชการ 
พนักงานให้มีความรู้ประสบการณใ์นการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง 
O5: ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศจะมุ่งเน้นให้ประชาชนอยู่ดีมสีขุ 
และสามารถจัดการตนเองเกี่ยวกบัความเป็นอยู่ท้ังด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การปกครอง และการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
โดยให้ทุกภายส่วนของสังคมมสี่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้เปน็
สังคมที่สันตสิุขอย่างยั่งยืน 

อุปสรรค (Threats) 
T1: ประชาชนไม่เขา้ใจระบบการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลควนปริง ทำให้เกิดความเข้าใจผดิในการตดิต่อ
ประสานงานอยู่บ่อยครั้ง                         
T2: สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากงบประมาณ
ที่ได้รับไม่เพยีงพอท่ีจะพัฒนาให้ได้พร้อมกันในทุกด้าน 
T3: ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำกัดแนวทางการดำเนินการ
ทำให้การดำเนินงานล่าช้า 
T4: ปัญหาความขดัแย้งทางการเมอืงภายในประเทศ ทำให้การ
จัดสรรงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นล่าช้า ทำให้การกำหนดทิศ
ทางการบริหารงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ไม่ทันตามที่กำหนด 
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ตารางการวิเคราะห์ TOWS Matrix Analysis 

 

กลยุทธ์เชิงรุก (Strength + Opportunity) 
S1,O5 : ผู้บริหารท้องถิ่นมีการบรหิารจัดการ โดยสนับสนุนยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาประเทศจะมุ่งเน้นใหป้ระชาชนอยู่ดีมสีุข เกี่ยวกับความ
เป็นอยู่ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การปกครอง และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหทุ้กภายส่วนของสังคมมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นใหม้ีความสันตสิขุอย่างยั่งยืน 
S2,O1: สามารถแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนไดโ้ดยตรง ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และ
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี โดยอาศัยความก้าวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะความทันสมยัของเครื่องมือและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
S4,O3: มีภูมิปญัญาและปราชญ์ทอ้งถิ่นที่มีความรู้ความเชียวชาญใน
เรื่องของศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมที่หลากหลาย และอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ระหว่างประชาชนที่นับถือ ศิลปวัฒนธรรมต่างศาสนา 
S7,O4: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการฝึกอบรมบุคลากรใหม้ี
ความรู้ความสามารถ ความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่
อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (Weakness + Opportunity) 
W1,O2: สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)ในพื้นที่  ทำให้มีการบรูณาการความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ความเข้มแข็ง ตื่นตัวต่อการเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
W2,O1: การพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ โดยเฉพาะความ
ทันสมัยของเครื่องมือและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานทีท่ันต่อสถานการณ ์
W4,O4: บุคลากรได้รับการอบรมความรู้ ความชำนาญเฉพาะ
ด้าน และไดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์เชิงรับ (Strength + Threats) 
S2,T1: ต้องแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้
โดยตรง ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และครอบคลุม
ทุกพื้นที่ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลควนปริง เพื่อสรา้งความเข้าใจให้ตรงกัน 
S5,T2,T4 : มีงบประมาณสำหรับพฒันาท้องถิ่น และมีการกำหนดทิศ
ทางการบริหารงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และ
ต้องทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (Weakness + Threats) 
W1,T2: :  สถานการณ์การแพรร่ะบาดโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ต้องมีการปรับเปลีย่นแผนงบประมาณตาม
สถานการณืดังกล่าว 
W3,T1: ลดขั้นตอนระบบการบริหารจัดการของภาครัฐ ช้ีแจง
ขั้นตอน กระบวนการของภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจ
ตรงกัน 

 
โดยจากการวิ เคราะห์  SWOT สามารถสรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง              

ในปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาท้องถิ่นในระบบก้าวหน้าในหลายๆ ด้าน คือ มีความเจริญขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป           
แต่รายได้ในการจัดเก็บเองของอบต.ควนปริง เช่น ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ไม่มีเพ่ิมข้ึน ทำให้
รายได้ที่ อบต.จัดเก็บเอง มีจำนวนน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่การเกษตร ส่วนการพัฒนาในเรื่องการบริหาร   
การจัดการ มีการแบ่งส่วนราชการการบริหารงานอย่างชัดเจน โดยมีการแบ่งส่วนราชการเป็น 4 ส่วน คือ สำนักงานปลัด   
กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  โดยมีการมอบอำนาจหน้าที่และการตัดสินใจจาก นายก อบต. 
ให้กับรองนายกอบต.ทั้งสองคน มอบอำนาจการตัดสินใจในบางภารกิจให้กับปลัด อบต. บุคลากรของ อบต. มีจำนวน
ทั้งสิ้น 65 อัตรา (รวมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง) โดยมีการควบคุมการทำงานทั้งระบบของ อบต. มีระบบ
ควบคุมภายในของ อบต. ส่วนการจัดตั้งงบประมาณและการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี มีจำเป็นต้องจ่ายเป็นค่า
รายจ่ายประจำจำนวนมาก  

มีระบบพ้ืนฐานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งมีโปรแกรมสำเร็จรูปในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นระบบ        
E-Plan (การวางแผนและการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งการติดตามและประเมินผล) ระบบ E-LAAS  (การบันทึกระบบ
บัญชีและงบประมาณ) ระบบ EGP (การจัดซื้อจัดจ้าง) ระบบ GFMIS ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ INFO (ฐานข้อมูลกลาง) ระบบ LTAXGIS LTAX 3000 (โปรแกรมแผนภาษี)                     
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ระบบ SIS (ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท้องถิ่น) ระบบ CCIS (ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ระบบ ELE (ข้อมูลการเลือกตั้ง) ระบบ CMSS (การบันทึกข้อมูลอัตรากำลัง) ส่วนเครื่องมือเครื่องใช้และ
อุปกรณ์สำหรับใช้ในการทำงานยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการทำงาน  
  ในส่วนของผู้นำไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร
ต่างๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม., อปพร. และที่สำคัญคือ ประชาชนในพ้ืนที่ค่อนข้างให้
ความสำคัญในการให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่น  ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการดำเนินงาน เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ ทำให้           
อบต.ควนปริง ได้รับรางวัลในด้านการบริหารงานหลายด้านด้วยกัน ทำให้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับ อปท.อ่ืนๆ และ
หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ใกล้เคียง 
 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ทิศทางการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อการฟ้ืนตัวคือการควบคุม       

การแพร่ระบาด การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การปรับตัวของธุรกิจและแรงงาน และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจบาซูก้า
การคลังของภาครัฐ 
                 เมื่อเร็ว ๆ นี้ WHO ให้ความเห็นว่า โควิด 19 อาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น (endemic) ที่จะอยู่กับเรา
ไปตลอดเช่นเดียวกับไข้เลือดออก และประชาคมโลกต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคนี้ โดยรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน
บางอย่างจะเปลี่ยนไป เพราะมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) ทำให้เกิดฐานวิถีชีวิตใหม่ อาทิ 
การสาธารณสุขจะเป็นวาระสำคัญของโลก โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแพทย์ การจัดระเบียบโลก
ใหม่ที่จะมีการพึ่งพาภายในภูมิภาคมากขึ้น (regionalization) และบทบาทของเศรษฐกิจดิจิทัลที่จะมาเร็วขึ้นพร้อมกับ
วิถีชีวิตที่ยืดหยุ่นมากขึ้น  

                 วิกฤติครั้งนี้ให้บทเรียนสำคัญกับเราว่า การใช้มาตรการล็อกดาวน์มีต้นทุนที่สูงเพ่ือแลกกับชีวิตและ
สุขภาพของประชาชน และได้เรียนรู้ว่าปัญหาเรื่องสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ไม่ใช่เป็นเรื่องแยกส่วนกัน รวมทั้งเรา
ได้เห็นทรัพยากรสำคัญของชาติคือ พลังความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งจากทุกภาคส่วน ดังนี้ 

               1. การช่วยเหลือลดผลกระทบในระยะสั้น ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาว ภาครัฐควร
ใช้เงินงบประมาณขนาดใหญ่นี้เยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนให้กระจายไปให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งนำเงินทุ่ม
ลงทุนเพ่ือให้เกิดคลื่นการลงทุนระลอกใหม่ของประเทศเพ่ือแก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจไปพร้อมกัน เช่น การลงทุน
ด้านสาธารณสุข การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอาชีพโดยชุมชน การพัฒนาโครงการภายใต้แผนบริหารจัดการน้ำ    
20 ปี (ปี 2561–2580) ให้เกิดขึ้นจริงเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมที่มักสร้างความเสียหายแก่เกษตรกร  การ
พัฒนาเมืองสีเขียว การสร้างระบบนิเวศ การพัฒนาทักษะแรงงานและสร้างอาชีพ โดยเฉพาะแก่แรงงานที่ย้ายกลับ
ท้องถิ่นและแรงงานที่ตกงานในเมืองใหญ่  

              2. การปฏิรูประบบสถาบันเศรษฐกิจที่เอ้ือต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการสร้างระบบตลาดแข่งขันที่เปิด
กว้างและเป็นธรรม การแข่งขันเสรีที่สร้างแรงจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเอง และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการลงทุน
และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือให้แข่งได้ในตลาดโลก การปฏิรูปนโยบายสาธารณะที่มีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือแก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้ำ อาทิ การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี พร้อมทั้งทบทวนการลดหย่อนที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้มีรายได้สูง 
หรือวิสาหกิจที่มีศักยภาพในการแข่งขัน และการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ  

             4. การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเร่งพัฒนาทักษะ นอกเหนือจาก
ประชาชนต้องช่วยกันรักษาสุขอนามัยเพ่ือป้องกันการระบาดรอบสอง และยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจภายใต้ฐานวิถีชีวิตใหม่โดยเร็วแล้ว ภาคประชาชนต้องเร่งพัฒนาศักยภาพตนเองให้เป็น “แรงงานแห่ง
อนาคตในศตวรรษท่ี 21” ในยุคที่คนต้องทำงานร่วมกับเครื่องจักรและเทคโนโลยีมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แรงงาน
จึงต้องมีความยืดหยุ่นพร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา (lifelong learning)  
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ส่วนที่ 3 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
 

 

 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการพัฒนาเมือง
อย่างมีคุณภาพ 
 

 
การเศรษฐกิจ 

 
อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
กองช่าง 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลควนปริง 

๒ การพัฒนาด้านเสริมสร้าง
ค ว า ม มั่ น ค งท า ง สั ง ค ม 
พั ฒ นาคุณ ภาพชีวิ ตและ
การศึกษา 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองการศึกษา/
กองช่าง 

บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป สำนักปลดั อบต. 
บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน สำนักปลดั อบต. 
บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษาฯ 
บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข สำนักปลดั อบต. 
บริการชุมชนและสังคม สังคมสังเคราะห ์ สำนักปลดั อบต. 
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลดั อบต. 
บริการชุมชนและสังคม ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษาฯ 

๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยวชุมชน 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา สำนักปลดั อบต. 
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลดั อบต. 

๔ การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแ วดล้ อมสู่ ค วาม
สมดุล อย่างยั่งยืน 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 
การเศรษฐกิจ การเกษตร สำนักปลดั อบต. 
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน สำนักปลดั อบต./

กองช่าง 
๕ การพัฒนาด้านอนุรักษ์และ

ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
บริการชุมชนและสังคม 

 
ศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

 
กองการศึกษาฯ 

๖ การพัฒ น าด้ านการเมื อ ง     
การบริหารและการจัดการ
องค์กร 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา สำนักปลดั อบต. 
 

บริหารทั่วไป 
 

บริหารงานท่ัวไป 
สำนักปลดั อบต./
กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม การรักษาความสงบภายใน สำนักปลดั อบต. 
บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษาฯ 
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลดั อบต. 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 
 

3 ด้าน 10 แผนงาน 4 สำนัก/กอง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนา
เมืองอย่างมีคุณภาพ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

19 
 

7 

 
 
 

3,748,000 
 

4,205,000 

 
 
 

23 
 

5 

 
 
 

11,297,000 

 
4,535,200 

 
 
 

4 
 

2 

 
 
 

1,082,000 
 

3,440,000 

 
 
 

10 
 

3 

 
 
 

4,975,000 
 

2,500,000 

 
 
 

4 
 

1 

 
 
 

2,265,000 
 

2,000,000 

 
 
 

60 
 

18 

 
 
 

23,367,000 

 
16,680,200 

รวม 26 7,953,000 28 15,832,200 6 4,522,000 13 7,475,000 5 4,265,000 78 40,047,200 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
การศึกษา 
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
1.2 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
1.3 แผนงานการศึกษา 
1.4 แผนงานสาธารณสุข 
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
1.5 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
1.6 แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
1.7 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
 
 

2 
6 
 

18 
9 
2 
 

6 
 

8 
 

4 

 
 
 

30,000 
410,000 

 
3,800,000 
1,525,000 
170,000 

 
400,000 

 
655,000 

 
1,590,000 

 
 
 

1 
5 
 

17 
9 
2 
 

6 
 

8 
 

4 

 
 
 

20,000 
210,000 

 
3,567,000 
1,525,000 
170,000 

 
400,000 

 
655,000 

 
520,000 

 
 
 

1 
6 
 

17 
9 
2 
 

6 
 

8 
 

2 

 
 
 

370,000 
410,000 

 
3,573,000 
1,525,000 
170,000 

 
400,000 

 
655,000 

 
920,000 

 
 
 

2 
5 
 

16 
9 
2 
 

6 
 

8 
 

1 

 
 
 

30,000 
210,000 

 
3,553,000 
1,525,000 
170,000 

 
400,000 

 
655,000 

 
240,000 

 
 
 

1 
6 
 

16 
9 
2 
 

6 
 

8 
 

1 

 
 
 

20,000 
410,000 

 
3,553,000 
1,525,000 
170,000 

 
400,000 

 
655,000 

 
120,000 

 
 
 

7 
28 

 
84 
45 
10 

 
30 

 
40 

 
12 

 
 
 

470,000 
1,650,000 

 
18,046,000 
7,625,000 
850,000 

 
2,000,000 

 
3,275,000 

 
3,390,000 

รวม 55 8,580,000 52 7,067,000 51 8,023,000 49 6,783,000 49 6,853,000 256 37,306,000 

แบบ ผ.01 



43 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ชุมชน 
3.1 แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 
3.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
3.3 แผนงานการเกษตร 

 
 
 

5 
 
- 
 

7 

 
 
 

300,000 
 
- 
 

370,000 

 
 
 

5 
 
- 
 

7 
 

 
 
 

300,000 
 
- 
 

370,000 
 

 
 
 

2 
 
- 
 

7 
 

 
 
 

70,000 
 
- 
 

370,000 
 

 
 
 

2 
 

1 
 

7 

 
 
 

70,000 
 

850,000 
 

370,000 

 
 
 

2 
 
- 
 

7 

 
 
 

70,000 
 
- 
 

370,000 

 
 
 

16 
 

1 
 

35 

 
 
 

810,000 
 

850,000 
 

1,850,000 

รวม 12 670,000 12 670,000 9 440,000 10 1,290,000 9 440,000 52 3,510,000 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล      
อย่างยั่งยืน 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
4.2 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 

7 
7 

 
 
 
 
 

1,620,000 
200,000 

 
 
 
 
 

3 
5 

 
 
 
 
 

670,000 
130,000 

 
 
 
 
 

4 
6 

 
 
 
 
 

720,000 
180,000 

 
 
 
 
 

4 
5 

 
 
 
 
 

870,000 
130,000 

 
 
 
 
 

4 
5 

 
 
 
 
 

720,000 
130,000 

 
 
 
 
 

22 
28 

 
 
 
 
 

4,600,000 
770,000 

รวม 14 1,820,000 8 800,000 10 900,000 9 1,000,000 9 850,000 50 5,370,000 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
5.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 
718,000 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

718,000 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

720,000 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

720,000 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

720,000 

 
 
 
 

60 

 
 
 
 

3,592,000 

รวม 12 718,000 12 718,000 12 720,000 12 720,000 12 720,000 60 3,592,000 

แบบ ผ.01 



44 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหารและการ
จัดการองค์กร 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
6.2 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
6.3 แผนงานการศึกษา 
6.4 แผนงานความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 
 

12 
5 
 

3 
1 
 

3 

 
 
 

795,000 
380,000 

 
90,000 
20,000 

 
1,310,000 

 
 
 

14 
3 
 

3 
1 
 

4 

 
 
 

1,045,000 
80,000 

 
90,000 
20,000 

 
5,610,000 

 
 
 

12 
4 
 

3 
1 
 

1 

 
 
 

805,000 
280,000 

 
90,000 
20,000 

 
10,000 

 
 
 

12 
4 
 

3 
1 
 

2 

 
 
 

1,205,000 
130,000 

 
90,000 
20,000 

 
510,000 

 
 
 

12 
4 
 

3 
1 
 

1 

 
 
 

805,000 
280,000 

 
90,000 
20,000 

 
10,000 

 

 
 
 

62 
20 

 
15 
5 
 

11 

 
 
 

4,655,000 
1,150,000 

 
450,000 
100,000 

 
7,450,000 

รวม 24 2,595,000 25 6,845,000 21 1,205,000 22 1,955,000 21 1,205,000 113 13,805,000 

รวมทั้งสิ้น 143 22,336,000 137 31,932,200 109 15,810,000 115 19,223,000 105 14,333,000 609 103,634,200 

 
 
 
 
 

   
 

 
 

แบบ ผ.01 



123 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

 

 
 
 
 
โครงการพัฒนาท่ี

นำมาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้าน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 

3 
 
 
 
 

 
 
 
240,000 

 
 
 

3 

 
 
 

190,000 

 
 
 

3 

 
 
 

260,000 

 
 
 

4 

 
 
 

440,000 

 
 
 

2 

 
 
 

40,000 

 
 
 

15 

 
 
 

1,170,000 

รวมทั้งสิ้น 3 240,000 3 190,000 3 260,000 4 440,000 2 40,000 15 1,170,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01/1  



127 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช่สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนา
เมืองอย่างมีคุณภาพ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

8 
 
- 

 
 
 
70,440,000 
 

- 

 
 
 

5 
 
- 

 
 
 

43,833,000 
 
- 

 
 
 

1 
 
- 

 
 
 

5,460,000 
 
- 

 
 
 

1 
 

1 

 
 
 

1,500,000 
 
4,700,000 

 
 
 

2 
 

2 

 
 
 

6,120,000 
 

7,400,000 

 
 
 

17 
 

3 

 
 
 

127,353,000 

 
12,100,000 

รวม 8 70,440,000 5 43,833,000 1 5,460,000 2 6,200,000 4 13,520,000 20 139,453,000 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
การศึกษา 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 
 

2 
4 

 
 
 

7,000,000 
40,950,000 

 
 

 
 
 

1 
1 
 

 
 
 

3,000,000 
3,000,000 

 
 
 

1 
1 
 

 
 
 

3,000,000 
1,000,000 

 

 
 
 

1 
- 

 
 
 

3,000,000 
- 
 

 

 
 
 

1 
- 
 
 

 
 
 

3,000,000 
- 
 
 

 
 
 

7 
6 
 
 

 
 
 

22,000,000 
 

44,950,000 
 

รวม 6 47,950,000 2 6,000,000 2 4,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 11 62,950,000 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียวชุมชน 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 

 
1 

 
 

 
12,000,000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

1 

 
 
 

12,000,000 

รวม - - 1 12,000,000 - - - - - - 1 12,000,000 

 

แบบ ผ.01 



128 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล      
อย่างยั่งยืน 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 
 
 

1 
- 

 
 
 
 
10,000,000 

- 
 

 
 
 
 

1 
3 

 
 
 
 

1,000,000 
60,000,000 

 
 
 
 

2 
- 

 
 
 
 

5,600,000 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

4 
3 

 
 
 
 

16,600,000 
60,000,000 

รวม 1 10,000,000 4 61,000,000 2 5,600,000 - - - - 7 76,600,000 

รวมทั้งสิ้น 15 128,390,000 12 122,833,000 5 15,060,000 3 9,200,000 5 16,520,000 39 291,003,000 

 

 

 

แบบ ผ.01 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒566 - 2570)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมอืงอย่างมีคุณภาพ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนสาย
ควนฝามี - สาย
ยุทธศาสตร์  หมู่ท่ี 1 

-เพื่อบุกเบิกถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

-บุกเบิกถนนลงหินผุเกลี่ย
เรียบ กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
800 เมตร 

- 
 

450,000 - - - ร้อยละ 80 ของประชาชน
ผู้ใช้เส้นทาง มีสะดวกและ
ปลอดภัย มากขึ้น 

-ถนนมีสภาพดีขึ้น  
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 
2 โครงการบุกเบิกถนนสาย

เกาะไสน ซอย 1 หมู่ท่ี 1 
-เพื่อบุกเบิกถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

-บุกเบิกถนนลงหินผุเกลี่ย
เรียบ กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
500 เมตร 

- 
 

- - 820,000 - ร้อยละ 80 ของประชาชน
ผู้ใช้เส้นทาง มีสะดวกและ
ปลอดภัย มากขึ้น 

-ถนนมีสภาพดีขึ้น  
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 

3 โครงการบุกเบิกถนนสาย
บ้านนายปรีชา ชิตจันทร์ 
หมู่ท่ี ๓ 

-เพื่อบุกเบิกถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

-บุกเบิกถนนลงหินผุเกลี่ย
เรียบ กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 
90 เมตร 

64,000 - 
 

- - - ร้อยละ 80 ของประชาชน
ผู้ใช้เส้นทาง มีสะดวกและ
ปลอดภัย มากขึ้น 

-ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 
4 โครงการบุกเบิกถนน  

สายบ้านนางอุไร มาจิตตา 
- สายกำแพง มอ. หมู่ท่ี 4 

-เพื่อบุกเบิกถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

-บุกเบิกถนนลงหินผุเกลี่ย
เรียบ กว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทาง 360 เมตร 

- 340,๐๐๐ 

 

- - - ร้อยละ 80 ของประชาชน
ผู้ใช้เส้นทาง มีสะดวกและ
ปลอดภัย มากขึ้น 

- ถนนมีสภาพดีขึ้น  
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 

5 โครงการบุกเบิกถนนสาย
ชลประทาน หมู่ท่ี 5 

เพื่อบุกเบิกถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

-บุกเบิกถมหินผุ กว้างเฉลี่ย 
4 เมตร ยาว 600 เมตร 
(หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
2,400 ตารางเมตร) 

400,000 - - - - ร้อยละ 80 ของประชาชน
ผู้ใช้เส้นทาง มีสะดวกและ
ปลอดภัย มากขึ้น 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 
45 

แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒566 - 2570)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมอืงอย่างมีคุณภาพ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการบุกเบิกถนน  
สายเลียบกำแพง มอ.   
หมู่ท่ี 6 – ตำบลควนธานี 

-เพื่อบุกเบิกถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

-บุกเบิกถนนลงหินผุเกลี่ย
เรียบ กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 840 เมตร 

- 750,๐๐๐ 

 

- - - ร้อยละ 80 ของประชาชน
ผู้ใช้เส้นทาง มีสะดวกและ
ปลอดภัย มากขึ้น 

- ถนนมีสภาพดีขึ้น  
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 

7 โครงการบุกเบิกถนนสาย
ทางรถไฟ หมู่ท่ี ๗ - ตำบล
โคกหล่อหมู่ท่ี ๑๑ 

-เพื่อบุกเบิกถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

-บุกเบิกถนนลงหินผุ  
กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร 

- 1,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละ 80 ของประชาชน
ผู้ใช้เส้นทาง มีสะดวกและ
ปลอดภัย มากขึ้น 

-ถนนมีสภาพดีขึ้น  
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
 

 
8 โครงการบุกเบิกถนนสาย

ห้วยเตียว ซอย 1 หมู่ท่ี 7 
-เพื่อบุกเบิกถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

-บุกเบิกถนนลงหินผุ  
กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 
130 เมตร 

80,000 
 

- - - - ร้อยละ 80 ของประชาชน
ผู้ใช้เส้นทาง มีสะดวกและ
ปลอดภัย มากขึ้น 

-ถนนมีสภาพดีขึ้น  
ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 
 
 

9 โครงการบุกเบิกถนน  
สายบ้านนายอี สังวาล
รัตน์ - ถนนสายควนปริง 
-บางหมาก หมู่ท่ี ๙ 

-เพื่อบุกเบิกถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

-บุกเบิกถนนลงหินผุเกลี่ย
เรียบ กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
280 เมตร 

264,000 - 
 

 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน
ผู้ใช้เส้นทาง มีสะดวกและ
ปลอดภัย มากขึ้น 

-ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒566 - 2570)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมอืงอย่างมีคุณภาพ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรและบุกเบิกถนน 
สายเลียบคลองนางน้อย
หมู่ท่ี 2 - บ้านควนปริง 
หมู่ท่ี 6 

-เพื่อปรับปรุงถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

-ปรับปรุงผิวจราจรและ
บุกเบิกถนนลงหินผุเกลี่ย
เรียบ กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 850 เมตร 
 

- - 682,๐๐๐ 
 

- - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 
มีสะดวกและ
ปลอดภัย มากขึ้น 

-ถนนมีสภาพดีขึ้น  
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 

11 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนภายใน
ตำบลควนปริง 

-เพื่อปรับปรุงถนนให้ 
มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น   
ทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

-ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 100,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 
มีสะดวกและ
ปลอดภัย มากขึ้น 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒566 - 2570)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมอืงอย่างมีคุณภาพ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

12 โครงการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ดาดปูนไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายบ้าน 
โคกสะท้อน หมู่ท่ี ๒ 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น   
ทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

-ขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 1 เมตร 
ระยะทาง 400 เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมดาดปูนไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 
70 เมตร 

- 400,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 
มีสะดวกและ
ปลอดภัย มากขึ้น 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
บังฝา - นายระดม กะเดช 
(ระยะท่ี 2) หมู่ท่ี ๓ 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้มี
สภาพดีขึ้นและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทาง ๕๒๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - - ๑,๙๕๘,๐๐๐ - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 
มีสะดวกและ
ปลอดภัย มากขึ้น 

-ถนนมีสภาพดีขึ้น  
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายสีด  กะเดช หมู่ท่ี ๓ 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้มี
สภาพดีขึ้นและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 175 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- 620,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  
มีสะดวกและ
ปลอดภัย มากขึ้น 

-ถนนมีสภาพดีขึ้น  
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒566 - 2570)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมอืงอย่างมีคุณภาพ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายสกอต  โสะหาบ       
หมู่ท่ี ๓ 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้มี
สภาพดีขึ้นและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 209 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- 740,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 
 มีสะดวกและปลอดภัย 
มากขึ้น 

-ถนนมีสภาพดีขึ้น  
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 

 
16 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
หลวนช้าง - หนองใหญ่ 
(ระยะท่ี 2)  หมู่ท่ี 4 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น   
ทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 500 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- 1,500,000 
 

-  - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  
มีสะดวกและปลอดภัย 
มากขึ้น 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
17 โครงการขยายผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
ข้างโรงเรียนบ้านควนปริง 
หมู่ท่ี ๕ 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น   
ทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

-ขยายผิวจราจรคอนกรีต 
เสริมเหล็ก มีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 810 ตร.ม.  
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - - 607,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  
มีสะดวกและปลอดภัย 
มากขึ้น 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 

 

 

 

49 

แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒566 - 2570)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมอืงอย่างมีคุณภาพ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นางสาวมณี อรรถสงเคราะห์ 
หมู่ท่ี ๖ 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น   
ทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 280 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- 840,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 
 มีสะดวกและปลอดภัย 
มากขึ้น 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
19 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายวิทยา ขาวเรือง -     
นายชม ศรีพล หมู่ท่ี 6 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีสภาพดีขึ้นและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทาง 200 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

60๐,๐๐๐ 
 

- - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  
มีสะดวกและปลอดภัย 
มากขึ้น 

-ถนนมีสภาพดีขึ้น  
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายวงเจริญ  วิทยาพันธ์     
หมู่ท่ี 6 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีสภาพดีขึ้นและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทาง 220 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- 62๐,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  
มีสะดวกและปลอดภัย 
มากขึ้น 

-ถนนมีสภาพดีขึ้น  
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 

 

 

 

 
50 

แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒566 - 2570)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมอืงอย่างมีคุณภาพ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย     
ต้นหว้า หมู่ท่ี 6 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีสภาพดีขึ้นและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง ๔ 
เมตร ระยะทาง 220 
เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- 62๐,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 
 มีสะดวกและ
ปลอดภัย มากขึ้น 

-ถนนมีสภาพดีขึ้น  
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
ในเปลว หมู่ท่ี 6 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีสภาพดีขึ้นและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 220 
เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- 440,000 - - 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 
 มีสะดวกและ
ปลอดภัย มากขึ้น 

-ถนนมีสภาพดีขึ้น  
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
ขันติธรรม หมู่ท่ี 7 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีสภาพดีขึ้นและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 200 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

580,000 - - - 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 
 มีสะดวกและ
ปลอดภัย มากขึ้น 

-ถนนมีสภาพดีขึ้น  
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข้างห้วยโคลน ระยะท่ี ๒ 
หมู่ท่ี ๗ 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น   
ทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 160 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

490,000 - 
 

- - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 
มีสะดวกและ
ปลอดภัย มากขึ้น 

-ถนนมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
51 

แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒566 - 2570)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมอืงอย่างมีคุณภาพ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เลียบทางรถไฟ - มัสยิด
บ้านนาป้อ หมู่ท่ี 8 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้มี
สภาพดีขึ้นและประชาชน
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง 134 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

- 49๐,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 
มีสะดวกและปลอดภัย 
มากขึ้น 

-ถนนมีสภาพดีขึ้น 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เลียบทางรถไฟ (หนองแค)
หมู่ท่ี 8 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้มี
สภาพดีขึ้นและประชาชน
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง 280
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

- 98๐,๐๐๐ 
 

- - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 
มีสะดวกและปลอดภัย 
มากขึ้น 

-ถนนมีสภาพดีขึ้น 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายด่าวุธ  สัญวงษ์ 
หมู่ท่ี 9 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้มี
สภาพดีขึ้นและประชาชน
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 92
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

- 260,000 
 

- - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 
มีสะดวกและปลอดภัย 
มากขึ้น 

-ถนนมีสภาพดีขึ้น 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
มัสยิดนูรุลอิงซาน  
หมู่ท่ี 9  

เพื่อบุกเบิกถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 
เมตร ยาว 35 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 140 
ตารางเมตร ) 

- - - 90,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 
มีสะดวกและปลอดภัย    
มากขึ้น 

-ถนนมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
 

52 

แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒566 - 2570)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมอืงอย่างมีคุณภาพ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

29 โครงการซ่อมสร้างผิว
จราจรพาราแอสฟัลติก 
คอนกรีต สายมิ่งเมือง  
ซอย ๑ (ระยะท่ี 2) หมู่ท่ี ๑  

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น   
ทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

-ซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอส
ฟัลติกคอนกรีต กว้าง  
๕ เมตร ยาว 244 เมตร 
หนา ๐.0๕ เมตร 
 

- 532,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง มีสะดวก
และปลอดภัย    
มากขึ้น 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

30 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต 
สายห้วยเตียว หมู่ท่ี ๗ 
 

-เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
สภาพถนนให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร 

-ซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัล 
ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร 
ยาว ๖๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร 

- - 
 
 

- - ๑,๘๖๕,๐๐๐ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง มีสะดวก
และปลอดภัย    
มากขึ้น 

-ถนนมีสภาพดี
ขึ้น  ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

31 โครงการจัดทำป้ายสถานท่ี
สำคัญและป้ายชื่อถนนซอย
ภายในหมู่บ้าน  
 

-เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ท่ัวไป 

-จัดทำป้ายสถานท่ีสำคัญและ
ป้ายชื่อถนนซอยภายใน
หมู่บ้าน  

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 700,000 - -ป้ายสถานท่ี
สำคัญและป้ายชื่อ
ถนนซอยภายใน
หมู่บ้าน  

-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับทราบและมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
 
 
 

32 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ฝั่งตรงข้ามกูโบร์ หมู่ท่ี 8 

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีจอดรถในการ 
ทำกิจกรรมต่างๆ 

-ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง 3 เมตร  
ยาว 90 เมตร   
หนา 0.15 เมตร 

200,000 
 

- - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง มีสะดวก
และปลอดภัย  

-ถนนมีสภาพดี
ขึ้น  ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 

 

53 

แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒566 - 2570)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมอืงอย่างมีคุณภาพ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

33 โครงการปรับปรุง – 
ติดตั้งถังกรองน้ำสนิม
เหล็กระบบประปาบ้าน
ลุงยก หมู่ท่ี 1  

เพื่อให้ประชาขนมีน้ำใช้
ในการอุปโภค - บริโภค  

ปรับปรุงระบบประปาเดิม
และติดตั้งถังกรองน้ำสนิม
เหล็ก  

- 55,000 -  - ร้อยละ 40 ของ
ประชาชนหมู่ท่ี 1 มีน้ำใช้
ในการอุปโภค - บริโภค  

-ประชาชนในหมู่ท่ี 
1 ตำบลควนปริง มี
น้ำใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 
 
 
 

34 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหอถังบ้าน 
กำนันหมัด เอ็มเอ็ม  
หมู่ท่ี ๓ 

-เพื่อให้ระบบประปา
สามารถใช้งานและ
ให้บริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-ปรับปรุงระบบการผลิต
น้ำประปา ระบบท่อส่งน้ำ 
ระบบตู้ควบคุมไฟ ฯลฯ  

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - -ปรับปรุงระบบการผลิต
น้ำประปา ระบบท่อส่งน้ำ 
ระบบตู้ควบคุมไฟ ฯลฯ  

-ประชาชนได้รับ
บริการจากระบบ 
ประปาหมู่บ้านอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒566 - 2570)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมอืงอย่างมีคุณภาพ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้างฝาย 
น้ำล้นบริเวณห้วยโคลน 
หมู่ท่ี ๗ 

-เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับ
การเกษตร ผลิต
น้ำประปาและน้ำ
อุปโภค 

-ก่อสร้างฝายน้ำล้นตาม
สภาพพื้นท่ี 

- - - 3๐๐,๐๐๐ 
 

- -ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
จำนวน ๑ จุด 

-มีสถานท่ีกักเก็บน้ำ 
สำหรับการเกษตร 
ผลิตน้ำประปาและ
น้ำอุปโภค 

กองช่าง 
 
 

36 โครงการขยายเขต
ประปาถนนสายมิ่งเมือง 
หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาขนมีน้ำใช้
ในการอุปโภค-บริโภค 

-ขยายเขตท่อประปา 
ระยะทาง 403 เมตร 

60,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีน้ำใช้ในการ
อุปโภค - บริโภค  

-ประชาชน มีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 
 
 
 

37 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบจราจร
ภายในตำบลควนปริง 
 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ทางจราจรภายในตำบล
และให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-จัดสร้างเสากันตก,  
ราวสะพาน ,ติดตั้งกระจก
โค้ง ,ป้ายจราจร,การ์ด
เลนส์ ทำลูกระนาด ตีเส้น
จราจรฯลฯบริเวณจุดเสี่ยง
ในตำบลควนปริง 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

-อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนลดลง ร้อยละ 5 

-อุบัติเหตุทาง
การจราจรลดลง 
และประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒566 - 2570)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมอืงอย่างมีคุณภาพ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

38 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้ำสาธารณะ 

-เพื่อแก้ปัญหาการ 
ขาดแคลนน้ำในจุดท่ีไม่
มีระบบประปาหมู่บ้าน
หรือที่ประสบปัญหา 
ภัยแล้ง 

-ก่อสร้างถังเก็บน้ำ
สาธารณะ หมู่ท่ี ๑,๗,๘,๙ 
ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

- - - -ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีน้ำใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

-สามารถแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ำในจุด
ท่ีไม่มีระบบ
ประปาหมู่บ้าน
ได้ 

กองช่าง 

39 โครงการขุดบ่อน้ำตื้น
สาธารณะ 

-เพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหา
การขาดแคลนน้ำให้กับ
ประชาชน 

-ขุดหรือปรับปรุงบ่อน้ำต้ืน
สาธารณะฯลฯ 

๖๐,๐๐๐ 
 

 

๖๐,๐๐๐ 
 

 

- - - -ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีน้ำใช้
ในการอุปโภค
บริโภค 

-ประชาชนมีน้ำ
ใช้จากบ่อน้ำตื้น
สาธารณะ 

อบจ.ตรัง/ 
กองช่าง 

 

40 โครงการจัดซ้ือ 
ถังเก็บน้ำสำรอง 

-เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ำสำหรับภัยแล้ง 

-จัดซ้ือถังเก็บน้ำสำรอง ๕๐,๐๐๐ 
 

- - - - -ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีน้ำใช้
ในการอุปโภค
บริโภค  

-สามารถ
แก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำ
สำหรับภัยแล้ง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒566 - 2570)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมอืงอย่างมีคุณภาพ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

41 โครงการเป่าล้างบ่อ
บาดาลระบบประปา
หมู่บ้าน 

-เพื่อฟื้นสภาพของบ่อ
บาดาลท่ีมีอายุการใช้
งานมานานให้สามารถ
ผลิตน้ำประปาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-เป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑-๙ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

- - - -ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีน้ำใช้
ในการอุปโภค - 
บริโภค  

-บ่อบาดาลท่ีมี
อายุการใช้งาน
มานานมีสภาพ
การใช้งาน
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
 

42 โครงการติดตั้งชุด
โคมไฟฟ้าสาธารณะ 
(ตามแบบมาตรฐาน
ไฟฟ้า) 

-เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

-ติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะ 
 หมู่ท่ี ๑-๙ 

250,๐๐๐ 
 
 

2๕๐,๐๐๐ 
 
 

2๕๐,๐๐๐ 2๕๐,๐๐๐ 2๕๐,๐๐๐ -ร้อยละ 90 ของ
ประชาชน มี
ความไฟฟ้าใช้ 

-ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 
 

43 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม 
ชุดโคมไฟฟ้า
สาธารณะ 

-เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

-ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ชุดโคมไฟสาธารณะ 
หมู่ท่ี ๑-๙ 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -ร้อยละ 90 ของ
ประชาชน มี
ความไฟฟ้าใช้ 

-ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒566 - 2570)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมอืงอย่างมีคุณภาพ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

44 โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้า
สาธารณะ 
(ตามแบบมาตรฐานไฟฟ้า) 

-เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

-ติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะ 
จำนวน 6 สาย 
1) สายบ้านนายสุนัน รักหนู  
    หมู่ท่ี 6 
2) สายในเปลว-ต้นหว้า(โคกกอก)  
    หมู่ท่ี 6 
3) สายทางเข้าห้วยโคลน      
   ระยะท่ี 2 หมู่ท่ี 7 
4) สายบ้านนายทวน ปากจันทร์  
    หมู่ท่ี 7 
5) สายบ้านนายอาคม ไกรทอง  
    หมู่ท่ี 9 
6) สายบ้านนางอารี วงศ์มาก  
    หมู่ท่ี 9 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ร้อยละ 90 ของประชาชน 
 มีความไฟฟ้าใช้ 
 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

 

 

 

 

58 

แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒566 - 2570)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมอืงอย่างมีคุณภาพ 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ     
ถนนสายนายสีด กะเดช        
หมู่ท่ี ๓ 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 175 เมตร 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

100,000 
 
 
 

- 
 
 
 

-ร้อยละ 90 ของ
ประชาชน มีความไฟฟ้าใช้ 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

2 โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ     
ถนนสายโคกสอม – คลองกลาง      
หมู่ท่ี ๓ 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง ๔๘๕ เมตร 

- 
 
 
 

๒8๓,000 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

-ร้อยละ 90 ของ
ประชาชน มีความไฟฟ้าใช้ 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

3 โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายบ้านนางอุไร มาจิตตา - 
สายกำแพง มอ. หมู่ท่ี 4 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทาง 360 เมตร 

- 
 
 
 
 
 

 

192,200 
 
 
 
 
 

 

- -  -ร้อยละ 90 ของ
ประชาชน มีความไฟฟ้าใช้ 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

4 โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายควนเขานุ้ย-วังเรียน หมู่ท่ี 4 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 668 เมตร 

- 
 
 
 

340,000 
 
 
 

- - - -ร้อยละ 90 ของ
ประชาชน มีความไฟฟ้าใช้ 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 
 

 

59 

แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒566 - 2570)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมอืงอย่างมีคุณภาพ 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายบ้าน
นางสาวมณี อรรถสงเคราะห์ 
หมู่ท่ี ๖ 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการขยายตัว
ของชุมชน 

-ขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง 
๒๘๐ เมตร 

186,000 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- - -ร้อยละ 90 ของ
ประชาชน มีความ
ไฟฟ้าใช้ 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง 
 
 
 

6 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
สายบ้านนางอาลัย   
ทองระหมาน  หมู่ท่ี 6  

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ     
สายบ้านนางอาลัย   
ทองระหมาน      

70,000 - - - - -ร้อยละ 90 ของ
ประชาชน มีความ
ไฟฟ้าใช้ 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง 
 

7 โครงการขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายทางเข้า 
ห้วยโคลน (ระยะท่ี ๒) หมู่ท่ี ๗ 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการขยายตัว
ของชุมชน 

-ขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง 
165 เมตร 

94,00๐ 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

 
 

- 
 
 
 

- -ร้อยละ 90 ของ
ประชาชน มีความ
ไฟฟ้าใช้ 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 
 

 

 

 

 

 

60 

แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒566 - 2570)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมอืงอย่างมีคุณภาพ 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค   
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง 
และเพียงพอ 

-ขยายเขตวางท่อประปา  
หมู่ท่ี 1-9 ตำบล      
ควนปริง (ตามแบบ
ประปาส่วนภูมิภาค) 

2,00๐๐,๐๐๐ 
 
 

2,0๐๐,๐๐๐ 
 
 

2,0๐๐,๐๐๐ 2,0๐๐,๐๐๐ 2,0๐๐,๐๐๐ -ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีน้ำใช้ใน
การอุปโภค บริโภค  

-ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่าง
ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

9 โครงการขุดลอก 
คูระบายน้ำ 

-เพื่อช่วยให้ระบายน้ำได้
รวดเร็ว ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

-ขุดลอกคูระบายน้ำ  
-บ้านเกาะปริงม.1 
-บ้านโคกสะท้อน ม.๒ 
-สายสิบเอ็ดแยก ม.๔ 
-สายหน้ารร.บ้านควน
ปริง ม.5 
-สายมิ่งเมือง ม.๙ 

4๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 4๐๐,๐๐๐ 
 

- -ปัญหาน้ำท่วมขัง
ลดลง  การระบาย
น้ำดีขึ้น 

-การระบายน้ำดีขึ้น 
สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ขัง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒566 - 2570)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมอืงอย่างมีคุณภาพ 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
บ้านโคกสะท้อน หมู่ท่ี ๒ 

-เพื่อก่อสร้างคูระบาย  
ให้เกิดการระบายน้ำ
รวดเร็ว และแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม      

-ก่อสร้างคูระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง  
410 เมตร 

1,107,000 - 
 

- - - ปัญหาน้ำท่วม
ขังลดลง การ
ระบายน้ำดีขึ้น 

-การระบายน้ำ
รวดเร็ว และแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง      

กองช่าง 
 
 
 

11 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ
พักหน้าวัดควนปริงวนาราม 
หมู่ท่ี 4 
 

- เพื่อก่อสร้างคูระบาย  
ให้เกิดการระบายน้ำ
รวดเร็ว และแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม      

- ก่อสร้างคูระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง 88 เมตร พร้อม
บ่อพัก (บริเวณหน้าวัดควน
ปริงวนาราม) 

348,000 - - - - ปัญหาน้ำท่วม
ขังลดลง การ
ระบายน้ำดีขึ้น 

การระบายน้ำ
รวดเร็ว และแก้ไข
ปัญหาน้ำ 
ท่วมขัง      

กองช่าง 
 
 

12 โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายซอยข้างโรงเรียน
บ้านควนปริง – อู่ช่างตรี 
หมู่ท่ี 5 

- เพื่อก่อสร้างคูระบาย
น้ำให้เกิดการระบายน้ำ
ได้รวดเร็ว ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

- ก่อสร้างคูระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง 360 เมตร 

- - 1,440,000 - - ปัญหาน้ำท่วม
ขังลดลง การ
ระบายน้ำดีขึ้น 

การระบายน้ำดีขึ้น
สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 
 

13 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย
หน้าโรงเรียนบ้านควนปริง 
หมู่ท่ี 5 

-เพื่อก่อสร้างคูระบาย
น้ำให้เกิดการระบายน้ำ
ได้รวดเร็ว ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

-ก่อสร้างคูระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง 249 เมตร 

- 
 

1,720,๐๐๐ - - - ปัญหาน้ำท่วม
ขังลดลง  การ
ระบายน้ำดีขึ้น 

-การระบายน้ำดีขึ้น 
สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวติ และส่งเสริมการศึกษา 

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม 
TO BE NUMBER ONE 

-เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ในการดำเนินกิจกรรม
TO BE NUMBER ONE 

-ส่งเสริมกิจกรรม  
TO BE NUMBER ONE 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

-กลุ่มสมาชิก  
TO BE NUMBER ONE 
มีความเข้มแข็งในการ
ร่วมป้องกันปัญหา 
ยาเสพติดมากขึ้น 

สำนักปลัดอบต. 

2 โครงการปั่นจักรยาน 
เพื่อสุขภาพ 

-เพื่อกระตุ้นให้
ประชาชนตระหนักถึง
การออกกำลังกายแบบ
ปั่นจักรยาน  

-จัดกิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพด้วยการปั่น
จักรยาน 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

 

- 
 
 

 

- ๑๐,๐๐๐ 
 

- -ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

-ประชาชนตระหนักถึง
การออกกำลังกายแบบ
ถีบจักรยาน  

สำนักปลัดอบต. 

3 โครงการติดตั้งกล้อง 
วงจรปิดภายในสวน
สุขภาพตำบล ควนปริง 

-เพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้
บริการท่ีสวนสุขภาพมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

-ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ชนิด ภายในสวนสุขภาพ
ตำบลควนปริงจำนวน  
๘ ตัว 
 
 

- - 350,๐๐๐ - - -ร้อยละของผู้ออกกำลัง
กายในสวนสาธารณะท่ี
เพิ่มขึ้น 

-เพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้
บริการท่ีสวนสุขภาพ 
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

สำนักปลัด อบต. 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวติ และส่งเสริมการศึกษา 

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนและ
รักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในตำบล 

-เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนและ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในตำบล
ช่วงเทศกาล 

-จัดจุดบริการ รณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

๗๐,๐๐๐ 

 

 

๗๐,๐๐๐ 

 

 

๗๐,๐๐๐ 

 

 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ -อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
ลดลงร้อยละ ๕ 

-ลดอุบัติเหตุทางถนน  
สามารถลดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สิน 

สำนักปลัด อบต. 

๒ โครงการ ๑ ท้องถิ่น 
๑ ถนนปลอดภัย 

-เพื่อดำเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับอุบัติเหตุทาง
ถนนในอำนาจหน้าท่ี 

-คัดเลือกถนนในพื้นท่ี 
อย่างน้อย ๑ สาย เพื่อ
ดำเนินการจัดทำ  
๑ ท้องถิ่น ๑ ถนน
ปลอดภัย 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

-มีถนนปลอดภัยอย่าง
น้อย จำนวน ๑ สายทาง 

-ลดอุบัติเหตุทางถนน  
สามารถลดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สิน 

สำนักปลัด อบต. 

3 โครงการฝึกอบรมจิต
อาสาภัยพิบัติประจำ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

-เพื่อดำเนินการ
ฝึกอบรมจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
หลักสูตรจัดต้ังหรือ
ทบทวน 

-จิตอาสาภัยพิบัติใน
สังกัด ได้รับการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ใน
การปฏิบัติงาน 

๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ -กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 
ร้อยละ ๘๐ 
 

-มีจิตอาสาภัยพิบัติ
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวติ และส่งเสริมการศึกษา 

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการจิตอาสาพัฒนา  
“เราทำความดี ด้วย
หัวใจ” 

-เพื่อให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมเป็นการรวม
พลังประชาชน ความ
สามัคคีในกิจกรรมการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
จนกว่าประชาชนจะมี
ความสุขฯลฯ 

-จัดกิจกรรมการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง จนกว่า
ประชาชนจะมีความสุข 
ฯลฯ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 
ร้อยละ ๘๐ 
 

-ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมเป็นพลัง
ประชาชน ความ
สามัคคี  

สำนักปลัดอบต. 

5 โครงการจิตอาสาจัด
สวนสาธารณะ 

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
สร้างจิตสำนึกจัด
สวนสาธารณะ 

-รับสมัครจิตสำนึก 
จัดสวนสาธารณะและ
จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สวนสุขภาพตำบล
ควนปริง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 
ร้อยละ ๘๐ 
 

-ประชาชนมีจิตสำนึก
สาธารณะในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
จัดสวนสุขภาพตำบล
ควนปริง 

สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวติ และส่งเสริมการศึกษา 

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการจิตอาสาภัย
พิบัติตำบล 
ควนปริง 

-เพื่อร่วมปฏิบัติงาน
พร้อมกับเจ้าหน้าท่ี โดย
เน้นย้ำความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานของจิต
อาสาเป็นสำคัญ กรณี
เกิดภัยพิบัติในพื้นท่ี 
ฯลฯ 

-จัดกิจกรรมการ
ปฏิบัติงานของจิตอาสา 
กรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นท่ี 
ฯลฯ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 
ร้อยละ ๘๐ 
 

-ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมเป็นพลัง
ประชาชน ความ
สามัคคี  

สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวติ และส่งเสริมการศึกษา 

2.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม)
โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
อาหารเสริม(นม) ท่ีมี
คุณภาพและถูกหลัก
อนามัย            

-จัดซ้ืออาหารเสริมนม
ให้แก่ 
โรงเรียนบ้านนาป้อ
โรงเรียนบ้านควนปริง
ศพด.อบต.ควนปริง 

790,000 800,000 837,000 837,000 837,000 -ผู้เรียนร้อยละ 100 
ได้รับประทานอาหาร
เสริม(นม)โรงเรียน 

-ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย
สมบูรณ์ตามหลัก
โภชนาการ  

กองการศึกษา 

2 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสพฐ. 
ในพื้นท่ี 

-เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวัน 
ท่ีเพียงพอและถูกหลัก
โภชนาการ 

-อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่โรงเรียน 
โรงเรียนบ้านนาป้อ
โรงเรียนบ้านควนปริง 

1,280,000 1,320,000 1,394,000 1,394,000 1,394,000 -ผู้เรียนร้อยละ 100  
ได้รับประทานอาหาร
กลางวัน 

-ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย
สมบูรณ์ตามหลัก
โภชนาการ 

กองการศึกษา 

3 โครงการสร้างเสริม
ประสบการณ์แหล่ง
เรียนรู้ 

-เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียน 

-นำนักเรียนไปทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี 

50,000 50,000 25,000 25,000 25,000 -ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

-นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการท้ัง
ด้านร่างกาย สังคม 
อารมณ์ แลสติปัญญา 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

 

 

 

67 

แบบ ผ.0๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวติ และส่งเสริมการศึกษา 

2.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 
(ศพด.อบต.ควนปริง) 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต. 
ควนปริง 

- สนับสนุนงบประมาณการ
บริหารสถานศึกษาศพด.ท้ัง
เงิน ราย ได้ อบต .และ เงิ น
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
ได้แก่  ค่ าอาหารกลางวัน 
เงินรายหัว ค่าหนังสือ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบ 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 
ฯลฯ 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 -สนับสนุนงบประมาณ
ด้านการบริหาร
สถานศึกษาให้ศพด.
ครบถ้วน 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ควนปริง 
มีประสิทธิภาพ 
ในการบริหาร
จัดการมากขึ้น 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

 

5 โครงการจัดกิจกรรม 
วันสำคัญ 

-เพื่อให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมวันสำคัญ 

-จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
เช่นวันพ่อแห่งชาติ วันแม่
แห่งชาติ ประเพณีเดือนสิบ 
ฯลฯ 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 -ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

-นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ท้ังด้านร่างกาย 
สังคม อารมณ์ และ
สติปัญญา 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวติ และส่งเสริมการศึกษา 

2.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
สภาเด็กและเยาวชนตำบล
ควนปริง 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดำเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชนตำบลควนปริง 

-ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ของสภาเด็กและเยาวชน
ตำบลควนปริง เพื่อดำเนิน
กิจกรรม 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

-การดำเนินงานของ
สภาเด็กและเยาวชน
ตำบลควนปริงมี
ประสิทธิภาพเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 

กองการศึกษา 
 

7 โครงการอบรมการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

-เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่เด็ก 
เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ี 

-จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และการสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศให้กับผู้ท่ีมี
ความสนใจจำนวน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

-ประชาชนมีความรู้
และสามารถใช้
ประโยชน์จาก
คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
ถูกต้อง 

กองการศึกษา 

8 โครงการอบรมการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

-เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษกับครู
ชาวต่างชาติโดยตรง 

-จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาต่างประเทศ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

-ประชาชนมีความรู้
และสามารถใช้
ประโยชน์จาก
ภาษาต่างประเทศได้
อย่างถูกต้อง 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวติ และส่งเสริมการศึกษา 

2.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการ Play and Learn 
เพลินภาษาอังกฤษ 

-เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ความสนใจและมีทัศนคติท่ีดี
ต่อภาษาอังกฤษ 
-เพื่อส่งเสริมการเรียน
ภาษาอังกฤษซ่ึงเป็นภาษาท่ี
ใช้กันท่ัวโลก 

จัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
ให้กับเด็กและเยาวชนใน
ตำบลควนปริง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

-เด็กและเยาวชนมีความ
สนใจและมีทัศนคติท่ีดี
ต่อภาษาอังกฤษได้
ส่งเสริมการเรียน
ภาษาอังกฤษท่ัวโลก 

กองการศึกษา 
 

10 โครงการจัดนิทรรศการ
ทางการศึกษา 

-เพื่อให้นักเรียน และครู  
ได้เผยแพร่ผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
วิชาการ 
-เพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพ
ในการจัดการศึกษาและเป็นท่ี
ยอมรับของผู้ปกครองนักเรียน
และบุคคลท่ัวไป 

-จัดนิทรรศการทางวิชาการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

-นักเรียน และครู  
ได้เผยแพร่ผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
วิชาการ 
-สถานศึกษา 
มีคุณภาพในการจัด
การศึกษา เป็นท่ียอมรับ
ของผู้ปกครอง นักเรียน
และบุคคลท่ัวไป 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

11 โครงการจดัจ้างทำป้าย
ประชาสมัพันธ์ศพด. 

-เพื่อให้ศพด.อบต.ควนปริง 
มีป้ายประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาหรือกิจกรรมต่างๆ 

-จัดจ้างทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 1 ป้าย 

- - 20,000 - - -ศพด.อบต.ควนปริง 
มีป้ายประชาสัมพันธ์ 
จำนวน 1 ป้าย 

-ศพด.มีป้าย
ประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาหรือกิจกรรม
ต่างๆ 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวติ และส่งเสริมการศึกษา 

2.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีบรรยากาศเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
-เพื่อจัดระบบความ
ปลอดภัยด้านอาคารสถานท่ี 

- ปรับปรุงสนามหญ้าหน้า
อาคาร 
-จัดสวนหย่อม 
-ปรับปรุงรั้วและประตู 
-จัดสร้างท่ีน่ังรอรับนักเรียน 

- 
 

100,000 
 

- - - -เป็นไปตาม
มาตรฐานด้าน
บรรยากาศและ
อาคารสถานท่ี 

-ศพด.อบต.ควนปริง 
มีอาคาร สถานท่ี และ 
สิ่งอำนวยความ
สะดวกตามความ
เหมาะสม 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

13 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาศพด.อบต. 
ควนปริง 
 

-เพื่อให้ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง มี
ความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา(ฉบับปรับปรุง)ได้ 

-จัดฝึกอบรมครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง  
หลักสูตรสถานศึกษา 
(ฉบับปรับปรุง) 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 -ผู้เข้ารับการฝึกอบรม    
ร้อยละ 80 มีความรู้
ความเข้าใจ และ
สามารถจัดทำ 
หลักสูตรสถานศึกษา
(ฉบับปรับปรุง) 

-ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและเกี่ยวข้อง  
มีความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา 
(ฉบับปรับปรุง) ได้ 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

 

14 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

-เพื่อส่งนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ใน
มหกรรมการแข่งขันทักษะ
วิชาการของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นและอื่นๆ 

-ส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 -นักเรียนท่ีเข้าร่วม
การแข่งขันมีผลการ
แข่งขันอย่างต่ำใน
ระดับมาตรฐาน  
ร้อยละ 80 

-นักเรียน ผู้ปกครอง
ยอมรับในคุณภาพ 
การจัดการศึกษา  

กองการศึกษา 
(ศพด.) 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวติ และส่งเสริมการศึกษา 

2.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

15 โครงการส่งเสริมทักษะ 
ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 
เด็กปฐมวัย 

-เพื่อให้นักเรียนศพด.มีทักษะ
ด้านดนตรีและนาฏศิลป์  
ส่งเสริมพัฒนาการท้ังด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา 

-สอนทักษะด้านดนตรี
และนาฏศิลป์นักเรียน
ศพด.ทุกคน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -นักเรียนร้อย
ละ ๘๐ 
มีทักษะ ด้าน
ดนตรีและ
นาฏศิลป์ท่ีดี 

-นักเรียนศพด. มีทักษะ
ด้านดนตรีและนาฏศิลป์  
ส่งเสริมทักษะและมี
พัฒนาการที่ดีท้ังด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

16 โครงการวันเด็กแห่งชาติ -เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้
ตระหนักในบทบาทหน้าท่ี 
-เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม
อย่างเหมาะสม 

-สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่หมู่บ้านท้ัง ๙ 
หมู่บ้าน 
-การจัดกิจกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 -ผู้เข้าร่วม
โครงการ  
มีระดับความ
พึงพอใจ ร้อย
ละ ๘๐ 

-เด็กได้ร่วมกิจกรรมงาน
วันเด็กแห่งชาติอย่าง
เหมาะสม 

กองการศึกษา 

17 โครงการส่งเสริมมาตรการ
รักษาความปลอดภัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อให้ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ 
เข้าใจ สามารถปฏิบัติตน
ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง 

-จัดอบรมการป้องกัน
อุบัติภัยต่างๆให้แก่
บุคลากร นักเรียน 
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง 

1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ -ศพด.ผ่าน
เกณฑ์ประเมิน
มาตรฐานด้าน
การรักษาความ
ปลอดภัยใน
ระดับดี 

-ศพด.มีมาตรฐาน 
ด้านการรักษาความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวติ และส่งเสริมการศึกษา 

2.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

18 โครงการจัดซ้ือสื่อการ
เรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา เครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

-เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ของเด็กให้สมบูรณ์ ท้ัง
ด้านร่างกาย อารมณ์  
และสติปัญญา 

-จั ด ซ้ื อ เ ค รื่ อ ง เ ล่ น
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 

๑๗0,000 

 

๑๗0,000 

 

๑๗0,000 

 

๑๗0,000 

 

๑๗0,000 

 

-เด็กมีพัฒนาการ
ด้านการเรียนรู้ท่ีดี
ขึ้น 

-เด็กได้รับพัฒนาการ
สมบูรณ์  ครบทุกด้าน 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

19 โครงการจัดซ้ือ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงท่ี 

-เพื่อรักษาความปอลดภัย
ในทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

-ติดตั้ งกล้องวงจรปิ ด
ชนิดเครือข่ าย พร้อม
อุ ป ก รณ์ ภ าย ในแ ล ะ
ภายนอกอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
ควนปริง จำนวน ๘ ชุด 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

- - - - -ร้อยละของ
มาตรฐานความ
ปลอดภัยท่ีเพิ่มขึ้น 

ศพด.มีมีวงจรปิดใช้
ป้องกันเหตุและส่งเสริม
มาตรการรักษาความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 
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แบบ ผ.0๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวติ และส่งเสริมการศึกษา 

2.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

20 โครงการจัดซ้ือชุดเครื่อง
ขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 
ศพด.อบต. ควนปริง 

-เพื่อให้มีเครื่องขยายเสียง
พร้อมลำโพงไว้ใช้ในการ
จัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน 

-จัดซ้ือเครื่องขยายเสียง
พร้อมลำโพงและการ
ติดตั้ง สำหรับใช้ในศพด. 
จำนวน ๑ ชุด 

๘๓,๓๐๐ 

 

- - - - -ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมี
พัฒนาการด้านการ
เรียนการสอนท่ีดีขึ้น 

-มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่
ใช้ในการจัดกิจกรรม มี
ความสะดวก เกิด
ประสิทธิภาพกับผู้เรียน
มากยิ่งขึ้น 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 
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แบบ ผ.0๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวติ และส่งเสริมการศึกษา 

2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
 

-เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์       
ให้ความรู้การป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

-รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้แกนนำภาค
ประชาชนและสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์การ
ป้องกันและควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ 

3๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

3๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้อยู่ในระดับดี 
อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ 

-ตำบลควนปริงเป็นพื้นท่ี
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
-ไม่มีผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าใน
พื้นท่ี 

สำนักปลัดอบต. 

2 โครงการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ 

-เพื่อป้องกันควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อใน
พื้นท่ีตำบลควนปริง 

-รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ และจัดซ้ือ
สารเคมี วัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ -ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานป้องกัน
โรคติดต่อ ร้อยละ ๘๐ 

-สามารถควบคุมโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อในพื้นท่ีท่ีอาจ
เกิดขึ้นได้ทันท่วงที 

 

สำนักปลัด อบต. 

 

3 
 
 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุและคน
พิการ 

-เพื่อให้ผู้สูงอายุและคน
พิการได้รับการดูแลด้าน
สุขภาพระดับพื้นฐานท่ี
จำเป็น 

-ให้บริการตรวจสุขภาพ 
จัดกิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพ และสนับสนุน
การดูแลสุขภาพ
ระดับพื้นฐานท่ีจำเป็น
แก่ผู้สูงอายุและคน
พิการ 

5๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

5๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

5๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

5๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

5๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

-ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการอยู่ในระดับดี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

-ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับ
บริการส่งเสริมและการดูแล
ด้านสุขภาพพื้นฐานท่ีจำเป็น 

สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวติ และส่งเสริมการศึกษา 

2.4 แผนงานสาธารณสุข  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 
 

-เพื่อช่วยเหลือและ
ให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉินแก่ประชาชน  เพื่อ
ลดการสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินโดยไม่จำเป็น 

-จัดให้มีหน่วย
การแพทย์ฉุกเฉิน
บริการแก่ประชาชน 

900,๐๐๐ 
 
 
 

 

900,๐๐๐ 
 
 
 

 

900,๐๐๐ 900,๐๐๐ 900,๐๐๐ -ร้อยละ ๑๐๐ ของการ
ออกปฏิบัติงานถูกต้อง
ตามมาตรฐานบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

-ประชาชนได้รับการ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
สามารถลดการสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

สำนักปลัดอบต. 

5 โครงการสนับสนุน
กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ตำบลควนปริง (สปสช.) 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการด้านสาธารณสุข 
การดูแลสุขภาพของ
ประชาชนตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

-ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

๑7๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

๑7๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

๑7๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

๑7๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

๑7๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

-กองทุนหลักประกัน
สุขภาพมีความพร้อม 
สำหรับดำเนินการ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

-เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการด้านสาธารณสุข
แก่ประชาชน 

สำนักปลัดอบต. 

6 โครงการส่งเสริมการ
ป้องกันและแก้ปัญหา
โรคเอดส์ 

-เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
มีความรู้และรู้จักป้องกัน 
ตนเองจากโรคเอดส์ 

-รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันโรคเอดส์ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

-ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ในการป้องกัน
โรคเอดส์ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

-ประชาชนมีความรู้  
ในการป้องกันโรคเอดส์ 

สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวติ และส่งเสริมการศึกษา 

2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

-เพื่อขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์การดำเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 

-สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนจำนวน
สัตว์ 
-ขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 -ความครอบคลุมของ 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตว์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

-ตำบลควนปริง
เป็นพื้นท่ีปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า 
-ไม่มีผู้ป่วยโรคพิษ
สุนัขบ้าในพื้นท่ี 

สำนักปลัดอบต. 

8 โครงการพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

-เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 
สำหรับการดำเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  

-อุดหนุนงบประมาณ  
แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 
ท้ัง ๙ หมู่บ้านๆละ 
๒๐,๐๐๐ บาท สำหรับการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 -ทุกหมู่บ้านมีการดำเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข
อย่างน้อย หมู่บ้านละ ๓ 
โครงการ  

-ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวติ และส่งเสริมการศึกษา 

2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการดูแลสุขภาวะ
ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ
และผู้สูงอายุ  ท่ีมี
ภาวะพึ่งพิง (Smart 
Help Call Center) 

- เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้
ดูแลและยกระดับสุขภาวะ
ของผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ป่วยติดเตียง ได้รับการ
ดูแลด้านสุขภาพอย่าง
ท่ัวถึง 

- นำระบบแจ้งเหตุ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน (Smart 
Help Call Center) มา
ใช้ติดตามและดูแล
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ป่วยติดเตียง 
- กิจกรรมอบรม เตรียม
ความพร้อม ลงพื้นท่ี 
สำรวจ และติดตาม
ประเมินผล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการอยู่ในระดับดี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ผู้สูงอายุและผู้ป่วย    
ติดเตียงได้รับการ
ดูแล รับการบริการ
ทางการแพทย์อย่าง
ท่ัวถึง 

สำนักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวติ และส่งเสริมการศึกษา 

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงส่งเสริมสนับสนุน  
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุท่ียากไร้ 

-เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเข้าถึงสิทธิ
และสวัสดิการของคน
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้สูงอายุท่ียากไร้ 
-เพื่ออบรมให้ความรู้ 
ส่งเสริมการสร้างงาน 
สร้างอาชีพให้แก่คน
พิการ/ผู้ดูแลคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุท่ี
ยากไร้ฯลฯ    

-จัดอบรมให้ความรู้ การ
เข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการของรัฐ 
-จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพให้แก่คน
พิการ/ผู้ดูแลคนพิการ/
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุท่ี
ยากไร้ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มีความพึงพอใจ 
ระดับมาก 
 

-ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

สำนักปลัดอบต. 

2 โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบลควนปริง 

-เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ผู้สูงอายุฯลฯ 
 

-จัดฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ผู้สูงอายุด้าน
การศึกษา การดูแล
สุขภาพกาย สุขภาพจิต 
นันทนาการ การฝึก
อาชีพฯลฯ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 -ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มีความพึงพอใจ 
ระดับมาก 
 

-ผู้สูงอายุได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวติ และส่งเสริมการศึกษา 

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตรี 

-เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ในการพัฒนาตนเองของ
สตรี ให้เป็นท่ียอมรับของ
สังคม 
-เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ทักษะ และเพิ่มขีด
ความสามารถต่อการ
พัฒนาความเป็นผู้นำของ
สตรีในการท่ีจะบริหาร
จัดการองค์กรสตรีให้มี
ประสิทธิภาพ 
-เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมท่ีแสดงศักยภาพ
ของกลุ่มสตรีฯลฯ 

-จัดอบรมให้ความรู้การ
พัฒนาตนเอง/การเป็น
ผู้นำ/สิทธิสตรีกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง 
-สนับสนุนการจัด
กิจกรรมของกลุ่มสตรี 

20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ -ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจ
ระดับมาก 

-สตรีได้รับการส่งเสริม
ความรู้แนวคิดวิสัยทัศน์ 
และทัศนคติท่ีดีในการ
พัฒนาตนเองให้สู่
ภาวการณ์เป็นผู้นำท่ีดี
และการมีส่วนร่วมในการ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง 

สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวติ และส่งเสริมการศึกษา 

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบล
ควนปริง 

-เพื่อดำเนินกิจกรรม 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
ครอบครัว                   
-เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
และศักยภาพของ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตำบลควนปริง  

-ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
และการดำเนินงานของ 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบล
ควนปริง 

4๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 
 

4๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 

4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ -ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี 
ความพึงพอใจ
ระดับมาก 

-สถาบัน
ครอบครัวได้รับ
การดูแลและการ
ดำเนินงานของ
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัดอบต. 

3 โครงการประชารัฐร่วมใจ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

-เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ
ดูแลป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

-จัดฝึกอบรม ให้ความรู้  
ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

2๐,๐๐๐ 

 
 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ -ผู้เข้าร่วม
โครงการ  
มีระดับความพึง
พอใจ ร้อยละ ๘๐ 

-ผู้เข้าร่วมมี
จิตสำนึกในการ
ดูแลป้องกันและ
แก้ไขยาเสพติด 

สำนักปลัดอบต. 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
สร้างความเข้มแข็งของ 
กลุ่มอาชีพตำบลควนปริง 

-เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
เสริมสร้างประสบการณ์ของ
กลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่ม
เครื่องแกง กลุ่มมีดพร้า 
กลุ่มขนมไทย กลุ่มทำไข่เค็ม 
กลุ่มจักสาน กลุ่มเขียน 
ผ้าปาเต๊ะ กลุ่มเกษตร
พอเพียง/เกษตร
ผสมผสาน กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ฯลฯ 

-จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
การตลาด การสร้างเครือข่าย 
อาชีพแนวทางการสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่ม การพัฒนา
ทักษะอาชีพ ฯลฯ            -
ศึกษาดูงานเรียนรู้เพิ่ม
ประสบการณ์  

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 150,000 150,000 -ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ
ระดับมาก 

-กลุ่มอาชีพได้รับ
ความรู้
ประสบการณ์
นำไปพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
กลุ่มและสร้าง
ความเข้มแข็ง
ยั่งยืนมากขึ้น 

สำนักปลัดอบต. 

81 

แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวติ และส่งเสริมการศึกษา 

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
องค์กรชุมชนตำบล 
ควนปริง 

-เพื่อส่งเสริมความรู้ส่งเสริม
ประสบการณ์และพัฒนา
ศักยภาพความเป็นผู้นำของ
ตัวแทนองค์กรชุมชนตำบล
ควนปริงเช่น สมาชิกอปพร. 
ศูนย์พัฒนาครอบครัว ชมรม
ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ
กองทุนสวัสดิการ ชุมชน 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรฯลฯ 

-จัดอบรมให้ความรู้
หลักการพัฒนาชุมชน/
สังคม/ภาวะผู้นำในการ
พัฒนา/แนวทางการ
สร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน         
-ศึกษาดูงานเรียนรู้
เพิ่มประสบการณ์  

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

150,000 150,000 150,000 -ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจระดับมาก 

-ผู้นำองค์กรชุมชนเกิด
ภาวะผู้นำท่ีดี สามารถ
นำความรู้ประสบการณ์
ท่ีได้รับและไปพัฒนาต่อ
ยอดบริหารการพัฒนา
ชุมชน/สังคมให้เข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น 

สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวติ และส่งเสริมการศึกษา 

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการจากวัยสู่วัย              
อยู่อย่างไรให้มีคุณค่า 
 
 

-เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ี
ผู้สูงอายุพึงได้รับจาก
หน่วยงานภาครัฐ และ
สามารถเข้าถึงสิทธิของ
ผู้สูงอายุได้ 
-เพื่อให้ผู้ย่างเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุได้มีการ
เตรียมพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกายจิตใจ อารมณ์ และ
สังคมท่ีอาจเกิดขึ้นกับ
ตนเองรวมถึงการดูแล
สุขภาพอนามัยท่ีถูกต้อง 
-เพื่อส่งเสริมให้ผู้ย่างเข้าสู่
วัยผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม พัฒนา
ศักยภาพตนเอง สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
คุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งขึ้น 

-จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
สถานการณ์ผู้สูงอายุ/
บทบาทและ
ความสำคัญของ
ผู้สูงอายุต่อครอบครัว
ชุมชนและสังคม/
กฎหมายและสิทธิ
ประโยชน์ของ
ผู้สูงอายุ/การเตรียม
ความพร้อมด้าน
ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม 
-กลุ่มเป้าหมายคือ
ประชาชนท่ีย่างเข้าสู่
วัยผู้สูงอายุ (อายุ
ระหว่าง 50-59 ปี)  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจระดับมาก 

ผู้ท่ีอายุย่างเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์
ผู้สูงอายุ/บทบาท
และความสำคัญของ
ผู้สูงอายุต่อ
ครอบครัวชุมชน
และสังคม/กฎหมาย
และสิทธิประโยชน์
ของผู้สูงอายุ/การ
เตรียมความพร้อม
ด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม 
 

สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวติ และส่งเสริมการศึกษา 

2.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬา 
ต้านภัยยาเสพติด 

-เพื่อให้เด็กเยาวชน 
และประชาชนร่วมรณรงค์
ต้านภัยยาเสพติด 
-สร้างจิตสำนึกให้เด็กและ
เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาสังคม 

-จัดการแข่งขันกีฬา
ระหว่างหมู่บ้านใน
ตำบลควนปริง 
-จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
พื้นท่ี 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

- -ลดปัญหายาเสพติดใน
พื้นท่ี 
-ประชาชนเกิดความรู้สึก
ร่วมรับผิดชอบสังคมมาก
ขึ้น 

กองการศึกษา 

2 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์
ตำบลควนปริง 

-เพื่อให้หน่วยงาน/องค์กร
ในท้องถิ่นได้ร่วมการ
แข่งขันกีฬาสร้างความ
สามัคคี 

-จัดการแข่งขันกีฬา
ระหว่างองค์กรส่วน
ท้องถิ่น 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

-ประชาชนในท้องถิ่นได้
ร่วมเล่นกีฬาสร้างความ
สนุกสนานและความรัก
ความสามัคคี 

กองการศึกษา 

3 โครงการส่งเสริมทักษะ 
ด้านการกีฬา 
 

-เพื่อให้เด็กเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
และมีสุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรงสมบูรณ์ 
 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรม
กีฬา 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

-เด็กและเยาวชน ได้รับ
การฝึกทักษะการเล่น
กีฬาอย่างถูกวิธี 
-เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กติกากรแข่งขันกีฬา
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวติ และส่งเสริมการศึกษา 

2.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการแข่งขันกีฬา 
สานสัมพันธ์ศพด. 

-เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
สำหรับนักเรียน 
-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
มีพัฒนาการท่ีดีสมวัย 
ท้ัง 4 ด้าน 

-นักเรียนทุกคน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -นักเรียนและ
ผู้ปกครองเข้า
ร่วมโครงการ 
ร้อยละ 90 

-นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา
นักเรียนได้รับ
การส่งเสริม
พัฒนาการที่ดี
สมวัย 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

5 โครงการแข่งขันฟุตบอล
ประเพณีวันสงกรานต์บ้าน 
ควนปริงรักสามัคคีต้าน 
ยาเสพติด 
 

-เพื่อส่งเสริมกีฬาให้เด็ก
เยาวชนและประชาชนได้มี
สุขภาพแข็งแรง  
-เพื่อสืบสานกีฬาประเพณี
สงกรานต์ให้เกิดความรักความ
สามัคคี 
-เพื่อให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชนเล่นกีฬาไม่ไปยุ่ง
เกี่ยวกับสิ่งเสพติด 

-เด็ ก  เย าวช น แ ล ะ
ประชาชนในหมู่บ้าน
และ เข้าร่วมกิจกรรม 
ประมาณ  700 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -เด็ก เยาวชน
และประชาชน 
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 
 

-เด็กเยาวชน
และประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง  
-ได้สืบสานกีฬา
ประเพณี
สงกรานต์ให้เกิด
ความรักความ
สามัคคี 
-ประชาชน
สนใจในการเล่น
กีฬาไม่ยุ่งเกี่ยว
สิ่งเสพติด 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวติ และส่งเสริมการศึกษา 

2.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการแข่งขันฟุตบอล
ประเพณีวันสงกรานต์บ้าน 
โคกสะท้อนรักสามัคคีต้าน
ยาเสพติด 
 

-เพื่อส่งเสริมกีฬาให้เด็ก
เยาวชนและประชาชนได้มี
สุขภาพแข็งแรง  
-เพื่อสืบสานกีฬาประเพณี
สงกรานต์ให้เกิดความรัก
ความสามัคคี 
-เพื่อให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชนเล่นกีฬาไม่ไปยุ่ง
เกี่ยวกับสิ่งเสพติด 

-เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในห มู่ บ้ าน และ  เข้ าร่ วม
กิจกรรม ประมาณ  
300 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 
 

-เด็กเยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง  
-ได้สืบสานกีฬาประเพณี
สงกรานต์ให้เกิดความรัก
ความสามัคคี 
-ประชาชนสนใจในการเล่น
กีฬาไม่ยุ่งเกี่ยวส่ิงเสพติด 

กองการศึกษา 

7 โครงการส่งทีมนักกีฬา
ผู้สูงอายุตำบลควนปริง 

-เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการออก
กำลังกายและนันทนาการ
ร่วมกัน เสริมสร้างสุขภาพ
พลานามัยและการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
-ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

-ส่งทีมกีฬาผู้สูงอายุตำบล 
ควนปริง ประมาณ 50 คน 
เข้ าร่ วมการแข่ งขั นกี ฬ า
ผู้สูงอายุจังหวัดตรัง  

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 -ส่งทีมนักกีฬาผู้สูงอายุ
เข้าร่วมแข่งขัน 
ไม่น้อยกว่า  
50 คน 

-ผู้สูงอายุมีการออกกำลัง
กายและนันทนาการร่วมกัน 
เสริมสร้างสุขภาพ
พลานามัยและการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
-ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดี 

กองการศึกษา 

 

 

 

86 

แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวติ และส่งเสริมการศึกษา 

2.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันรายการ 
ต่าง ๆ  

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์และมี
สุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง   

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ 
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

 

-ส่งทีมนักกีฬา
เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา
ต่างๆ จำนวน 
2 ครั้ง ขึ้นไป 
 

-เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้ใช้
เวลาว่างเป็น
ประโยชน์  และมี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง   

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวติ และส่งเสริมการศึกษา 

2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงรั้ว รอบ
ศพด. 

-เพื่อปรับปรุง ต่อเติมรั้ว 
รอบบริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

-ปรับปรุงต่อเติมรั้ว
ศพด. 

- 100,000 - - - -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีรั้วท่ีมีความปลอดภัย 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สถานท่ีท่ีมีความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา/
กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างอาคาร
พัสดุและโรงจอดรถ 

-เพื่อให้ศพด.มีสถานท่ีเก็บ
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเป็นสัดส่วน 
และป้องกันการสูญหาย 

-ก่อสร้างอาคารพัสดุ
และโรงจอดรถให้ศพด.  

550,000 - - - - -ร้อยละของความเป็น
มาตรฐานท่ีเพิ่มมาก
ขึ้น 

ศพด.อบอต.ควนปริงมี
สภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมปลอดภัย 

กองการศึกษา/
กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งเหล็กดัด
ประตูและหน้าต่างอาคาร
ศพด. 

-เพื่อติดตั้งเหล็กดัดประตู
และหน้าต่างอาคารศพด. 

-เหล็กดัดประตูและ
หน้าต่างอาคารเรียน
ศพด.หลังเก่า จำนวน 
10 จุด พื้นท่ี 24.40 
ตร.ม.อาคารเรียนศพด. 
หลังใหม่ จำนวน 13 
จุด พื้นท่ี 36.29 ตร.ม. 

- 80,000 - - - -ศพด.มีการติดตั้ง
เหล็กดัดประตูและ
หน้าต่างอาคารศพด. 

-ห้องเรียนและอาคาร
เรียนมีความปลอดภัย 

กองการศึกษา/
กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวติ และส่งเสริมการศึกษา 

2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างหลังคา
ทางเดิน ศพด. 

เพื่อให้ศพด.มีหลังคา
บริเวณทางเดินป้องกัน
แดด/ฝน 

-ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน
ในศพด. จำนวน 
 1 แห่ง 

500,000 - - - - -สนามเด็กเล่น
สามารถ 
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ทางเดินและลานกิจกรรม
ของศพด.มีหลังคาสำหรับ
กันแดดและฝน 

กองการศึกษา/
กองช่าง 

5 โครงการพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง ศพด. 

-เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง บริเวณ ศพด. 
สนามเด็กเล่น และ
สนามกีฬา 

-ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
บริเวณ ศพด. สนามเด็กเล่น 
และสนามกีฬา 

- 100,000 - - - -พื้นท่ีบริเวณ
โดยรอบของศพด.
สนามเด็กเล่นและ
สนามกีฬามีแสง
สว่างเพียงพอ 

-บริเวณพื้นท่ีของศพด.
สนามเด็กเล่นและสนาม
กีฬามีแสงสว่างเพียงพอ 

กองการศึกษา/
กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาตำบลควนปริง 

-เพื่อจัดสร้างลานกีฬา
ประจำตำบลควนปริง 

หมู่บ้านละ 1 แห่ง    
จำนวน 9 หมู่บ้าน 

240,000 

 

240,000 

 

240,000 

 

240,000 

 

120,000 -ประประชาชนมี
สถานท่ีออกกำลัง
กายเพิ่มขึ้น 

-เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสถานท่ีออก
กำลังกายในหมู่บ้าน 

กองการศึกษา/
กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์ 
หมู่ท่ี 8 

-เพื่อประชาชนมีสถานท่ี
ออกกำลังกายและเล่น
กีฬาที่ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์  
กว้าง 22 เมตร  
ยาว 32 เมตร  
จำนวน 1 แห่ง  

- - 680,000 
 
 
 
 
 
 

- - 1.จำนวนสนาม
กีฬาที่มีมาตรฐาน 
2.ประชาชนใน
ชุมชนมีความพึง
พอใจ 
 

-เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้ออกกำลัง
กายและเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น
ทำให้สุขภาพแข็งแรง
สมบรูณ์ 

กองการศึกษา/
กองช่าง 

 
 

89 

แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวติ และส่งเสริมการศึกษา 

2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคาร
เรียนให้มีความสะดวก 
ปลอดภัยต่อผู้เรียนและ
บุคลากรในสถานศึกษา 

- ติดต้ังหลังคากันสาด
ด้านข้างอาคาร ประกอบ 
พื้นท่ี 
- ติดต้ังรางน้ำแสตนเลสระ
หว่างอาคารใหม่กับอาคาร
ประกอบ 
- ติดต้ังพัดลมดูดอากาศใน
ห้องน้ำอาคารเก่า  
จำนวน ๔ ตัว 
- ต่อเติมอ่างน้ำล้างหน้า
แปรงฟัน อาคารหลังใหม่ 
๒ จุด อาคารหลังเก่า  
๑ จุด 
- ปรับปรุงที่น่ังพัก
ผู้ปกครองหน้าอาคาร
เรียนเก่า  
- ต่อเติมห้องน้ำผู้ใหญ่  
๑ จุด เด็ก ๓ จุด  
- รื้อถอนเคาน์เตอร์ห้อง
เก็บของอาคารประกอบ 

300,000 - - - - -ร้อยละของ
ประสิทธิภาพการ
เรียน การสอนท่ี
เพิ่มขึ้น 

-สถานท่ีมีความ
เหมาะสมกับการใช้
งาน เด็กได้ใช้
ประโยชน์จากอาคาร
สถานท่ีอย่าง
หลากหลาย 

กองการศึกษา/
กองช่าง 

90 

แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  สร้างฐานเศรษฐกจิของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิน่ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวชุมชน 
 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
อาชีพ 

-เพื่ออบรมให้ความรู้
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
อาชีพแก่ประชาชนฯลฯ 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพให้แก่กลุ่ม
ต่างๆ เช่น สตรี เด็ก 
เยาวชนผู้สูงอายุ และ
ประชาชนท่ัวไป  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
สามารถเรียนรู้และ
ปฏิบัติได้ 

-กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้และทักษะด้าน
อาชีพสามารถลดรายจ่าย
สร้างงาน สร้างรายได้แก่
ตนเองและครอบครัว 

สำนักปลัดอบต. 

2 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มมีดพร้า 
 

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
และพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
มีดพร้า 

-จัดอบรมให้ความรู้ 
และศึกษาดูงานแก่ 
กลุ่มมีดพร้า หมู่ท่ี 
1,3,7,8,9 
 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - -ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ร้อย
ละ 80 

-สามารถเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ให้แก่
กลุ่มฯ เพื่อนำไปปรับใช้
อย่างเหมาะสม 

สำนักปลัดอบต. 

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
เครื่องแกง หมู่ท่ี 1 
 
 

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
เครื่องแกง หมู่ท่ี 1 

-จัดอบรมให้ความรู้เพื่อ
จัดทำสินค้า/พัฒนา
ผลิตภัณฑ์/สร้างบรรจุ
ภัณฑ์/โลโก้ ฯลฯ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

- - - -ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้และ
สามารถนำความรู้ไป
จัดทำสินค้า/พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ได้  
ร้อยละ 80 
-มีบรรจุภัณฑ์/โลโก้
แสดงสินค้า ฯลฯ 

-ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้และสามารถจัดทำ
สินค้า/พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
เป็นท่ีรู้จักของประชาชน
ท่ัวไป 

สำนักปลัดอบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  สร้างฐานเศรษฐกจิของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิน่ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวชุมชน 
 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนา
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

-ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
อาชีพให้กลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่ม
เครื่องแกง กลุ่มขนมไทย กลุ่ม
ผลิตไข่เค็ม กลุ่มเขียนผ้า
ปาเต๊ะ กลุ่มรีไซเคิล ฯลฯ 

-จัดกิจกรรมอบรมพัฒนา
ทักษะอาชีพ และส่งเสริม 
การตลาดฯลฯ  

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 -ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจ
ระดับมาก 

-สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน  
มีคุณภาพและเป็นท่ีต้องการ
ของตลาดมากขึ้น 

สำนักปลัดอบต. 

5 โครงการจัดต้ังศูนย์
จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

-เพื่อเป็นสถานท่ีจำหน่าย
สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ผลิตผลทางการเกษตร ฯลฯ 

-จัดต้ังศูนย์จำหน่าย
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน  

100,000 - - - - -ศูนย์จำหน่ายสินค้า  
จำนวน 1 ศูนย์ 

-มีสถานท่ีจำหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลผลิต
การเกษตร 

สำนักปลัดอบต. 

6 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการขับเคลื่อน
การดำเนินงานสหกรณ์
บริการตำบลควนปริง 

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความ
เข้มแข็งของสหกรณ์บริการ
ตำบลควนปริง 
-เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิต 
การออม การบริการ ฯลฯ  
-การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
ให้กับสมาชิกสหกรณ์ 

-จัดฝึกอบรมให้ความรู้
แก่สมาชิกสหกรณ์ 
-จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์  
ท่ีจำเป็นในการดำเนินงาน 
ฯลฯ 

100,000 100,000 - - - -ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจ
ในงานสหกรณ์  
ร้อยละ 80    

-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ในการบริหารจัดการ
สหกรณ์ และมีความพร้อม
ในการดำเนินงาน 

สำนักปลัดอบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  สร้างฐานเศรษฐกจิของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิน่ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวชุมชน 
 3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง/ 
ต่อเติมศูนย์ฝึกอาชีพ
ตำบลควนปริง 

-เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์จากศูนย์ฝึกอบรม
อาชีพตำบลควนปริงได้มากขึ้น 

-ปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร       
ฯลฯ 

- 
 
 

 

- 
 
 
 

- 850,000 - -ศูนย์ฝึกอบรม
อาชีพได้รับการ
ปรับปรุง/ต่อเติม 

-ประชาชนได้รับความ
สะดวกและสามารถใช้
ประโยชน์จากอาคารศูนย์
ฝึกอบรมอาชีพมากขึ้น 

สำนักปลัดอบต./
กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  สร้างฐานเศรษฐกจิของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิน่ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวชุมชน 
 3.3 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำ
ตำบล 

-เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ศูนย์ถ่ายทอดฯให้เป็น
ศูนย์กลางในการเชื่อมโยง
เครือข่ายด้านการเกษตร
เผยแพร่ข้อมูลและบริการ
ข่าวสารด้านการเกษตรและ
ประสานการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรฯลฯ 

-จัดทำป้าย/ ไวนิล
แสดงข้อมูลข่าวสาร 
-จัดทำเอกสารเผยแพร่
ข้อมูลด้านการเกษตร 
-จัดประชุม/อบรม
พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ 
 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ --ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ
ระดับมาก 
 
 
 

-ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลเป็น
ศูนย์กลางการในการ
บริการด้านการเกษตร
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

สำนักปลัดอบต. 

2 โครงการฝึกอบรมการ
ขยายพันธุ์พืช 

-เพื่อสร้างเสริมความรู้และ
ฝึกปฏิบัติด้านการขยายพันธุ์
พืชฯลฯ 

-จัดกิจกรรมอบรมและ
ฝึกปฏิบัติการขยาย 
พันธุ์พืช 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ
ระดับมาก 

-เกษตรกรสามารถ 
ลดต้นทุนการผลิตและ 
มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัดอบต. 

3 โครงการส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย 

-เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมี
ความรู้ในการทำเกษตร
ปลอดสารพิษ 
-เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และลดการ
ใช้สารเคมีในการทำ
การเกษตร ฯลฯ 

-จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้และฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมด้านการเกษตร
แก่เกษตรกร       

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ
ระดับมาก 

-เกษตรกรให้
ความสำคัญในการทำ
เกษตรอินทรีย์และ
สามารถผลิตสินค้า
เกษตรที่ปลอดภัยต่อ
ตนเองและผู้บริโภค 

สำนักปลัดอบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  สร้างฐานเศรษฐกจิของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิน่ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวชุมชน 
 3.3 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการหมู่บ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  
“ควนปริงตำบลแห่ง
ความสุข” 

-ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพประชาชน
ภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ทำเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ผสมผสาน การปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได้ การลดรายจ่าย
ครัวเรือน ฯลฯ 

-อบรมให้ความรู้และ
ส่งเสริมสนับสุนนการ
กิจกรรมภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จำนวน  
45 คน 
-ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน จำนวน 4 ศูนย์ 

100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้     

 

-ประชาชนมีความ
ตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการ
น้อมนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้อย่าง
จริงจังอันจะส่งผลให้
เกิดการพัฒนาอย่าง
สมดุลท้ังด้านชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 

สำนักปลัดอบต. 

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การดำเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-เพื่อส่งเสริมการนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดำรงชีวิตของ
ประชาชน 
-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนรู้จักการใช้จ่าย
อย่างรู้คุณค่า 
 
 

-ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่ประชาชน 
-ส่งเสริมและสนับสนุน
การเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ผสมผสาน/การปลูกผัก
สวนครัวรั้วกินได้ การลด
รายจ่ายครัวเรือนฯลฯ 

๓๐,000 ๓๐,000 ๓๐,000 ๓๐,000 ๓๐,000 -ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
ร้อยละ 80 

-ประชาชนรู้จักใช้
ชีวิตอย่างมีเหตุมีผล
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สำนักปลัดอบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  สร้างฐานเศรษฐกจิของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิน่ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวชุมชน 
 3.3 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาแปลงสาธิต
การเกษตร ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม ก ารน ำห ลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ ในการดำรงชีวิตของ
ประชาชน 
-ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ทางการ
เก ษ ต ร แ บ บ  อั จ ฉ ริ ย ะ 
(Smart Farm) 
-เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
ความมั่นคงทางอาหารให้กับ
เกษตรกร 
 
 

-สร้างและพัฒนาแปลง
สาธิตการเกษตร ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเกษตร
อัจฉริยะ (Smart Farm) 
ในตำบลควนปริง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
สาม ารถ น ำห ลั ก
ป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง
ไ ป ป รั บ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจำวันได้     

 

-ประชาชนมี ความ
ตระห นั ก แล ะ เห็ น
ความสำคัญของการ
น้อมนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ อ ย่ า ง
จริงจังอันจะส่งผลให้
เกิดการพัฒนาอย่าง
สมดุ ล ท้ั งด้ าน ชี วิ ต 
เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 

สำนักปลัดอบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  สร้างฐานเศรษฐกจิของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิน่ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวชุมชน 
 3.3 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในตำบลควนปริง ตำบล
แห่งความสุข 

-เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
กระบวนการสร้างผลผลิตทาง
การเกษตรของเกษตรกรให้มี
ประสิทธิภาพ 
-เพื่ อส่งเสริมและสนับสนุน
ทางเลือกในการปลูกพืชแซม
ยาง การปลูกพืชร่วมยางและ
ก ารป ระก อบ อ าชี พ เส ริ ม
รายได้ในสวนยาง 
-เพื่อส่งเสริมการแปรรูปและ
ด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์
การเกษตร 
-เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ
ทำผลิตภัณฑ์เหล็กขึ้นรูปท่ีใช้
ในงานเครื่องมือการเกษตร 
 
 

-จัดอบรมให้ความรู้และลง
พื้นท่ีช่วยเหลือแก่
เกษตรกรเพื่อสร้าง
กระบวนการผลผลิตทาง
การเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพ 
-ให้ความรู้เกษตรกร
ชาวสวนยางพาราให้มี
ทางเลือกในการสร้าง
รายได้เสริมระหว่างรอ
ผลผลิตจากยางพาราและ
ระหว่างกรีดยางพารา 
-จัดฝึกอบรมกระบวนการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ด้านผลผลิตให้แก่
เกษตรกร 
-ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดำเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์
เหล็กขึ้นรูปให้มีการพัฒนา
ศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์ให้
เหมาะสมแก่การทำ
การเกษตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้และ
ส า ม า ร ถ น ำ ไ ป
พัฒนาผลผลิตให้มี
ประสิทธิภาพและ
ส าม า รถ แ ป รรู ป
ห ลั ง เ ก็ บ เ กี่ ย ว
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
มู ล ค่ า ให้ ผ ลผลิ ต
ร้อยละ 80   

 

-เ ก ษ ต ร ก ร มี
กระบวนการสร้ าง
ผ ล ผ ลิ ต ท า ง
ก า ร เ ก ษ ต ร ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 
-เกษตรกรชาวสวน
ยางพ ารามี ราย ได้
เส ริ ม ร ะ ห ว่ า ง ร อ
ผลผลิตจากยางพรา
ราและระหว่างกรีด
ยางพารา 
-เก ษ ตรก รมี ตล าด
รองรับในการแปรรูป
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท า ง
การเกษตร 
-กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็ก
ขึ้น รูปมีการพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ ด้ า น
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้
เหมาะสมแก่การทำ
การเกษตร 
 

สำนักปลัดอบต. 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงานอย่างเหมาะกบัชมุชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อย่างย่ังยืน 
 4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการจัดการขยะ 

-เพื่อจัดระบบบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

-ส่งเสริมสนับสนุน
ศูนย์บริการจัดการขยะ 

6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ -ปริมาณขยะมูลฝอย 
ท่ีตกค้างลดลงอย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐ 

-การจัดการขยะมี
ประสิทธิภาพและ
ประหยัดค่าใช้จ่าย 

สำนักปลัดอบต. 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการขยะ 

-เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการ
จัดการขยะ ในระยะยาว 
และการจัดการขยะได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-จัดหารูปแบบ/สถานท่ี
กำจัดขยะ 
-พัฒนาศักยภาพการ
จัดการขยะฯลฯ 
-จัดสร้างโรงเรือนเตาเผา
ขยะ เพื่อย้ายเปลี่ยนสถานท่ี 

200,000 - - - - -อบต.จัดการขยะได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 70 
 

-มีสถานท่ีและ
รูปแบบการจัดการ
ขยะท่ีเหมาะสมกับ
พื้นท่ี 

สำนักปลัดอบต. 

3 โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการดำเนินงาน
ธนาคารคัดแยกขยะหรือ
วิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับ
การจัดการขยะ 

-เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและ
ภาคประชาสังคมมีการ
รวบรวมและคัดแยกขยะ
จากชุมชนท่ีสามารถนำ
กลับไปแปรรูปแล้วนำ
กลับมาใช้ใหม่ได้ 
 

-สนับสนุนและส่งเสริมการ
ดำเนินงานธนาคารขยะ
หรือวิสาหกิจชุมชน
เกี่ยวกับการจัดการขยะ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -ค่าใช้จ่ายในการฝัง
กลบขยะลดลงอย่าง
น้อยร้อยละ ๑๐/ปี 

-ประชาชนมี
จิตสำนึกแก่ชุมชน
ในการลดและคัด
แยกขยะ 
-ปริมาณขยะใน
พื้นท่ีตำบลควนปริง
ลดลง 

สำนักปลัดอบต. 

 

 

 

99 

แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงานอย่างเหมาะกบัชมุชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อย่างย่ังยืน 
 4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การคัด
แยกขยะมูลฝอย 

-เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
เกิดความรู้ ความเข้าใจใน
การคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี 

-จัดทำเอกสารแผ่นพับ สื่อ
ประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจำเป็นใน
การดำเนินงานตามโครงการ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -ปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีตกค้างลดลง
อย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ 
 

-ประชาชนมีจิตสำนึกและ
ให้ความร่วมมือในการคัด
แยกขยะมูลฝอยจาก
ครัวเรือน และสามารถนำ
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ได้ 

สำนักปลัดอบต. 

5 โครงการปรับปรุงภูมิ-
ทัศน์สวนสุขภาพตำบล
ควนปริง 

-เพื่อเพิ่มความสวยงาม
ของสภาพภูมิทัศน์และ
ทัศนียภาพสวนสุขภาพ
ตำบลควนปริง 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
สุขภาพตำบลควนปริง 
 

2๐๐,๐๐๐ - - 2๐๐,๐๐๐ - -ความพึงพอใจของ 
ผู้มาใช้บริการอยู่ใน
ระดับมากอย่างน้อย
ร้อยละ 8๐ 

-สภาพภูมิทัศน์สวน
สุขภาพตำบลควนปริงมี
ความสวยงาม 

สำนักปลัดอบต. 

6 โครงการก่อสร้างฐาน   
ฝึกความแข็งแรงของ
ร่างกายภายในสวน
สุขภาพตำบลควนปริง 

-เพื่อก่อสร้างฐานฝึกความ
แข็งแรงของร่างกายตาม
มาตรฐานสวนสุขภาพ 

-ก่อสร้างฐานฝึกความ
แข็งแรงของร่างกายภายใน
สวนสุขภาพตำบลควนปริง 

๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ -มีฐานฝึกความแข็ง
ของร่างกายตาม
มาตรฐานสวน
สุขภาพ 

-สวนสุขภาพตำบลควน
ปริงมีฐานฝึกความแข็งแรง
ของร่างกายตามมาตรฐาน
สวนสุขภาพ 

สำนักปลัดอบต. 

7 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หนองแหน หมู่ท่ี ๒ 

-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ 
มีความสวยงาม   
-เพื่อพัฒนาหนองแหนให้
เป็นสวนสาธารณะสำหรับ
พักผ่อนหย่อนใจ สถานท่ี
ออกกำลังกายประจำ
หมู่บ้าน ฯลฯ 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หนองแหน หมู่ท่ี ๒ 
-ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ 
-ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ/
ศาลาพักผ่อน/ปูพื้นทางเท้า 
ฯลฯ 

5๐๐,๐๐๐ - - - - -ร้อยละของจำนวน
นักท่องเท่ียวท่ี
เพิ่มขึ้น  

-สภาพภูมิทัศน์ของหนอง
แหนมีความสวยงามและ
เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
ฯลฯ 

สำนักปลัดอบต. 

100 

แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงานอย่างเหมาะกบัชมุชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อย่างย่ังยืน 
 4.2 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 
และทัศนียภาพ 

-เพื่อเพิ่มความสวยงาม
ของสภาพแวดล้อม
ภายในหมู่บ้านให้สวยงาม 
ร่มรื่น 

-ร่วมกับประชาชนแต่ละ
หมู่บ้านในการร่วมกัน
ปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้
ประดับและตัดหญ้าสอง
ข้างทางถนนภายในตำบล
ท่ีสาธารณประโยชน์  
สถานท่ีราชการฯลฯ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -ปรับปรุงภูมิทัศน์/
ทัศนียภาพถนนอย่างน้อย 
๒ ครั้ง/ปี 
-ประชาชนแต่ละหมู่บ้าน
มีส่วนร่วมในการร่วมดูแล
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์/
ทัศนียภาพ  

-ประชาชนมีจิตสำนึก
และความตระหนักใน
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สำนักปลัดอบต. 

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

-เพื่อสนองพระราชดำริ  
ด้านการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
-เพื่อเพาะขยายพันธุ์พืช
ท้องถิ่นแจกจ่ายให้แก่
ประชาชนฯลฯ 

-สมัครเข้าร่วมโครงการฯ         
-จัดทำโรงเรือนและ
เพาะขยายพันธุ์พืช 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -พันธุ์พืชท้องถิ่นได้รับ
การสำรวจและจัดเก็บ
เป็นฐานข้อมูลพร้อม
เพาะขยายพันธุ์แจกจ่าย 

-พันธุ์พืชท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ 

สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงานอย่างเหมาะกบัชมุชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อย่างย่ังยืน 
 4.2 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการ “รักน้ำ รักป่า 
รักษาแผ่นดิน” 

-เพื่อสนองพระราชปณิธานของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถในการ
อนุรักษ์ป่าและแหล่งต้นน้ำให้คง
อยู่อย่างยั่งยืน 

-บำรุง รักษา พัฒนา
แหล่งน้ำในพื้นท่ี 
-ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นท่ี 
สีเขียวบริเวณบ้านเรือน 
สถานท่ีท่ีปฎิบัติงาน 
ท่ีสาธารณะ ฯลฯ 
 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึง
พอใจ ร้อยละ ๘๐ 

-ประชาชนสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ/
สามารถบรรเทา
ปัญหาภัยแล้งได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมี
พื้นท่ีสีเขียวเพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัดอบต. 

4 โครงการปลูกไม้ดอก  
ไม้ประดับบ้านโคกสะท้อน 
หมู่ท่ี 2 

-เพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้มีความ
สวยงาม 

-จัดกิจกรรมปลูกไม้ดอก 
ไม้ประดับภายใน
หมู่บ้าน 

2๐,๐๐๐ - - - - -หมู่บ้านมีการปลูก
ไม้ดอกไม้ประดับ 

-บ้านโคกสะท้อน 
มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม 

สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.0๒ 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงานอย่างเหมาะกบัชมุชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อย่างย่ังยืน 
 4.2 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการถนนนครินทร์  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
 

-เพื่อพัฒนาปรับปรุงถนน
ให้มีภูมิทัศน์สวยงาม 
สะอาด สะท้อนวัฒนธรรม 
วิถีชุมชน/เอกลักษณ์ของ
ชุมชน เดินทางได้สะดวก 
ปลอดภัย 
-เพื่อสนองโครงการ 
“๑ อปท. ๑ ถนนสวย”
ของขวัญปีใหม่ของ
กระทรวงมหาดไทย 
เพื่อมอบให้ประชาชน 
 

-ปรับปรุงถนนถนนนครินทร์   
ให้มีภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด 
ปลอดภัย และสะท้อน
วัฒนธรรม วิถีชุมชน/
เอกลักษณ์ของชุมชน 
ระยะทาง 750 เมตร 

๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ - - -มีถนนใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม๑ สาย 
ระยะทาง 750 เมตร 
 

-ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการรักษาความ
สะอาดบริเวณถนนในพื้นท่ี 
-ถนนมีภูมิทัศน์สวยงาม 
สะอาด สะท้อนวัฒนธรรม 
วิถีชุมชน/เอกลักษณ์ของ
ชุมชน ประชาชนเดินทาง
ได้สะดวก ปลอดภัย 
-สนองโครงการ “๑ อปท 
๑ ถนนสวย” ของขวัญปี
ใหม่ของกระทรวง 
มหาดไทยเพื่อมอบให้
ประชาชน 
 

สำนักปลัด อบต. 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงานอย่างเหมาะกบัชมุชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อย่างย่ังยืน 
 4.2 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-เพื่อเป็นการสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-จัดกิจกรรมรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์  
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในระดับมาก 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 

-ประชาชนมีจิตสำนึก 
และความตระหนักใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

สำนักปลัดอบต. 

7 โครงการคลองควนปริงสวยน้ำ
ใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

-เพื่อสร้างจิตสำนึก
ประชาชนในการอนุรักษ์ 
ดูแลรักษาคูคลองให้
สะอาด สวยงาม และ
ส่งเสริมพฤติกรรมลด
การท้ิงขยะและของเสีย
ต่างๆลงในคูคลอง 
-เพื่อสนองโครงการ 
“คืนคลองสวยท่ัวไทย 
สุขใจเท่ียวท้องถิ่น” 
ของขวัญปีใหม่ของ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อ
มอบให้ประชาชน 

-จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การ
อนุรักษ์ ดูแลรักษา 
คูคลอง ทำความสะอาด
คลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์
และปลูกต้นไม้ริมคลอง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในระดับมาก     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 

-ประชาชนมีจิตสำนึก
และความตระหนักใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
-มีคลองสำหรับการ
ท่องเท่ียว สถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจอย่าง
ยั่งยืน 
-สนองโครงการ“คืน
คลองสวยท่ัวไทย สุขใจ
เท่ียวท้องถิ่น” ของขวัญ
ปีใหม่ของ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อ
มอบให้ประชาชน 

สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
 5.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม
พัฒนาชุมชน“วัด ประชา 
รัฐ สร้างสุข” 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นมีโอกาสร่วมทำนุ
บำรุงพระพุทธศาสนา  
และทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์วัดในพื้นท่ี 
 

-จัดกิจกรรมทำบุญปฏิบัติ
ธรรมและบำเพ็ญประโยชน์
วัดในพื้นท่ี จำนวน 2 แห่งๆ
ละ 1 ครั้ง 
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 
ครั้งละ 100 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -จัดกิจกรรมทำบุญ ปฏิบัติ
ธรรมและบำเพญ็ประโยชน์
วัดในพื้นท่ี จำนวน 2 ครั้ง 
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 
๘๐ มีความพึงพอใจ 

ประชาชนในท้องถิ่น    
มีโอกาสร่วมทำนุบำรุง
พระพุทธศาสนา และทำ
กิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์วัดในพื้นท่ี 
 

กองการศึกษา 
 

2 โครงการทดสอบการอ่าน
พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน 

-เพื่อให้เด็กและเยาวชน
มุสลิม ได้พัฒนาทักษะ
และความรู้ด้านอิสลาม
ศึกษา 
-เพื่อส่งเสริมศาสนา
อิสลาม 

-จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการทางด้าน
อิสลามศึกษา ปีละ 1 ครั้ง 
-เด็กและเยาวชนมุสลิม 
เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 
150 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการทางด้าน
อิสลามศึกษา ปีละ 1 ครั้ง 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

-เด็กและเยาวชนมุสลิม 
ได้พัฒนาทักษะและ
ความรู้ด้านอิสลามศึกษา 
-หน่วยงานได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมศาสนา
อิสลาม 

กองการศึกษา 

3 โครงการจัดกิจกรรม 
วันเข้าพรรษา 

-เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปได้
ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
-เพื่อส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 

-จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 
ปีละ 1 ครั้ง 
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ประมาณ 300 คน 

13,000 13,000 15,000 15,000 15,000 -จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 
ปีละ 1 ครั้ง 
-ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับ
ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ 

-ประชาชนท่ัวไปได้ร่วม
กิจกรรมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
-หน่วยงานได้ร่วม  
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
 5.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการจัดงานเมาลิด 

 

-เพื่อให้ประชาชนชาว
มุสลิมและประชาชน
ท่ัวไปได้มีโอกาสศึกษา
วิถีอิสลามในสังคมโลก 
-เพื่อส่งเสริมศาสนา
อิสลาม 

-จัดงานเมาลิด ปีละ 
1 ครั้ง 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประมาณ 2,000 คน 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 -จัดงานเมาลิด ปีละ 
1 ครั้ง 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

-ประชาชนชาวมุสลิมและ
ประชาชนท่ัวไปได้ศึกษา
วิถีอิสลามในสังคมโลก 
-หน่วยงานได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมศาสนาอิสลาม 

กองการศึกษา 

5 โครงการจัดงานประเพณี 
ลอยกระทง 

-เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปได้
ร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทงให้คงอยู่ต่อไป 
-เพื่อส่งเสริมงานประเพณี 
และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น 

-จัดงานประเพณี 
ลอยกระทงปีละ 1 ครั้ง 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประมาณ 1,000 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -จัดงานประเพณี 
ลอยกระทงปีละ  
1 ครั้ง 
-ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

-ประชาชนท่ัวไป ได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทงให้คงอยู่ต่อไป 
-หน่วยงานได้ส่งเสริมงาน
ประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

6 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-เพื่อให้นักเรียน ได้
ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเอง 
-เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ภูมิปัญญาไทย 

-จัดกิจกรรมศึกษา
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้นักเรียน 
ศพด.ทุกคน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -นักเรียนร้อยละ 100
ได้ศึกษาเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 

-นักเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ตนเอง 
-ภูมิปัญญาไทยได้รับการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์ให้คง
อยู่ต่อไป 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
 5.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 โครงการอนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

-เพื่อจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
-เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรทุก
ภาคส่วนเห็นความสำคัญของ
ผู้สูงอายุ 
-เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำ
คุณประโยชน์ 

-จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร
ผู้สูงอายุ 
-จัดกิจกรรมยกย่องเชิด
ชูเกียรติภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
-จัดกิจกรรมยกย่องครอง
ครัวอบอุ่น 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 -จัดกิจกรรมรดน้ำ
ขอพรผู้สูงอายุปีละ 
1 ครั้ง 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ        
มีระดับความพึง
พอใจ ร้อยละ ๘๐ 

-ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
-ได้จัดกิจกรรมยกย่อง
เชิดชูเกียรติภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
-ได้จัดกิจกรรมยกย่อง
ครองครัวอบอุ่น 

กองการศึกษา 

8 โครงการจัดกิจกรรม
ฮารีรายอ 

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ทางศาสนาอิสลาม 

-อุดหนุนงบประมาณให้
มัสยิดท้ัง 5 มัสยิดใน
ตำบลควนปริง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มัสยิดท้ัง 5 มัสยิด
ในตำบลควนปริง 

 

-ประชาชนท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามได้ปฏิบัติ
กิจกรรมตามหลักศาสนา 

กองการศึกษา 

9 โครงการจัดประเพณี
ชักพระ 
 

-เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีให้คง
อยู่สืบไป 

-อุดหนุนงบประมาณให้ 
วัดโคกมะม่วง หมู่ท่ี ๒ 
วัดควนปริงวนาราม  
หมู่ท่ี ๔ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -วัดส่งเรือพระเข้า
ร่วมงานประเพณี 
ชักพระจังหวัดตรัง 
 

-ประชาชนในท้องถิ่นได้
ร่วมกิจกรรมประเพณี 
ชักพระ 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
 5.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10 โครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน 

-เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
และฝึกปฏิบัติตาม
หลักธรรมคำสั่งสอนของ
ศาสนา 

-อุดหนุนงบประมาณให้ 
วัดโคกมะม่วงหมู่ท่ี ๒ 
วัดควนปริงวนาราม  
หมู่ท่ี ๔ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

-เด็กและเยาวชนใน
พื้นท่ีได้รับการ
ฝึกอบรมและปฏิบัติ
ตามหลักศาสนา 

กองการศึกษา 

11 โครงการอบรมจริยธรรม
ศาสนาอิสลาม 

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา
อิสลาม 

-อุดหนุนงบประมาณให้
ศูนย์อบรมศาสนา
อิสลามและจริยธรรม
ประจำมัสยิดท้ัง ๕ 
มัสยิดในตำบลควนปริง 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 -ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

-เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ได้รับการ
ฝึกอบรมและปฏิบัติ
ตามหลักศาสนา 

กองการศึกษา 

12 โครงการจัดกิจกรรมถือ 
ศีลอดในเดือนรอมฏอน 

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา
อิสลาม 

-อุดหนุนงบประมาณให้
มัสยิดท้ัง 5 มัสยิดใน
ตำบลควนปริง 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 มัสยิดท้ัง 5 มัสยิด
ในตำบลควนปริง 
 

-ประชาชนท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามได้
ปฏิบัติกิจกรรมตาม
หลักศาสนา 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการจัดการองค์กร 
 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การสำรวจข้อมูลเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 

-เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
นำมาปรับปรุง เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชน 

-จ้างสถาบันท่ีเป็นกลาง
ทำการสำรวจประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  
ปีละ 1 ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

-ประเมินความพึง
พอใจขอผู้รับบริการ 
จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

-ผลการสำรวจและวิจัย
นำมาใช้ในการปรับปรุง
แก้ไขการดำเนินงานต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลควนปริง 

สำนักปลัดอบต. 

2 โครงการอบรมส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต. พนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้าง
ฯลฯ 

-เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้าง 
ฯลฯ 

-จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ 
ให้แก่คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้าง ฯลฯ 

10๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ -ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีระดับความพึง
พอใจ ร้อยละ ๘๐ 

-คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต. พนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้าง 
ฯลฯมีความรู้ประสบการณ์
และทักษะด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการจัดการองค์กร 
 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาอบต. และ
บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 
ควนปริง 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

-ดำเนินการฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาอบต. และ
บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 
ควนปริง 

300,000 
 
 
 
 
 

 

300,000 
 
 
 
 
 

 

300,000 
 
 
 
 
 

 

300,000 
 
 
 
 
 

 

300,000 
 
 
 
 
 

 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 
 

-คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาอบต. และ
บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบลควนปริง
มีความรู้ ความเข้าใจและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัดอบต. 

4 โครงการพัฒนาความรู้
ทางด้านกฎหมายเพื่อใช้
ในการปฏิบัติราชการ 

-เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายท่ีใช้ในการปฏิบัติ
ราชการแก่ผู้บริหารท้องถิ่น 
และพนักงานส่วนตำบล  

-จัดอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายแก่
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
พนักงานส่วนตำบล 
-ผู้เข้าอบรม 50 คน 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 

 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 

 

15,000 15,000 15,000 -ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 

-ผู้บริหารท้องถิ่นและ
พนักงานส่วนตำบลมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายท่ีใช้ในการปฏิบัติ
ราชการเพิ่มขึ้น 

สำนักปลัดอบต. 

5 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเลือกตั้ง   
ทุกระดับ 

-เพื่อส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยใน 
ทุกระดับ 

-ส่งเสริมสนับสนุนการ
เลือกตั้งในระดับต่างๆ 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

500,000 
 
 

-จำนวนผู้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งเพิ่มขึ้น    
ร้อยละ 5 

-ประชาชนให้ความสนใจใน
การเลือกตั้งระดับต่างๆมาก
ขึ้น 

สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการจัดการองค์กร 
 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในการปฏิบัติราชการ 

-เพื่อให้บุคลากรท้องถิ่น
มีทัศนคติค่านิยมความ
ซ่ือสัตย์สุจริตคุณธรรม
และจริยธรรมมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการทุจริต
ในการปฏิบัติงานองค์กร 
-เพื่อป้องกันการทุจริต
ภายในองค์กร 

-พัฒนาและเสริมสร้าง
ทัศนคติค่านิยมความ
ซ่ือสัตย์สุจริตคุณธรรม
และจริยธรรมแก่ 
ผู้บริหาร สมาชิกอบต. 
พนักงาน เจ้าหน้าท่ี เช่น
จัดฝึกอบรมประกาศ 
ยกย่องบุคคลตัวอย่าง  

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 

20,000 20,000 20,000 -อัตราเกิดการทุจริต/
ประพฤติมิชอบ ร้อย
ละ 0 

-บุคลากรท้องถิ่นมี
ทัศนคติ ค่านิยมความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ยึดมั่น
ในคุณธรรม จริยธรรม 
มีส่วนร่วมและ
ตระหนักในการ
ป้องกันการทุจริต 

สำนักปลัด
อบต. 

7 โครงการจัดทำคู่มือแผ่นพับ 
จุลสารวารสารประชาสัมพันธ์
งานของอบต. 

-เพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการกิจกรรมงาน
ต่างๆ ของอบต. 

-จัดทำเอกสาร แผ่นพับ 
จุลสารฯลฯ 

๕0,000 
 
 

๕0,000 
 
 

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 -ประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม
อย่างน้อย ๒ช่องทาง 

-ประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆได้รับทราบข้อมูล
ผลการปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด
อบต. 

8 โครงการจัดกิจกรรม 
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีและ 
พระบรมวงศ์ศานุวงศ์ 

-เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีและ
พระบรมวงศ์ศานุวงศ์ทุก
พระองค์ 
 

-จัดกิจกรรมเฉลิม 
พระเกียรติในโอกาส
ต่างๆฯลฯ 
-ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดงานรัฐพิธีต่างๆฯลฯ 

1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ -จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติงานรัฐพิธีต่างๆ
อย่างน้อย   
2 ครั้ง/ปี 

-ประชาชนสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
ร่วมกิจกรรม
เทิดพระเกียรติใน
โอกาสต่างๆ 
-ประชาชนร่วมดำรง
รักษาไว้ซ่ึงสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

สำนักปลัด
อบต. 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการจัดการองค์กร 
 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการชำระภาษี
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

-เพื่อให้ผู้ชำระภาษีมี
ความรู้เกี่ยวกับการชำระ
ภาษีและค่าธรรมเนียมท่ี
ท้องถิ่นจัดเก็บเอง 
-สามารถขยายฐานภาษีได้
เพิ่มขึ้น 

-จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้มีหน้าท่ีชำระภาษี
และค่าธรรมเนียมเช่น 
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการร้อยละ ๘๐ 

-ผู้ชำระภาษีมีความรู้
เกี่ยวกับภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้น 
-สามารถขยายฐาน
ภาษีได้เพ่ิมขึ้น 
 

กองคลัง 

10 โครงการจัดเก็บภาษีและ
รายได้เคลื่อนท่ี 

-เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ผู้ชำระภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 
-เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ 

-รับชำระภาษีและ
จัดเก็บรายได้ในระดับ
พื้นท่ี 
-ออกให้บริการเป็น
รายไตรมาส 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -สามารถจัดเก็บภาษี
และรายได้เพ่ิมขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕  

-ผู้ชำระภาษีได้รับความ
สะดวก และเพิ่มรายได้
และพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ของ อบต. 
-สามารถจัดเก็บภาษี
และรายได้เพ่ิมขึ้น 

กองคลัง 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการจัดการองค์กร 
 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

-เพื่อปรับปรุงข้อมูล
เกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สิน
และทะเบียนผู้ชำระภาษี
ให้เป็นปัจจุบันสำหรับใช้
ในการประเมินภาษี 
-เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาวางแผนจัดการ
ได้อย่างครอบคลุม 

-ปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -มีการปรับปรุงทะเบียน
ทรัพย์สินและทะเบียนคุม
ผู้ชำระภาษีไปใช้เป็น
ข้อมูลในการประเมินภาษี 

-เป็นข้อมูลในการประเมิน
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-สามารถสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับแปลงท่ีดิน 

กองคลัง 

12 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

-เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมาย ในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดซ้ือจัดจ้างของ  
อบต.ควนปริง 

-คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต. พนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้างและ
ตัวแทนภาคประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 
๖๐ คน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการร้อยละ ๘๐ 

-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 
-เพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง
ของอบต.ควนปริง 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการจัดการองค์กร 
 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

13 โครงการติดตั้งระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน
อาคารสำนักงานและ
เชื่อมต่อระหว่างอาคาร 

-เพื่อพัฒนาการให้บริการ
การสืบค้นข้อมูลข่าวสาร
ทางอินเตอร์เน็ต 
 

-ติดตั้งระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตภายใน
อาคาร พร้อมอุปกรณ์
ท้ังระบบ 

- 150,000 - - - -ติดตั้งระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตภายในอาคาร 
พร้อมอุปกรณ์ท้ังระบบ  

-บริการด้าน IT (Internet)  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สำนักปลัดอบต. 

14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ท่ีทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

-เพื่อปรับปรุงสภาพ 
ภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ 
องค์การบริหารส่วนตำบล 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีทำ
การองค์การบริหารส่วน
ตำบล เช่น ปลูกไม้ดอก 
ไม้ประดับ ปรับสภาพ
พื้นท่ีใช้สอย ฯลฯ 

- 100,000 - - - -ท่ีทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลได้รับการ
ปรับปรุง 

-สภาพภูมิทัศน์ 
ท่ีทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมีเหมาะสม 
สวยงามมากขึ้น 

สำนักปลัดอบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการจัดการองค์กร 
 6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
สำหรับงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

-เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับ
การปฏิบัติหน้าท่ีของงาน
ป้องกันและบรรเทา- 
สาธารณภัยอปพร. 

๑๐๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ - - งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
มีความพร้อมใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 
ร้อยละ ๑๐๐ 

-การปฏิบัติงานของ
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัดอบต. 

2 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

-เพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ 

-ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยด้านต่างๆ 
เช่น ท่ีอยู่อาศัยหรือการ
ดำรงชีพ เป็นต้น 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -ผู้ประสบภัยได้รับ
การช่วยเหลือ 
 ร้อยละ ๑๐๐ 

-สร้างขวัญกำลังใจ 
และช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่
ผู้ประสบภัย 

สำนักปลัดอบต. 

3 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 
 

-เพื่อให้ อปพร. มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทและหน้าท่ีในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
มีเครือข่ายความร่วมมือท่ี
เข้มแข็ง 

-ฝึกอบรมอาสาสมัคร 
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใน
สังกัด หลักสูตรจัดต้ัง/
ทบทวน หรือฝึกเพิ่ม
ศักยภาพ 

๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ -กลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วม ร้อยละ
๘๐ 
 

-อบต.ควนปริง มี
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ท่ีมีประสิทธิภาพและมี
ศักยภาพ 

สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการจัดการองค์กร 
 6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๔ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย        
พลเรือน 

-เพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) อบต.      
ควนปริง 

-ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเนื่องในวัน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -อปพร.เข้าร่วม 
ร้อยละ ๘๐ 

-สร้างขวัญกำลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)  
อบต.ควนปริง 

สำนักปลัดอบต. 

๕ โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

-เพื่อให้ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี 
อาสาสมัคร ประชาชนท่ัวไป 
หรือนักเรียนและบุคลากรใน
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ี มี
ความรู้ในการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

-ฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 
แก่ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี 
อาสาสมัคร ประชาชนท่ัวไป 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ี 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -มีการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย อย่างน้อย 
๑ ครั้งต่อปี 
 

-ผู้เข้าฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ 
สามารถป้องกันการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการจัดการองค์กร 
 6.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   

-เพื่อจัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม 
-เพื่ออบรมให้ความรู้และ
ศึกษาดูงานทางการศึกษา 

-ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม 
-จัดอบรมให้ความรู้แก่ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา คณะกรรมการ
ทางการศึกษา และศึกษา
ดูงานนอกสถานท่ี 

80,000 
 
 
 
 
 
 

80,000 80,000 80,000 80,000 -ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

-ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ประสิทธิภาพการ
ทำงานสูงขึ้น 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

2 โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 

-เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน
มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
-เพื่อให้ผู้ปกครองและ
สถานศึกษามีความเข้าใจ
ตรงกันในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

จัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนในศพด.อบต. ควน
ปริง ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

-ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ 

-ผู้ปกครองนักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
-ผู้ปกครองและ
สถานศึกษามีความ
เข้าใจตรงกันในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

กองการศึกษาฯ 
(ศพด.) 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการจัดการองค์กร 
 6.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม
ความรู้ด้าน
พัฒนาการเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมความรู้ด้าน
พัฒนาการเด็ก 

ฝึกอบรมให้ความรู้
ผู้ปกครองนักเรียน 
ทุกคนในศพด. 

5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

5,000 

 

-ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ 

ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมความรู้
ด้านพัฒนาการเด็ก 

กองการศึกษาฯ 
(ศพด.) 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการจัดการองค์กร 
 6.4 แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการบูรณาการ
จัดทำแผนพัฒนาใน
ระดับพื้นท่ี และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ตำบล 

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนา และ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของอบต. 

-ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
เวทีประชาคมหมู่บ้าน
และตำบล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -กลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๘๐  

-ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของอบต.
มากขึ้น 

สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการจัดการองค์กร 
 6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
ภายในสวนสุขภาพตำบล
ควนปริง 

-เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
ท่ีมาใช้สวนสุขภาพ
ตำบลควนปริง 

-ก่อสร้างห้องน้ำภายใน
สวนสุขภาพตำบลควนปริง
จำนวน ๑ จุด 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - -ร้อยละของจำนวน
ผู้ใช้บริการสวนสุขภาพ 
เพิ่มขึ้น 

-ประชาชนท่ีมารับ
บริการได้รับความ
สะดวก 

สำนักปลัดอบต. 

2 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารท่ีทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลควนปริง 

-เพื่อปรับปรุง ต่อเติม
อาคารให้มีสภาพใช้
งานได้ตามปกติ และ 
มีความเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน 

-ต่อเติมอาคารสำนักงาน
อบต.ควนปริง  
ตามแบบแปลน อบต. 
ควนปริง 

- 4,500,000 - - - -มีพ้ืนท่ีใช้สอยใน
สำนักงานเพิ่มขึ้น 

-สำนักงานมีมาตรฐาน
พื้นท่ีใช้สอยเพียงพอ 

สำนักปลัดอบต. 
 
 
 
 
 

3 โครงการปรับปรุง ต่อเติม
อาคารห้องประชุมท่ีทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ควนปริง 

-เพื่อปรับปรุง ต่อเติม
อาคารห้องประชุมให้
มีประสิทธิภาพและ
ความเหมาะสม 

-ปรับปรุง ต่อเติมห้อง
ประชุมเช่น 
-จัดทำผ้าม่านห้องประชุม 
-ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร
ภายในห้องประชุม 
ห้องน้ำ ฯลฯ 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - -มีพ้ืนท่ีใช้สอยใน
สำนักงานเพิ่มขึ้น 

-อาคารห้องประชุมมี
ประสิทธิภาพและ
ความเหมาะสมเพ่ิมขึ้น 
 
 
 

สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการจัดการองค์กร 
 6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ -เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับผู้มา
ติดต่อราชการ 

-ก่อสร้างโรงจอดรถ       
ตามแบบแปลน อบต.     
ควนปริง 

3๐๐,๐๐๐ - - - - -ยกระดับมาตรฐาน
สำนักงานและสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

-ผู้มาติดต่อราชการ  
มีความสะดวกในการ
ติดต่องานราชการ 

สำนักปลัดอบต. 
 
 

5 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 

-เพื่อมีอาคาร
ปฏิบัติงานและศูนย์
ประสานงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ของ 
อบต.ควนปริง 
 

-ก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -ก่อสร้างอาคารศูนย์
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 

-ประชาชนได้รับการ
บริการด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอย่างรวดเร็ว 

สำนักปลัดอบต. 

6 โครงการก่อสร้างประตูรั้ว
เหล็กทางเข้า สำนักงาน 
อบต.ควนปริง 

เพื่อความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของ      
อบต.ควนปริง  

-ก่อสร้างติดต้ัง ประตูรั้วเหล็ก 
ถนนภายในสำนักงาน อบต. 
จำนวน 2 จุด  

- 100,000 - - - ลดปัญหาเรื่องทรัพย์สิน   
สูญหาย 

-ลดปัญหา
อาชญากรรมและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการจัดการองค์กร 
 6.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ
เคหะชุมชน 

-เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายแก่ผู้นำท้องท่ี 
ท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่น 
และประชาชนท่ัวไป อาทิ 
กฎหมายควบคุมอาคาร  
กฎหมายผังเมือง กฎหมาย
ขุดและถมดินฯลฯ 

-จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายให้แก่ผู้นำท้องท่ี 
ท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่น  
และประชาชนท่ัวไป 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ  
ร้อยละ ๘๐ 

-ผู้นำท้องท่ี ท้องถิ่น 
บุคลากรท้องถิ่น และ
ประชาชนท่ัวไป  
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมอืงอย่างมีคุณภาพ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

ท่ีมาของ
โครงการ 

 
1 โครงการบุกเบิกถนน

สายบ้านนายสน่ัน  
เส็นสด หมู่ท่ี 1 

-เพื่อบุกเบิกถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

-บุกเบิกถนนลงหินผุ
เกลี่ยเรียบ กว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 
 300 เมตร 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

220,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง มีสะดวก
และปลอดภัย  
มากขึ้น 

-ถนนมีสภาพดี
ขึ้น  ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายปรีชา   
ชิตจันทร์ หมู่ท่ี ๓ 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้มี
สภาพดีขึ้นและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง 90 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

200,000 

 

- 
 
 
 
 

- - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง มีสะดวก
และปลอดภัย  
มากขึ้น 

-ถนนมีสภาพดี
ขึ้น  ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงถนน 
สายนาบนควน หมู่ท่ี 9 

-เพื่อปรับปรุงถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

-ปรับปรุงผิวถนนลงหินผุ
เกลี่ยเรียบ กว้าง 4 เมตร 
กว้าง 260 เมตร 

- 
- - 250,000 - ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 
มีสะดวกและปลอดภัย  
มากขึ้น 

-ถนนมีสภาพดี
ขึ้น  ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 9 
 

กองช่าง 
 

 

 

124 

แบบ ผ.0๒/1 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวติ และส่งเสริมการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

ท่ีมาของ
โครงการ 

 
1. โครงการจัดต้ังสถานท่ี

ออกกำลัง (ฟิตเนส)
ชุมชน หมู่ท่ี 5 

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีและอุปกรณ์
ออกกำลังกาย 

-จัดต้ังศูนย์ฟิสเนต ,
จัดซ้ือเครื่องออกกำลัง
กาย 

- 

 

 

150,000 - 150,000 - -ประชาชนมีสถานท่ี
ออกกำลังกายเพิ่มขึ้น 

-ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 
ลดปัญหา 
ยาเสพติด 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมูท่ี่ 5 

สำนักปลัด 
อบต. 
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แบบ ผ.0๒/1 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน 

(พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงานอย่างเหมาะกบัชมุชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อย่างย่ังยืน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

ท่ีมาของ
โครงการ 

 
1 โครงการส่งเสริมการ

เพาะเห็ดนางฟ้า       
หมู่ท่ี 3 

-เพื่อให้ประชาชนได้
บริโภค ลดค่าใช้จ่าย 

-อบรมให้ความรู้เรื่อง
เพาะเห็ดนางฟ้า       
เป็นต้น 

20,000 

 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 -ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนได้ 

-ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจเรื่องการ
เพาะเห็ด 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3 

สำนักปลัด 
อบต. 

2 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกผักเพื่อบริโภค    
ในครัวเรือน หมู่ท่ี 4 

-เพื่อให้ประชาชนมีผัก
ไว้บริโภค ลดค่าใช้จ่าย 

-อบรมให้ความรู้เรื่อง
การปลูก การใช้ปุ๋ย 
สารเคมี เป็นต้น 

20,000 

 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 -ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนได้ 

-ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจเรื่อง
เกษตร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 4 

สำนักปลัด 
อบต. 
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แบบ ผ.0๒/1 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66-2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ใช่สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมอืงอย่างมีคุณภาพ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงถนนสายสถานี
พรุใหญ่  หมู่ท่ี 3 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น   
ทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

ซ่อมสร้างผิวจราจร 
แอสฟัลติกคอนกรีต  
กว้าง ๕ เมตร ยาว 930  
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 
(หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
4,650 ตารางเมตร) 

2,100,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 

- - 
 

- - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง มีสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กรมส่งเสริมฯ/
กองช่าง 

 
 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายโคกสอม –  
คลองกลาง หมู่ท่ี ๓ 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น   
ทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 500 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

1,500,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน 

- 
 

- - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง มีสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กรมส่งเสริมฯ/
กองช่าง 

 
 
 

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต 
ถนนสายควนเขานุ้ย - วังเรียน 
หมู่ท่ี 4  

-เพื่อปรับปรุงถนนให้  
มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น ทำให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

-ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแอสฟัลติก 
คอนกรีต กว้าง ๖ เมตร 
ระยะทาง 2,3๐๐ เมตร    

6,๕๒๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 

 

- - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง มีสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 
 

กรมส่งเสริมฯ/
กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒/2 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66-2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ใช่สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมอืงอย่างมีคุณภาพ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย
บ้านทุ่งหวัง-หนองไทร หมู่ท่ี 7 
ตำบลควนปริง เชื่อมต่อหมู่ท่ี 11 
ตำบลโคกหล่อ 

-เพื่อปรับปรุงถนนให้มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น  ทำให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

-ซ่อมสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต  
กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง 
1,400 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

- 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 2,940,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 
 

 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 
มีสะดวกและปลอดภัย
มากขึ้น 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

อบจ.ตรัง/ 
กองช่าง 

 
 

5 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร 
แอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายข้าง
สนามบิน หมู่ท่ี 7  

-เพื่อปรับปรุงถนนให้ มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น  ทำให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

-ซ่อมสร้างผิวจราจร 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง 
1,000 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

- - - - 3,180,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 
มีสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

อบจ.ตรัง/ 
กองช่าง 

 

6 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอส
ฟัลติกคอนกรีต ถนนสายทุ่งหวัง 
- หนองไทร หมู่ท่ี ๗  

-เพื่อปรับปรุงถนนให้  
มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น ทำให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

-ซ่อมสร้างผิวจราจร 
แอสฟัลติกคอนกรีต  
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
3,000 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

8,500,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- - 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 
มีสะดวกและปลอดภัย
มากขึ้น 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 
 

อบจ.ตรัง/ 
กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒/2 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66-2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ใช่สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมอืงอย่างมีคุณภาพ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายทวน  
ปากจันทร์ หมู่ท่ี 7 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีสภาพดีขึ้นและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 540 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- 1,600,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 

- - 
 

- ร้อยละ80 ของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง มี
สะดวกและ
ปลอดภัย 

-ถนนมีสภาพดีขึ้น  
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

อบจ.ตรัง/ 
กองช่าง 

 
 
 

8 โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวจราจร
ลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีตถนน
สายมิ่งเมือง หมู่ท่ี 9 
 

-เพื่อปรับปรุงถนนให้ 
มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น ทำให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

-ซ่อมสร้างเสริมผิวจราจร
ลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว 
2,6๐๐ เมตร  
 

- - 
 
 
 

 
 
 
 

5,460,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 
 
 
 

 

- - ร้อยละ80 ของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง มี
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและมีคุณภาพ
ท่ีดีขึ้น 

จังหวัดตรัง/
สำนักปลัดอบต. 
 

9 โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงสัญญาณ
ไฟกระพริบถนนทางหลวงชนบท
ภายในตำบลควนปริง 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง
จราจรภายในตำบล และ
ให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-ติดตั้ง/ปรับปรุงสัญญาณไฟ
กระพริบถนนทางหลวง
ชนบทเช่น บริเวณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลควนปริง  แยกถนน
ยุทธศาสตร์  

๑๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 

- - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ผู้ใช้เส้นทาง มี
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับทราบและมี
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กรมทางหลวง
ชนบท/ 
 กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66-2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ใช่สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมอืงอย่างมีคุณภาพ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมูบ่้าน บ้านทุ่งหวัง (หนองไทร)
หมูท่ี่ 7 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง 
และเพียงพอ 

-ขุดสระ,ปรับพ้ืนท่ี,ก่อสร้าง
ระบบประปาหอถัง ขนาด
ความจุ ๒๐ ลบ.ม.  
พร้อมขยายเขตไฟฟ้า 

2,000,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

- - 
 
 
 
 
 

- - -ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค บริโภค 
เพิ่มขึ้น 

-ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่าง
ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กรมส่งเสริมฯ/
กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างหอถังประปา 
ห้วยโคลน หมู่ท่ี 7 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง 
และเพียงพอ 

-ก่อสร้างหอถังประปา ขนาด
ความจุ ๒๐ ลบ.ม.  
สูง ๒๐ ม. พร้อมงานระบบ 

1,500,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

- 
- 
 
 
 

- - -ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค บริโภค 
เพิ่มขึ้น 

-ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่าง
ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กรมส่งเสริมฯ/
กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66-2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ใช่สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมอืงอย่างมีคุณภาพ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

12 โครงการติดตั้งสัญญาณระบบไฟ
จราจร  
 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ทางจราจรภายในตำบล
และใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-ติดตั้งสัญญาณระบบไฟฟ้า
จราจรบริเวณทางหลวง
แผ่นดินสาย ๔๑๙  
เลี่ยงเมืองสายใต้แยก 
วัดควนปริงวนาราม 

- 
 
 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 

- 
 
 
 
 

- - -อัตราการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน
ลดลง 
ร้อยละ ๕  

-อุบัติเหตุทาง
การจราจรลดลง  
และประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กรมทางหลวง
ชนบท/ 

กรมส่งเสริมฯ/
กองช่าง 

 
13 โครงการก่อสร้างหอถังประปา 

บ้านกลาง หมู่ท่ี 9 
-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง 
และเพียงพอ 

-ก่อสร้างหอถังประปา 
ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. 
สูง ๒๐ ม. พร้อมงานระบบ 

- 
 

 - 
 
 
 
 

1,500,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

- -ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค บริโภค 
เพิ่มขึ้น 

-ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่าง
ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กรมส่งเสริมฯ/
กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66-2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ใช่สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมอืงอย่างมีคุณภาพ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างหอถังประปา 
บ้านกำนันหมัด เอ็มเอ็ม หมู่ท่ี 3 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง 
และเพียงพอ 

-ก่อสร้างหอถังประปา 
ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม.  
สูง ๒๐ ม. พร้อมงานระบบ 

- 
 
 

1,500,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

- 
 
 
 

- - -ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้น 

-ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่าง
ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กรมส่งเสริมฯ/
กองช่าง 

15 โครงการจัดสร้างระบบประปา
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

-เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดบริการ
น้ำบริโภคท่ีสะอาด
ปลอดภัยให้ครอบคลุม
ชุมชนอย่างเพียงพอ 

-ดำเนินงานพัฒนาระบบ
การจัดบริการน้ำบริโภค
แก่ชุมชนให้เพียงพอและมี
คุณภาพ   

- 4๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- - -สัดส่วนครัวเรือน
เข้าถึงน้ำบริโภคท่ี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

-องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการ
จัดบริการน้ำบริโภค
ท่ีสะอาดปลอดภัย
ให้ครอบคลุมชุมชน 

กรมส่งเสริมฯ/
กองช่าง 

16 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 

-เพื่อกักเก็บรักษาน้ำไว้
ใช้ท้ังอุปโภคและ
การเกษตร และลด
ความแรงของกระแสน้ำ
ท่ีอาจทำลายหน้าดินใน
ฤดูฝน 
-เพื่อรักษาระบบนิเวศน์
ของลำห้วย 

-ก่อสร้างฝายชะลอน้ำชนิด
โครงการกรอบไม้ท่อน 
ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 3 
-3.5 เมตร ลึกประมาณ 
1.5 เมตร บรรจุด้วยหิน
ใหญ่คละ ขนาด 15-30 
ซม. จำนวน 7 ชุด 
-ห้วยไม้ไผ ่3 จุด 
-ห้วยนกดา 4 จุด 

- 

 

 
 
 
 
 

233,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 

 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - -ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้น 

-ปัญหาภัยแล้งลดลง
ระบบนิเวศน์ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมฯ/
กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66-2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ใช่สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมอืงอย่างมีคุณภาพ 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

17 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
ทางเข้าแหล่งท่องเท่ียว อำเภอ
เมืองตรัง - อำเภอกันตัง 

-เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร 
ของนักท่องเที่ยวและ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 

-งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
เสาไฟฟ้าสูง ๙ เมตร 
พร้อมกิ่งเดี่ยว จำนวน 
๔๐๕ ต้น เสาไฟฟ้าสูง  
12 เมตร พร้อมวงแหวน 
โคมไฟ LED ๒๐๐ วัตต์ 
จำนวน ๕ ต้น เสาไฟฟ้าสูง 
20 เมตรพร้อมวงแหวน 
โคมไฟ 5๐๐ วัตต์ จำนวน 
๒๒ ต้น เสาไฟฟ้าสูง 25 
เมตรพร้อมวงแหวน โคม
ไฟ ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ 
ต้น เสาไฟฟ้าสูง 25 เมตร
พร้อมโครงทีบาร์ โคมไฟ
๔๐๐วัตต์ จำนวน ๔ ต้น 

๕๐,๐๒๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 

- - - 
 

- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 
มีสะดวกและปลอดภัย
มากขึ้น 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและใช้
เส้นทาง 

จังหวัดตรัง/ 
กองช่าง 

 

 

 

 

135 

แบบ ผ.0๒/2 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66-2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ใช่สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมอืงอย่างมีคุณภาพ 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย 
ควนปริง – บางหมาก หมู่ท่ี 8 

-เพื่อก่อสร้างคูระบาย  ให้
เกิดการระบายน้ำรวดเร็ว 
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม      

-ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระยะทาง  
1,110 เมตร 

- - 
 

- 4,700,000 - ปัญหาน้ำ
ท่วมขังลดลง 
การระบาย
น้ำดีขึ้น 

-การระบายน้ำ
รวดเร็ว และ
แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง      

กองช่าง 
 
 
 

2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
เลียบคลอง  ชลประทาน หมู่ท่ี 8 

-เพื่อก่อสร้างคูระบาย  ให้
เกิดการระบายน้ำรวดเร็ว 
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม      

-ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระยะทาง  
240 เมตร 

- - 
 

- - 1,200,000 ปัญหาน้ำ
ท่วมขังลดลง 
การระบาย
น้ำดีขึ้น 

-การระบายน้ำ
รวดเร็ว และ
แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง      

กองช่าง 
 
 
 

3 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมิ่ง
เมือง หมู่ท่ี 9 

-เพื่อก่อสร้างคูระบาย  ให้
เกิดการระบายน้ำรวดเร็ว 
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม      

-ก่อสร้างคูระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง 1,476 เมตร 

- - 
 

- - 6,200,000 ปัญหาน้ำ
ท่วมขังลดลง 
การระบาย
น้ำดีขึ้น 

-การระบายน้ำ
รวดเร็ว และ
แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง      

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66-2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ใช่สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที ่๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา 

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV 
ตำบลควนปริง 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

-ติดตั้งกล้อง CCTV 
ตำบลควนปริง 

3,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

3,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

3,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

3,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

3,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

-อัตราการเกิดความ
ไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ลดลง
ร้อยละ ๕ 

-ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กรมส่งเสริมฯ/
สำนักปลัดอบต. 

 
 

2 โครงการติดตั้งระบบเสียง
ไร้สาย  

-เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

-ติดตั้งระบบเสียง 
ไร้สายให้ท่ัวถึงทั้งตำบล 
  
 

4,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 

- - 
 
 
 

- - -การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของ อบต. 
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

-ประชาชน
ได้รับบริการ
ข่าวสารอย่าง
ท่ัวถึง 

กรมส่งเสริมฯ/
สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.0๒/2 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66-2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ใช่สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา 

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
ห้องสมุดประชาชนตำบล 
ควนปริง 

-เพื่อก่อสร้างอาคาร
ห้องสมุดประชาชน
ตำบลควนปริง 
 

-ก่อสร้างอาคาร
ห้องสมุดประชาชน 
พร้อมระบบสาธาณูป
โภคและครุภัณฑ์ 
ท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน  
1 หลัง 

- - ๑,๐00,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

- - -อาคารห้องสมุด
ประชาชนท่ีมีมาตรฐาน 

-มีห้องสมุดสำหรับเป็น
ศูนย์กลางการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านท่ี
หลากหลาย  
-มีห้องสมุดสำหรับจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของชุมชน 

กรมส่งเสริมฯ/
กองการศึกษา/

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตามแบบ อบต.ควนปริง  

-เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอาคารเรียนท่ี
เพียงพอกับจำนวน
นักเรียน 

-เพื่อก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
อบต.ควนปริง จำนวน  
1 หลัง 

8,950,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

- - - - -ร้อยละของประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการการ
เรียน การสอน ท่ีเพิ่มขึ้น 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อาคารเรียนท่ีเพียงพอ
กับจำนวนนักเรียน 

กรมส่งเสริมฯ/
กองการศึกษา/

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 
 

-เพื่อมีอาคาร
เอนกประสงค์ 
ใช้ในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 

-ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 
จำนวน ๑ แห่ง 

- 
 
 
 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

- 
 
 
 
 

- - -ประชาชนมีสถานท่ีใช้
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

-การปฏิบัติงานและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น 

จังหวัดตรัง/
สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.0๒/2 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66-2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ใช่สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา 

2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
โรงเรียนบ้านควนปริง 

-เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา
ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น 

-ก่อสร้างอาคารอัฒจันทร์ 
พิธีการ 
-ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ 
-ปรับปรุงสนามและลู่วิ่ง 
-ป้ายสกอร์บอร์ด  
-ปรับปรุงภูมิทัศน์/ลานจอดรถ 
-ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสนามฯลฯ 

20,000,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 1.จำนวนสนามกีฬาท่ี
มีมาตรฐาน 
2.ประชาชนในชุมชน
มีความพึงพอใจ 
 

-สนามกีฬามีการ
ปรับปรุงให้เป็นสนาม
ท่ีมีมาตรฐานการ
จัดการแข่งขันกีฬา 

การกีฬาและการ
ท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย/ 

กองการศึกษา/
กองช่าง 

5 
 
 

โครงการก่อสร้างสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียม  

-เพื่อประชาชนมีสถานท่ี
ออกกำลังกายและเล่น
กี ฬ า ท่ี ได้ ม า ต ร ฐ า น
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างสนามกีฬาแบบ 
หญ้าเทียม จำนวน 1 แห่ง  

8,500,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน 

- 
- 
 
 
 
 
 
 

 

 - 1.จำนวนสนามกีฬาท่ี
มีมาตรฐาน 
2.ประชาชนในชุมชน
มีความพึงพอใจ 
 

-เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้ออก
กำลังกายและเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้นทำให้
สุขภาพแข็งแรง
สมบรูณ์ 

การกีฬาและการ
ท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย/ 

กองการศึกษา/
กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66-2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ใช่สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา 

2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างสนาม     
ฟุตซอลมาตรฐานกลางแจ้ง 

-เพื่อประชาชนมีสถานท่ี
ออกกำลังกายและเล่น
กี ฬ า ท่ี ได้ ม า ต ร ฐ า น
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล 
จำนวน 1 แห่ง  

3,500,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 1.จำนวนสนามกีฬาท่ี
มีมาตรฐาน 
2.ประชาชนในชุมชน
มีความพึงพอใจ 
 

-เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้ออก
กำลังกายและเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้นทำให้
สุขภาพแข็งแรง
สมบรูณ์ 

การกีฬาและการ
ท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย/ 

กองการศึกษา/
กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66-2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ใช่สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างฐานเศรษฐกจิของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการท่องเท่ียวชุมชน 

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โค ร งก า ร ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
พัฒ นาเพิ่ มมู ล ค่ าสิ น ค้ า
เหล็กขึ้นรูป (มีดพร้านาป้อ) 

-เพื่อพัฒนานวัตกรรม
เหล็กขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
มีดพร้านาป้อและอื่นๆ 
-ส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้า 
เหล็กขึ้นรูป สร้างแบรน
มาตรฐานและมีคุณภาพ  
-เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ชุมชน  สร้างงาน สร้าง
อาชีพ 

-สร้างอาคารจำหน่ายสินค้า  
-สร้างโรงเรือนสำหรับผลิต 
-จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับ
ออกแบบและผลิต ผลิตภัณฑ์
เหล็กขึ้นรูป และอื่นๆ 

- 12,000,000 - - - -ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ จ ำ ห น่ า ย
ผลิตภัณฑ์เหล็กขึ้นรูป (มีดพร้า
นาป้อ) 
-ผลิตภัณฑ์ เหล็กขึ้นรูปของ
ตำบ ล ควนป ริ ง เป็ น สิ น ค้ า
OTOP อันดับ     1-10 ของ
จังหวัดตรัง 

-มีสถานท่ีจำหน่าย
สิ น ค้ าผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ชุมชนและผลผลิต
การเกษตร 
-สิน ค้ าผลิ ตภัณ ฑ์
ชุมชน  
มีคุณภาพและเป็นท่ี
ต้องการของตลาด
มากขึ้น 

สำนักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66-2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ใช่สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงานอย่างเหมาะกบัชมุชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดลุ อย่างย่ังยืน 
 4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาควนเขานุ้ย
เป็นแหล่งท่องเท่ียวประจำ
ตำบล 

-เพื่อพัฒนาควนเขานุ้ย
เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ประจำตำบล 

-พัฒนาควนเขานุ้ยเป็น
แหล่งท่องเท่ียว 
 

10,000,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน 

 
 

- - - 
 
 
 
 

- -ประชาชนมีท่ีท่องเท่ียวและ
พักผ่อนมากขึ้น  

-มีแหล่งท่องเท่ียว
ประจำตำบล 

การท่องเท่ียวฯ/ 
สำนักปลัดอบต. 

 
 

2 โครงการจัดสร้าง
สวนสาธารณะ 
เลียบทางรถไฟ 

-เพื่อจัดสร้าง
สวนสาธารณะ 
ให้ประชาชนใช้เป็น
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ
ออกกำลังกายฯลฯ 

-จัดสร้างสวนสาธารณะ 
เลียบทางรถไฟหมู่ท่ี 3,7,8 

- 
 
 
 

 

1,000,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 

- - - -ประชาชนมีท่ีท่องเท่ียวและ
พักผ่อนมากขึ้น 

-ประชาชนมีสถานท่ี
สำหรับพักผ่อน
หย่อนใจ ออกกำลัง
กายฯลฯ 

กรมส่งเสริมฯ/
สำนักปลัดอบต. 

 

 

 

 

 

 

142 

แบบ ผ.0๒/2 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66-2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ใช่สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงานอย่างเหมาะกบัชมุชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อย่างย่ังยืน 
 4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย 

-เพื่อให้จัดซ้ือรถบรรทุกขยะให้
เพียงพอสำหรับการให้บริการ
ประชาชน 

-จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย จำนวน 
๑ คัน 

- - ๒,๔๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

- - -มีรถบรรทุกขยะ 
แบบอัดท้าย จำนวน 
๑ คัน 

-การให้บริการเก็บขน
ขยะมีประสิทธิภาพ 

จังหวัดตรัง/ 
สำนักปลัดอบต. 

4 โครงการจัดซ้ือรถขนขยะ  
แบบถังคอนเทรนเนอร์ 

-เพื่อให้จัดซ้ือรถขนขยะให้
เพียงพอสำหรับการให้บริการ
ประชาชน 

-จัดซ้ือรถขนขยะแบบ
ถังคอนเทรนเนอร์ 
ขนาดความจุ ไม่น้อย
กว่า ๔ ลบ.ม. จำนวน 
๑ คัน                                                                                                                                                                                                                         

- - ๓,๒๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 

- - -มีรถขนขยะแบบคอน
เทรนเนอร์ ขนาด
ความจุ 
ไม่น้อยกว่า๔ลบ.ม. 
จำนวน ๑ คัน 

-การให้บริการเก็บขน
ขยะมีประสิทธิภาพ 

กรมส่งเสริมฯ/
สำนักปลัดอบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66-2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ใช่สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงานอย่างเหมาะกบัชมุชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อย่างย่ังยืน 
 4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตล่ิงพังคลองนางน้อย หมู่ท่ี ๒
(บริเวณถนนเลียบคลองสาย
บ้านโคกสะท้อน) 

-เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
และอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
และการรุกล้ำลำน้ำและแหล่งน้ำ 

-ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตล่ิงพัง  

- 
 
 

 

30,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 

- - - -ร้อยละของการกัด
เซาะตลิ่งท่ีลดลง 

-สามารถป้องกันการ
พังทลายของตล่ิงและ
อันตรายท่ีเกิดจาก
การพังทลาย 

จังหวัดตรัง/ 
กองช่าง 

 
 

2 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตล่ิงพังคลองควนปริง หมู่ท่ี ๖
(บริเวณชุมชนท่าคลองตีน) 

-เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
และอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
และการรุกล้ำลำน้ำและแหล่งน้ำ 

-ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตล่ิงพัง  

- 
 
 
 
 

15,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 
 

- 

- - -ร้อยละของการกัด
เซาะตลิ่งท่ีลดลง 

-สามารถป้องกันการ
พังทลายของตล่ิงและ
อันตรายท่ีเกิดจาก
การพังทลาย 

จังหวัดตรัง/ 
กองช่าง 

 
 

 
3 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน 

ตล่ิงพังคลองควนปริง หมู่ท่ี ๕ 
(บริเวณชุมชนคลองใหญ่) 

-เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
และอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
และการรุกล้ำลำน้ำและแหล่งน้ำ 

-ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตล่ิงพัง  

- 
 
 
 

15,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 

- - - -ร้อยละของการกัด
เซาะตลิ่งท่ีลดลง 

-สามารถป้องกันการ
พังทลายของตล่ิงและ
อันตรายท่ีเกิดจาก
การพังทลาย 

จังหวัดตรัง/ 
กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒/2 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ สำนักงาน - จัดซื้อโต๊ะทำงาน      จำนวน  4 ตัว 32,000 - - - - สำนักปลดั 
2 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ สำนักงาน - จัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน  4 ตัว 15,200 - - - - สำนักปลดั 
3 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ไฟฟ้าและวิทย ุ - จัดซื้อเครื่องบันทึกเสยีง                 

จำนวน  1 เครื่อง  
3,000     สำนักปลดั 

4 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ไฟฟ้าและวิทย ุ - จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ                  
จำนวน 6 เครื่อง  

72,000 - - - - สำนักปลดั 

5 การเกษตร ครุภณัฑ ์ การเกษตร - จัดเครื่องพรวนดิน  จำนวน 1 เครื่อง 16,000 - - - - สำนักปลดั 
6 อุตสาหกรรมและ

การโยธา 
ครุภณัฑ ์ ก่อสร้าง - จัดซื้อสว่านไฟฟ้า   จำนวน 1 เครื่อง 7,000 - - - - กองช่าง 

7 การศึกษา ครุภณัฑ ์ การเกษตร - จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง 6,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
8 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ไฟฟ้าและวิทย ุ - จัดซื้อตู้ลำโพง แบบเคลื่อนย้ายได้      

(ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ น้ิว)  
จำนวน 1 ตู ้

๑๖,๐๐๐ - - - - กองการศึกษาฯ 

9 การศึกษา ครุภณัฑ ์ สำนักงาน - จัดซื้อตู้เหล็กบานเปดิทึบ   
จำนวน 1 ตู ้

7,000 - - - - กองการศึกษาฯ 

10 การศึกษา ครุภณัฑ ์ สำนักงาน - จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว 8,000 - - - - กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

11 การศึกษา ครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร ์ - อุปกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย      
(Access Point)  จำนวน 1 เครื่อง 

5,400 - - -  กองการศึกษาฯ 

12 การศึกษา ครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร ์ - จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA 
จำนวน 5 เครื่อง  

๑๒,๕00 - - -  กองการศึกษาฯ 

13 การศึกษา ครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร ์ - จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอรห์รือ LED สีชนิด 
Network  แบบท่ี 1 จำนวน 1 เครื่อง 

๑0,000 - - -  กองการศึกษาฯ 

14 การศึกษา ครุภณัฑ ์ งานบ้านงานครัว - จัดซื้อถังเก็บน้ำ (ขนาด 1,000 ลิตร) 
จำนวน 1 ถัง 

๑๘,๐๐๐ - - -  กองการศึกษาฯ 

15 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

-จัดซื้อรถยนตต์รวจการณ์ รถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปรมิาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ตำ่กว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิด
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ จำนวน 
๑ คัน 

๑,๐๒๕,๐๐๐ - - - - สำนักปลดั อบต. 

16 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

-จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์  
จำนวน ๑ คัน 

- ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - สำนักปลดั อบต. 

17 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

-จัดซื้อรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมอุปกรณ ์
จำนวน ๑ คัน 

- - ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - สำนักปลดั อบต. 

18 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

-จัดซื้อจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี  
แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน 

๔๔,๔๐๐ - - - - สำนักปลดั อบต. 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

19 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ อื่นๆ -จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๒.๕ น้ิว 
ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อ
ต่อแบบสวมเร็วชนิดทองเหลือ จำนวน ๒ 
เส้น 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สำนักปลดั อบต. 

20 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ อื่นๆ -จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๑.๕ น้ิว 
ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อ
ต่อแบบสวมเร็ว ชนิดทองเหลือ จำนวน ๒ 
เส้น 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สำนักปลดั อบต. 

21 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ อื่นๆ -จัดซื้อเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒๐ ถัง ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ สำนักปลดั อบต. 

22 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ไฟฟ้าและวิทย ุ -จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM  
ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๕ เครือ่ง 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ สำนักปลดั อบต. 

23 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ไฟฟ้าและวิทย ุ -จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM  
ชนิดประจำที่ ๑๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง 

๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ - - - สำนักปลดั อบต. 

24 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ไฟฟ้าและวิทย ุ -จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM  
ชนิดติดรถยนต์ ๒๕ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง 

๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ - - - สำนักปลดั อบต. 

25 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ไฟฟ้าและวิทย ุ -จัดซื้อเครื่องกำเนดิไฟฟ้า ขนาด 
 ๕ กิโลวัตต์  จำนวน ๑ เครื่อง 

๕๕,๕๐๐ - - - - สำนักปลดั อบต. 
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แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

26 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน -จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ ๑๘ ช่อง จำนวน ๑ ตู ้ ๘,๐๐๐ - - - - สำนักปลดั อบต. 

27 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ อื่นๆ -จัดซื้อไฟวับวาบพร้อมสัญญาณเสยีงไซเรน 
จำนวน ๑ ชุด 

๓๖,๐๐๐ - - - - สำนักปลดั อบต. 

28 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

-จัดซื้อรถตู้โดยสาร 12 ท่ีนั่ง (ดีเซล) 
ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 
หรือกำลังเครื่องรถยนตส์ูงสุดไมต่ำ่กว่า  
90 กิโลวัตต ์

- - 1,364,000 - - สำนักปลดัอบต. 
 

29 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

-รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,0๐๐ ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด  
ไม่ต่ำกว่า 80 กโิลวัตต์ จำนวน ๑ คัน 

- - - - 1,075,000 สำนักปลดัอบต. 
 

30 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ สำนักงาน -ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร  
จำนวน 1 เครื่อง 

- - ๑80,000 - - สำนักปลดัอบต. 
 

31 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร ์ -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก  
สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 

- 
 

22,000 - - - สำนักปลดัอบต. 

32 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ โฆษณาและเผยแพร ่ -จัดซื้อกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว  
ระบบดิจติอล จำนวน  1 เครื่อง  

45,000 - - - - สำนักปลดัอบต. 
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แบบ ผ.03 



149 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ที ่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

33 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ ์ การเกษตร -จัดซื้อชุดปั๊มบาดาล 1 HP จำนวน ๒ ชุด ประกอบด้วย  
๑.ใบพัดปั๊มบาดาล 1 HP  จำนวน 2 ตัว 
๒.มอเตอร์ปั๊มบาดาล 1 จำนวน HP  2 ตัว 
๓.บล๊อคสตาร์ท 1 HP  จำนวน 2 ตัว 

43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 กองช่าง 

34 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ ์ การเกษตร -จัดซื้อชุดปั๊มบาดาล 1.5 HP จำนวน ๓ ชุด 
ประกอบด้วย  
๑.ใบพัดปั๊มบาดาล 1.5 HP  จำนวน 3 ตัว 
๒.มอเตอร์ปั๊มบาดาล 1.5 HP จำนวน 3 ตัว 
๓.บล๊อคสตาร์ท 1.5 HP  จำนวน 3 ตัว 

84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 กองช่าง 

35 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ ์ การเกษตร -จัดซื้อชุดปั๊มบาดาล 2 HP จำนวน ๒ ชุด ประกอบด้วย  
๑.ใบพัดปั๊มบาดาล 2 HP  จำนวน 2 ตัว 
๒.มอเตอร์ปั๊มบาดาล 2 HP  จำนวน 2 ตัว 
๓.บล๊อคสตาร์ท 2 HP  จำนวน 2 ตัว 

71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 กองช่าง 

36 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ ์ การเกษตร -จัดซื้อชุดปั๊มบาดาล 3 HP จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย  
๑.ใบพัดปั๊มบาดาล 3 HP จำนวน ๑ ตัว 
๒.มอเตอร์ปั๊มบาดาล 3 HP จำนวน ๑ ตัว 
๓.บล๊อคสตาร์ท 3 HP จำนวน ๑ ตัว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

37 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ ์ การเกษตร -จัดซื้อใบพัดปั๊มบาดาล 1 HP  จำนวน ๑ ตัว 
 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 กองช่าง 

38 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ ์ การเกษตร -จัดซื้อใบพัดปั๊มบาดาล 1.5 HP  จำนวน ๑ ตัว 
 

13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 กองช่าง 

39 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ ์ การเกษตร -จัดซื้อใบพัดปั๊มบาดาล 2 HP  จำนวน ๑ ตัว 
 

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 กองช่าง 

รวม 1,575,900 10,543,000 7,013,000 469,000 1,544,000  

แบบ ผ.03 
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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง     
ฉบับที่ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๙/๑  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑              
ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น 
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด  วิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำข้ึนสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี 
ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
จึงมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณา
การกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
นำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือนำไปสู่การ บูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง    
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้
เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ดังนี้   
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 

๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ๑๐ 
๒ ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ๑๐ 
๓ ยุทธศาสตร์ภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ๑๐ 
๔ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ๑๐ 
๕ ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) ๑๐ 
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) ๑๐ 
๗ ไทยแลนด์  ๔.๐ ๑๐ 
๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ 
๙ วิสัยทัศน์  ๕ 

๑๐ แนวทางการพัฒนา ๕ 
๑๑ เป้าประสงค์  ๕ 
๑๒ ตัวชี้วัด  ๕ 
๑๓ ค่าเป้าหมาย  ๕ 
๑๔ กลยุทธ์ ๕ 

คะแนนรวม ๑๑๐ 
 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

สำหรับการติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  โดยใช้เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังนี้   

   

2.๑  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นการพิจารณา  คะแนน
เต็ม 

๑ โครงการ ครุภัณฑ์ เพ่ือบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่สามารถดำเนินการได้ตาม
อำนาจหน้าที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๐ 

๒ โครงการฯ ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๐ 

๓ โครงการฯ ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒  ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๑๐ 

๔ โครงการฯ ถูกบรรจุตรงแผนงานตามรูปแบบจำแนกประเภทรายรับ-จ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๑๐ 

๕ โครงการฯ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ สอดคล้องตามเป้าหมาย
ของโครงการ หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  

๑๐ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) (ต่อ) 
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นการพิจารณา  คะแนน
เต็ม 

๖ โครงการฯ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคา
สอดคล้องตามเป้าหมายของโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

๑๐ 

๗ โครงการฯ  มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  ๑๐ 
๘ โครงการเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
๑๐ 

๙ โครงการฯ  ผ่านความเห็นชอบจากประชาคมท้องถิ่น  
๑๐ โครงการฯ ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา คณะกรรมการพัฒนา  

สภาท้องถิน่ 
๑๐ 

 คะแนนรวม ๑๐๐ 

 
2.๒ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

การวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ 
ของ อปท.  

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕69 ๒๕๗๐ 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
การพัฒนาเมืองอยา่งมี
คุณภาพ 

        

  

2.การพัฒนาด้าน
สังคม คุณภาพชีวิต 
และส่งเสริมการศึกษา 

        
  

3.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวชุมชน 

        
  

4..การพัฒนาด้านการ
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล 
อย่างยั่งยืน 

        

  

5.การพัฒนาด้าน
อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

        

  

6.การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร
และการจัดการองค์กร 

        
  

รวม           
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๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บ รรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย              
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้อ งมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙  และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
  แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  
๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)  

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การวัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ
ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที ่ ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

(๑)  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
(๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตภัย       

น้ำท่วม อัคคีภัยที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการ
แก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกันก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ
กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสามารถ
ดำเนินการได้ทันท่วงที   

 (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคนเกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือต่อชีวิตประชาชนและสัตว์
ต่างๆ ในตำบล ซึ่งได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือเท้าปาก      
ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันลงพ้ืนที่
ระงับการเกิดโรคระบาด การทำลาย การรักษา   

 (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ำ ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สิน
เยอะ  ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  
สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการ
จัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียนจ้างเด็ก
นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

 (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในตำบลในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติดและยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ติด
ยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน การให้ความรู้
กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

 (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล เนื่องจากในตำบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการ
สัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดทำแผนงาน โครงการ
ก่อสร้างถนนในเส้นทางสำคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

 

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการสำรวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน           
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค – บริโภค             
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเอง
ได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก  ซึ่งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
  (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  ปัญหา
ต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  
ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ผู้นำหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับ
ความสำคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
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