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     ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
หมวด ๖  ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการ
กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

   
     ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบีย บดังกล่าว                   

มีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง จึงได้
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ปีงบประมาณพ.ศ.2564 (เดือน
ตุลาคม พ.ศ.2563 – เดือนกันยายน พ.ศ.2564)  ขึ้นเพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายก
องค์การบริการส่วนตำบลควนปริง  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจสูงสุด   

 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที่ 1  บทนำ 

                                   ********************* 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่ แตกต่างกันมีจุดหมาย                    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่าง     
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง จึงเป็นการ
ติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 

1.ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล       
ควนปริงหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 

  2.ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 

    3.ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
                4.ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนด    
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ควนปริง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  สภาพพ้ืนที่และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  สภาพแวดล้อม
ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่ งที่เป็นปัญหา
และอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและ
สุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ให้เกิดประโยชน์เพ่ือ
ดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง
และมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด

ควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 

 3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.ควนปริง           
      5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง              
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลควนปริง 
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
 6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี
อำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
               (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
               (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วั นรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
             (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 

3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
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4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 
จำนวน 2 คน  

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

 1.ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
 2.ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด       
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
 3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 

 3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง          
ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ดังนี้ 
 1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วั ด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 
 2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 1        
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์
หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
 3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้
กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญท่ีต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูล
ที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการ
ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิ
แกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบล      
ควนปริง 
 5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนด
ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความ
เหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค
ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
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6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  โดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

7 การวินิจฉัยสั่ งการการนำเสนอเพ่ือให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี  หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป        
ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

 

4. การรายงานผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงมีอำนาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง โดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง  

 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง     
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 

5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ
และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และ
แบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลควนปริงรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง กำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

 5.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
   1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กาบริหารส่วนตำบลควนปริง 

อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 

 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ภายในกำหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ          
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 5.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลควนปริง มาปฏิบัติงาน 

 

 5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 

 5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึง
พอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

 กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึง
อำเภอเมือง และจังหวัดตรังด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  

 5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  

 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
 2) เครื่องมือ  
 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
 5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี

เป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 

 2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้
แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) หรือวัด 
(measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษา
ได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

 

 5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง

กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
 5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 

  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
 5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลควนปริง ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
ควนปริง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต  
   (1 ) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรม
ร่วมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มี
ส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

  5.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น            
การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล     
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ควนปริง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง จะมีการบันทึกการ
สำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 

 

  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

 
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ 

รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
 6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

 6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 

 6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

 6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับ
การปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
 6.7 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง แต่ละคน แต่ละสำนัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
********************* 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๑.๑.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือรับผิดชอบใน
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะ  อันประกอบด้วย 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และคณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ตามท่ีกฎหมายกำหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

๑.1.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้จัดทำขึ้น

ในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากข้ึน 
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง          
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของ
การพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับ
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โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความสำคัญกับ
การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอน
ของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัด
ทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผล
เป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  ขณะเดียวกัน      
ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกำกับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
 

 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  

ยุทธศาสตร์ ในแผนพัฒ นาฯ  ฉบับที่  ๑๒  มีทั้ งหมด  ๑๐  ยุทธศาสตร์  โดยมี                   
๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

         ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง  

และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ      

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  

  ๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
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1.1.3  แผนพัฒนาจังหวัด 

 วิสัยทัศน์จังหวัดตรัง 
 “เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” 

 พันธกิจของจังหวัดตรัง 
1. มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้มีความมั่ง

คั่งและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคั่ง  สามารถดำรงชีวิตได้

อย่างมีคุณภาพ 
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 
4. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน 
5. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

 เป้าประสงค์รวม 
1. เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมดีตลอดจนมีการบริหารจัดการแบบ

บูรณาการ 
เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นการพัฒนาที ่1  สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่    
ม่ังคงและยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ 

1. รายได้จากการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
2. ผลผลิตทางอุตสาหกรรมและการเกษตรมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
3. จัดหาแหล่งน้ำเพ่ิมเติมสำหรับด้านการเกษตรอุปโภค-บริโภค 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
5. ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง  ขนาดย่อม  วิสาหกิจชุมชน  และผู้ผลิตชุมชน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้าง
รายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 เป้าประสงค์ 

1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว 
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2. ยกระดับการเข้าถึงและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
            3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว 
            4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
            5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการท่องเที่ยว 
            6. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การตลาดสมัยใหม่และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว

อย่างเป็นระบบ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3  เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 
1. ตรังเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
2. ประชาชนมีรายได้และหลักประกันที่ม่ันคง 
3. อัตราการตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาสำคัญลดลง 
4. ประชาชนมีการศึกษาเรียนรู้ดีและมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 

 1. เสริมสร้างสังคมคุณธรรม  ศาสนาธรรม และประเพณีวัฒนธรรม 
 2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และใช้  ภูมิปัญญาชาวบ้านในขับเคลื่อนตำบลสร้างสุขให้ครบทุกพ้ืนที่
ตำบล 
 3. ส่งเสริมอาชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีรายได้น้อย 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย รวมถึงแรงงานในระบบและนอกระบบ
แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ  ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 5. ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมโยงระดับ
ทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 
 6. พัฒนาการศึกษาทุกระดับแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับ
ชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
1. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ 
2. พัฒนาคนและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มีความพร้อมในการ

บริหารจัดการ 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 
1. ป้องกันการบุกรุกทำลายป่าและส่งเสริมการปลูกป่าแบบบูรณาการ 
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ  แหล่งน้ำต่างๆ  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
4. บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
5. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการขยะแบบบูรณาการและเป็น

ระบบ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง (พ.ศ.2561 - 2564) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
 
1.1.4.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

“รวมใจพัฒนา  ใฝ่หาความรู้  เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอและท่ัวถึง  
๒. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างมีความสุข   
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามยุคสมัย 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม แบบบูรณาการ 
๕. สนับสนุนการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมภิบาล 
๖. ดูแลรักษา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๘. ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ  โดยชุมชนเพ่ือชุมชน 

เป้าประสงค์ 
๑. การคมนาคมได้มาตรฐาน มีความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจร 
๒. ระบบสาธารณูปโภคมีอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
๓. ชุมชนน่าอยู่ ประชาชนสุขภาพดี  และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนก้าวทันเทคโนโลยี  
๕. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น 
๖. องค์กรมีความพร้อมในการบริการประชาชนอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
๗. การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 
๘. ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการสืบทอด 
๙. ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์      
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (โดยเทคนิค SWOT) เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน

สถานการณ์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีที่ผ่านมา เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและ
ข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของ
ท้องถิ่นในปัจจุบันเพ่ือเป็นการตอบคำถามที่ว่า“ปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลมีสถาพการ
พัฒนาอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป  ทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค 
SWOT Analysis ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง(Strength = S) จุดอ่อน(Weakness = W) 
เช่น โครงสร้างการบริหารงานของอบต . บุคลากร งบประมาณ การประสานงาน ความร่วมมือต่างๆ และปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity = O)  อุปสรรค(Threat = T) เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
นโยบายของรัฐบาล เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปีที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบล    
ควนปริง ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  จุดแข็ง  (Strength = S) 

   เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์การบริหารส่วนตำบลว่ามีส่วนดี ความเข้มแข็งความสามารถ 
ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความสำเร็จต่างๆในปีที่ผ่านมา วิเคราะห์ได้ดังนี้ 

1.  มีอิสระในการบริหารงบประมาณ 
2.  การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย 
3.  มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
4.  มีการบริการด้านสาธารณะต่อประชาชนอย่างรวดเร็ว 
5.  มีการกำหนดแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน 
6.  มีกลุ่มพลังมวลชนที่เข้มแข็ง อาทิเช่น  ศูนย์อปพร. ชมรม อสม. ศูนย์พัฒนาครอบครัวและ

เครือข่ายพัฒนาสังคมตำบลควนปริง ฯลฯ 
7.  มีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียง ได้แก่  มีดพร้านาป้อ  เครื่องแกงตำมือ 

        จุดอ่อน  (Weakness= W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลว่าผลการ
พัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมามีส่วนเสีย ความอ่อนแอ ความไม่สมบูรณ์ ไม่เข้มแข็งอย่างไร  ซึ่งวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

        1. งบประมาณมีจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ทำให้ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ครอบคลุมทั่วถึงและทันต่อความต้องการ  
           2. ในงานบางภารกิจที่ต้องดำเนินการยังขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรง เช่น งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ส่งผลให้ภารกิจดังกล่าวยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร และพนักงาน เจ้าหน้าที่บางตำแหน่งยัง
ขาดประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ 

3. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและการปรับปรุงข้อมูลยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
4. ไม่มีสถานที่กำจัดขยะเป็นของตนเอง  
5. ขาดแคลนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆในการปฏิบัติงาน 
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 6. การขอรับสนับสนุนโครงการที่เกินศักยภาพของอบต.จากหน่วยงานอ่ืน ไม่ได้รับการสนับสนุน
เท่าท่ีควร ได้รับการสนับสนุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

7. การรวมกลุ่มขององค์กรชุมชนจัดตั้งเพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะ ส่วนมากขาดความ
เข้าใจต่อโครงการ ไม่มีความพร้อมของการรวมกลุ่ม และไม่มีความตั้งใจในการจัดตั้งกลุ่มอย่างแท้จริง หากไม่มี
งบประมาณจัดสรรให้ การรวมกลุ่มจะเป็นไปได้ยาก 

8. ผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่นเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองไม่ดีเท่าท่ีควร  ส่งผลต่อความร่วมมือในการ
พัฒนาท้องถิ่นมีน้อยจนเป็นอุปสรรคในการพัฒนา  
 9. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 

โอกาส  (Opportunity = O) 
 เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกของอบต.ในปีที่ผ่านมาว่ามีสภาพเป็นเช่นไร เหตุการณ์สถานการณ์
โลก ของประเทศ ของจังหวัด และอำเภอที่เกิดขึ้นมีผลต่อการพัฒนาหรือเป็นโอกาสอันดีต่อท้องถิ่นหรือไม่ โดยมีการ
พิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี วิเคราะห์ได้  ดังนี้ 

1. สังคมในท้องถิ่นยังมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
 2. ประชาชนในท้องถิ่นมีความสนใจและตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้น 

3.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 กำหนดให้ท้องถิ่นบริหารจัดการตนเองในระดับท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และเป็นกลไกการบริหาร การถ่ายโอนภารกิจ และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          4. นโยบายรัฐบาลมุ่งสร้างสังคมเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและสมานฉันท์ให้การพัฒนาเป็นไป
ได้ง่ายยิ่งขึ้น 

5. ประชาชนมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสื่อสารมากข้ึน 
 อุปสรรค  ( Threat = T) 
เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็น

ข้อจำกัดต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี โดย
วิเคราะห์ได้ดังนี ้

 1. พ้ืนที่บางส่วนขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และการนำมาใช้ผลิตประปา 
 2. ปัญหาภัยธรรมชาติ  เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย 
 3. การเมืองท้องถิ่นทำให้ประชาชนแตกความสามัคคีแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย  
 4  ประชาชนในท้องถิ่น หวังพ่ึงส่วนราชการมากกว่าพ่ึงตนเอง 
 5. ปัญหาความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการจัดสรรเงินรายได้

จากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  แม้จะมีการปรับปรุงการจัดสรรแล้วก็ตาม  
           6. ค่านิยมสมัยใหม่และกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ส่งผลให้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น รวมถึง
วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป มีสังคมคนเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้น 

 7. ประชาชน บางส่วนขาดความร่วมมือและยังไม่เข้าใจระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
          8. การเมืองขาดเสถียรภาพ มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อย ส่งผลให้การบริหารประเทศชะงักงัน 

กระทบต่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   
           9. พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง อยู่ใกล้ตัวเมืองตรัง และบางส่วนมีลักษณะเป็น
ชุมชนเมือง ทำให้ประชาชนบางส่วนมีความเป็นอยู่แบบสังคมเมืองมีความเอ้ืออาทรต่อกันน้อยลง 
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1.1.5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลควนปริง เป็นตำบลขนาดกลางที่มี
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบมุสลิม 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข     น่าอยู่ และมีฐานะความ
เป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

 
 

"รวมใจพัฒนา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง" 
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
           สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา    
  ท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการอยู่ดี มีสุขของท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
 

 
     ๑. การคมนาคมได้มาตรฐาน มีความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจร 

๒. ระบบสาธารณูปโภคมีอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
๓. ชุมชนน่าอยู่ ประชาชนสุขภาพดี  และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนก้าวทันเทคโนโลยี  
๕. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น 
๖. องค์กรมีความพร้อมในการบริการประชาชนอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
๗. การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 
๘. ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการสืบทอด 
๙. ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 
 

1.วิสัยทัศน์(Vision) 
 

2.ยุทธศาสตร์ 

3.เป้าประสงค์ 
 

4.ตัวช้ีวัด 
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  1.  ร้อยละ 50 ของครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ได้รับการอำนวยความสะดวกจาก
สาธารณูปโภคต่าง ๆ บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย 

2.  ร้อยละ 90 ของประชากรได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ 
3.  ร้อยละ 95 ของประชากรได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย 

  4.  ร้อยละ 20 ของครัวเรือนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5.  ร้อยละ 50 ของครัวเรือนมีการกำจัดขยะอย่างถูกต้องสุขอนามัย 
6.  ร้อยละ 50 ของประชากรมีความรู้ ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม 

     7.  ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่มีการปลูกต้นไม้หรือมีพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
8.  ร้อยละ 55 ของประชากรเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น 
9.  ร้อยละ 70 ของจำนวนประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก เสมอภาคและทั่วถึง 

     10.ร้อยละ 70 ของครัวเรือนมีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 

    
๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่    
๒.  ประชาชนร่วมอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 
๓.  ชุมชนน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี    
๔.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้   
๕.  ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม 
๖.  ชุมชนเข้มแข็งตำบลสันติสุข 

 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้ 
มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน   อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี   ผู้สูงอายุ

   และผู้ด้อยโอกาส 
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ   การป้องกัน  และการแก้ไข 

   ปัญหายาเสพติด 
กลยุทธ์ที่ ๖ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ท่ี ๗ ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่  

   ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 8 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง คมนาคม  สะพาน  เขื่อน   
  ระบบระบายน้ำ 
กลยุทธ์ที่ 9 จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุม
  และท่ัวถึงท้ังตำบล 
กลยุทธ์ที่ 10 ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค 

5.ค่าเป้าหมาย 
 

6.กลยุทธ์ 
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กลยุทธ์ที่ 11 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 12 ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ 
กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ  ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

   ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ 
กลยุทธ์ที่ 16 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้าOTOP 
กลยุทธ์ที่ 17 ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา  นันทนาการให้กับประชาชนทุก 
  ระดับและพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 18 ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่ 
  นันทนาการ 
กลยุทธ์ที่ 19 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
  ในการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 20 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ 

   ทรัพย์สินของประชาชน 
 
   

1) Assessing เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานภาพด้านบรรษัทบริบาลในปัจจุบัน 
2) Visioning เป็นการระบุวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการโดย

คำนึงถึงทุนทางสังคมท่ีองค์กรมีอยู่ 
3) Defining (Policies) เป็นการวางนโยบายด้าน CSR ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความ

เชื่อมโยงและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม  
4) (Strategic) Positioning เป็นการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อ

สังคมท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ สำหรับใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน CSR ของกิจการ 
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมี
แนวทางการดำเนินงานดังนี้  
          1. ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 
 2. พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน 
 3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 4. พัฒนาและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 5. ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน 
 6. ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร7. ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเมืองการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 8. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 9. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการครอบคลุมทุกพื้นที่ 
           1. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ 
           2. จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล 

7.จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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  3. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค 
  4. จัดทำผังเมืองและผังตำบล 
 
๓. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ย่ังยืน 
           1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น  
           2. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์ 

 3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชนและประชาชน 
 5. ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  6. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
  7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 
           9. จัดทำระบบกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน 
          10. การป้องกันการรุกล้ำลำคลองสาธารณะและสาธารณะอ่ืน ๆ 
          11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
          12. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
และประชาชนโดยทั่วไป 
 13. ป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบำบัดฟ้ืนฟูทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด 
 14. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 15. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 
 16. ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 
๔. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
    - ส่งเสริมและสนับสนุนตามแนวนโยบายของรัฐบาล 
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1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เฉพาะปี พ.ศ.2564) 
    ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
        (พ.ศ.2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

 
1.แผนงานเคหะและชุมชน 
2.แผนงานการพาณิชย์  

41 83,315,569 11 10,201,500 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

1.แผนงานบริหารทั่วไป  
2.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
3.แผนงานการศึกษา 
4.แผนงานสาธารณสุข 
5.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
6.แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 
7.แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
8.แผนงานงบกลาง 

62 30,889,850 14 13,486,177.40 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสรมิการมีส่วนร่วม
ของประชาชนสู่ระดบัฐาน
ราก 

1.แผนงานบริหารทั่วไป 
2.แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 
 

6 710,000 2 226,886 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านอนุรักษ์พลังงานและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

1.แผนงานบริหารทั่วไป 
2.แผนงานเคหะและชุมชน 
3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

11 10,880,000 3 2,875,717.88 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1 .แผนงานศาสนาวัฒ นธรรมและ
นันทนาการ 

13 730,000 3 113,034 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอยูด่ีมีสุขของ
ท้องถิ่น 

1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.แผนงานการเกษตร 8 1,057,700 3 53,678 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การบริหาร 
และการพัฒนาบคุลากรของ
ท้องถิ่น 

1.แผนงานบริหารทั่วไป 
2.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
3.แผนงานการศึกษา 
4.แผนงานเคหะและชุมชน 

22 1,245,000 1 28,000 

รวม 163 128,828,119 37 26,984,993.28 
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1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ          

          ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  
       (รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ควนปริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีดังนี)้ 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ควบคู่การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์  

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาย
วิทยา ขาวเรือง – 
นายชม ศรีพล  
หมู่ที่ 6 

344,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือก่อสร้าง
ถนนให้ มีสภาพ
ดีขึ้นและ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
มากขึ้น  

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริม
เหล็ก กว้าง  
4 เมตร 
ระยะทาง 
200 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

2. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ควบคู่การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์  

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสนามกีฬา
ตำบลควนปริง - 
สวนสุขภาพตำบล
ควนปริง ระยะที่ 2 

418,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือก่อสร้าง
ถนนให้มี
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน ทำให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร  

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง 
150 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

3. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ควบคู่การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์  

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาย
อับดุล อาบูบาเกอร์ 
หมู่ที่ 3 

450,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือก่อสร้าง
ถนนให้มี
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน ทำให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร  

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5
เมตร ระยะทาง 
165 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

4. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ควบคู่การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์  

โครงการจัดทำป้าย
สถานที่สำคัญและ
ป้ายชื่อถนนซอย
ภายในหมู่บ้าน  

500,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ืออำนวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนทั่วไป 

จัดทำป้าย
สถานที่สำคัญ
และป้ายชื่อ
ถนนซอย
ภายในหมู่บ้าน 
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จำนวน 18 ชุด 
  

5. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ควบคู่การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์  

โครงการก่อสร้างหอ
ถังประปา ขนาด 20 
คิว (พร้อมรื้อถอน
วัสดุก่อสร้างเก่า)  
หมู่ที่ 3 

691,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือให้ระบบ
ประปาสามารถ
ใช้งานและ
ให้บริการ
ประชาชนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างหอถัง
ประปา ขนาด 
20 คิว จำนวน 
1 แห่ง (พร้อม
รื้อของเก่า) 

6. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ควบคู่การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์  

โครงการบุกเบิกถนน
สายนายอี สังวาล
รัตน์ หมู่ที่ 9  

242,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือบุกเบิกถนน
ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ถมหินผุ กว้าง 
3 เมตร ยาว 
160 เมตร 
(หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 480 
ตารางเมตร) 

7. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ควบคู่การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์  

โครงการต่อเติม
สำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบล
ควนปริง  

1,423,000.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ือให้มี
สำนักงานที่มี
มาตรฐานและมี
พ้ืนที่ใช้สอย
เพียงพอต่อการ
ทำงาน 

ต่อเติมอาคาร
สำนักงาน 
อบต.ควนปริง 
ความสูง 1 ชั้น 
ขนาดกว้าง 
5.50 เมตร 
ยาว 24 เมตร 
(หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 132 
ตารางเมตร) 

8. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
และรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน
ตำบล 

55,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนและรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
ภายในตำบล
ช่วงเทศกาล 

จัดจุดบริการ 
รณรงค์ป้องกัน
และลอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

9. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม)
โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

745,490.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้รับอาหาร
เสริม(นม) ที่มี
คุณภาพและถูก
หลักอนามัย  

จัดซื้ออาหาร
เสริมนมให้แก่
โรงเรียนบ้าน 
นาป้อโรงเรียน
บ้านควนปริง
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ศพด.อบต. 
ควนปริง 

10. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ในพ้ืนที่ 

1,236,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลาง
วันที่เพียงพอ
และถูกหลัก
โภชนาการ  

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้แก่โรงเรียน 
โรงเรียนบ้านนา
ป้อโรงเรียน
บ้านควนปริง 

11. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
(ศพด.อบต.ควนปริง) 

592,050.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ควนปริง  

สนับสนุน
งบประมาณ
ด้านการบริหาร
สถานศึกษาให้ 
ศพด. ทั้งเงิน
งบประมาณ
รายได้อบต.
และ
งบประมาณ  
ที่ได้รับจัดสรร 
ได้แก่ ค่าอาหาร
กลางวัน เงิน
รายหัว ฯลฯ  

12. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนสภาเด็ก
และเยาวชนตำบล
ควนปริง 

20,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การดำเนินงาน
ของสภาเด็ก
และเยาวชน
ตำบลควนปริง 

ส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมของ
สภาเด็กและ
เยาวชนตำบล
ควนปริง เพื่อ
ดำเนินกิจกรรม 

13. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการจัด
นิทรรศการทางการ
ศึกษา 

20,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพ่ือให้นักเรียน
และครูได้
เผยแพร่ผลงาน
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้าน
วิชาการ 
 -เพ่ือให้
สถานศึกษามี
คุณภาพในการ

จัดนิทรรศการ
ทางวิชาการ 
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จัดการศึกษา 
  

14. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการส่งเสริม
ทักษะ ด้านดนตรี
และนาฏศิลป์ เด็ก
ปฐมวัย 

15,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้นักเรียน
ศพด.มีทักษะ
ด้านดนตรีและ
นาฏศิลป์ 
ส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง
ด้านร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ 
สังคม และ
สติปัญญา  

สอนทักษะด้าน
ดนตรีและ
นาฏศิลป์
นักเรียนศพด.
ทุกคน 

15. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

180,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กรู้ตระหนัก
ในบทบาท
หน้าที่  
-เพ่ือให้เด็กได้
ร่วมกิจกรรม
อย่างเหมาะสม  

-สนับสนุน
งบประมาณ
ให้แก่หมู่บ้าน
ทั้ง 9 หมู่บ้าน  
-การจัด
กิจกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

16. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการส่งเสริม
มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้ครู 
บุคลากร
ทางการศึกษา 
นักเรียน 
ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมี
ความรู้ เข้าใจ 
สามารถปฏิบัติ
ตนด้านการ
รักษาความ
ปลอดภัยได้
อย่างถูกต้อง 

จัดอบรมการ
ป้องกันอุบัติภัย
ต่างๆให้แก่
บุคลากร 
นักเรียน 
ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

17. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

30,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ใน
มหกรรมการ

ส่งนักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขัน
ทักษะทาง
วิชาการ 
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แข่งขันทักษะ
วิชาการ  

18. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

15,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือรณรงค์
ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้การ
ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

รณรงค์
ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้แกน
นำภาค
ประชาชนและ
สนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ์การ
ป้องกันและ
ควบคุม โรคพิษ
สุนัขบ้า ฯลฯ 

19. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อ 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือป้องกัน
ควบคุม
โรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อใน
พ้ืนที่ตำบลควน
ปริง 

รณรงค์
ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ และ
จัดซื้อสารเคมี 
วัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ 

20. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคณุภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการบริหาร
จัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

1,031,800.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือช่วยเหลือ
และให้บริการ
การแพทย์
ฉุกเฉินแก่
ประชาชน เพ่ือ
ลดการสูญเสีย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินโดยไม่
จำเป็น 

จัดให้มีหน่วย
การแพทย์
ฉุกเฉินบริการ
แก่ประชาชน 

21. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการสนับสนุน
กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ตำบลควนปริง
(สปสช.) 

170,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การให้บริการ
ด้านสาธารณสุข 
การดูแลสุขภาพ
ของประชาชน
ตาม
วัตถุประสงค์
ของกองทุน
หลักประกัน

ส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมของ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 
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สุขภาพ 
  

22. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการส่งเสริมการ
ป้องกันและ
แก้ปัญหาโรคเอดส์ 

5,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้เยาวชน
และประชาชน
กลุ่มเสี่ยงมี
ความรู้และรู้จัก
ป้องกัน ตนเอง
จากโรคเอดส์  

รณรงค์
ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันโรค
เอดส์ 

23. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

57,600.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์
การดำเนิน
โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราช
กุมารี 

-สำรวจข้อมูล
จำนวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียน
จำนวนสัตว์  
-ขับเคลื่อน
โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

24. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

180,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณแก่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน สำหรับ
การดำเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข  

อุดหนุน
งบประมาณ แก่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทั้ง  
9 หมู่บ้านๆละ 
20,000 บาท 
สำหรับการ
ดำเนินงานตาม
แนวทาง
โครงการ
พระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุและ

30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
และคนพิการ
ได้รับการดูแล

ให้บริการตรวจ
สุขภาพ จัด
กิจกรรมการ
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แบบองค์รวม คนพิการ สำนักงานปลัด 
อบต. 

ด้านสุขภาพ
ระดับพ้ืนฐานที่
จำเป็น 

ส่งเสริมสุขภาพ 
และสนับสนุน
การดูแล
สุขภาพ
ระดับพ้ืนฐานที่
จำเป็นแก่
ผู้สูงอายุและคน
พิการ 

26. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการพัฒนา
คุณภาพการควบคุม
การจำหน่ายสินค้าใน
ที่หรือทางสาธารณะ 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้
ผู้ประกอบการมี
ความรู้และ
ดำเนินกิจการ
จำหน่ายสินค้า
ในที่หรือทาง
สาธารณะอย่าง
ถูกสุขลักษณะ 

อบรมให้ความรู้
ผู้ประกอบการ
และ
ควบคุมดูแล
การจำหน่าย
สินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ 

27. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการลด ละ เลิก
ใช้ภาชนะโฟม 
พลาสติกบรรจุ
อาหารเพื่อสุขภาพที่
ดี 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพ่ือให้ผู้
ประกอบอาหาร
และผู้บริโภค 
ตระหนักถึง
อันตรายจาก
การใช้โฟม
พลาสติกบรรจุ
อาหาร  
-เพ่ือให้
ผู้ประกอบการ
ค้าอาหารและ
ผู้บริโภค ลด ละ 
เลิก การใช้โฟม
พลาสติกบรรจุ
อาหาร  

รณรงค์
ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ผู้
ประกอบอาหาร
และผู้บริโภค 
ตระหนักถึง
อันตรายและลด 
ละ เลิกการใช้
โฟมพลาสติก
บรรจุอาหาร 

28. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบลควน
ปริง 

300,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอด
ชีวิตของ
ผู้สูงอายุฯลฯ 

จัดฝึกอบรมให้
ความรู้แก่
ผู้สูงอายุด้าน
การศึกษา การ
ดูแลสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต 
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นันทนาการ 
การฝึกอาชีพ 

29. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการประชารัฐ
ร่วมใจแก้ปัญหา
ความยากจน 

15,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน
ของประชาชน 

แก้ไขปัญหา
ความยากจน
ของประชาชน 
ในด้านต่างๆ 
อาทิ อาชีพ
เสริมฯลฯ 

30. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตรี 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพในการ
พัฒนาตนเอง
ของสตรี ให้เป็น
ที่ยอมรับของ
สังคม -เพ่ือ
เสริมสร้าง
ความรู้ ทักษะ 
และเพ่ิมขีด
ความสามารถ
ต่อการพัฒนา
ความเป็นผู้นำ
ของสตรีในการ
ที่จะบริหาร
จัดการองค์กร
สตรีให้มี
ประสิทธิภาพ  
-เพ่ือส่งเสริม
การจัดกิจกรรม
ที่แสดง
ศักยภาพของ
กลุ่มสตรีฯลฯ  

-จัดอบรมให้
ความรู้การ
พัฒนาตนเอง/
การเป็นผู้นำ/
สิทธิสตรี
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 -สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมของ
กลุ่มสตรี 

31. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตำบลควน
ปริง 

30,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพ่ือดำเนิน
กิจกรรมด้าน
การส่งเสริมและ
พัฒนา
ครอบครัว -เพ่ือ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ

ส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมและ
การดำเนินงาน
ของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตำบล
ควนปริง 
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และศักยภาพ
ของ
คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตำบล
ควนปริง ฯลฯ  

32. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการประชารัฐ
ร่วมใจป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

15,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสร้าง
จิตสำนึกในการ
ดูแลป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด 

จัดฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

33. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการสนับสนุน
การแข่งขันกีฬา 

50,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และ
มีสุขภาพ
ร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

ส่งทีมนักกีฬา 
เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา
ต่างๆ อย่าง
น้อย  
2 ครั้ง/ป ี

34. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด 

200,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพ่ือให้เด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนร่วม
รณรงค์ต้านภัย
ยาเสพติด  
-สร้างจิตสำนึก
ให้เด็กและ
เยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ไม่
ก่อให้เกิดปัญหา
สังคม  

-จัดการแข่งขัน
กีฬาระหว่าง
หมู่บ้านใน
ตำบลควนปริง  
-จัดกิจกรรม
รณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดใน
พ้ืนที่ 

35. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์ตำบลควน
ปริง 

100,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้
หน่วยงาน/
องค์กรใน
ท้องถิ่นได้ร่วม
การแข่งขันกีฬา

จัดการแข่งขัน
กีฬาระหว่าง
องค์กรส่วน
ท้องถิ่น 
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สร้างความ
สามัคคี 
  

36. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการแข่งขันกีฬา
สานสัมพันธ์ศพด. 

15,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพ่ือจัด
กิจกรรมแข่งขัน
กีฬาสำหรับ
นักเรียน 
 -เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมี
พัฒนาการที่ดี
สมวัยทั้ง 4 
ด้าน  

นักเรียนทุกคน 

37. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการส่งทีม
นักกีฬาผู้สูงอายุ
ตำบลควนปริง 

23,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
มีการออกกำลัง
กายและ
นันทนาการ
ร่วมกัน 
เสริมสร้าง
สุขภาพ
พลานามัยและ
การใช้เวลาว่าง
ให้เกิด
ประโยชน์ -
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ  

ส่งทีมกีฬา
ผู้สูงอายุตำบล
ควนปริง 
ประมาณ 50 
คน เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุจังหวัด
ตรัง  

38. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการสนับสนุน
เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  

8,368,550.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือช่วยเหลือ
เป็นสวัสดิการ
แก่ผู้สูงอายุให้มี
ชีวิตที่ดีข้ึน  

ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 
1-9 

39. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการสนับสนุน
เบี้ยยังชีพแก่คน
พิการ  

1,800,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือช่วยเหลือ
เป็นสวัสดิการ
แก่คนพิการให้มี
ชีวิตที่ดีข้ึน  

คนพิการ หมู่ที่ 
1-9 

40. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ

โครงการสนับสนุน
เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วย

12,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก

เพ่ือช่วยเหลือ
เป็นสวัสดิการ

ผู้ป่วยเอดส์ หมู่
ที่ 1-9 
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ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

เอดส์  ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

แก่ผู้ป่วยเอดส์
ให้มีชีวิตที่ดีข้ึน 

41. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนสู่
ระดับฐานราก 

โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัวสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรม
ราชินีและ พระบรม
วงศ์ศานุวงศ์ 

20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพ่ือ
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรม
ราชินีและพระ
บรมวงศ์ศานุ
วงศ์ทุกพระองค์ 
 -เพ่ือดำรงไว้ซึ่ง
สถาบัน
พระมหากษัตริ
ย์ให้คงอยู่สืบไป  

-จัดกิจกรรม
เฉลิมพระ
เกียรติในโอกาส
ต่างๆฯลฯ 
 -ส่งเสริม
สนับสนุนการ
จัดงานรัฐพิธี
ต่างๆฯลฯ 

42. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนสู่
ระดับฐานราก 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทำ
เวทีประชาคม
หมู่บ้านและตำบล 

15,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนา และ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ
อบต.  

ส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมเวที
ประชาคม
หมู่บ้านและ
ตำบล 

43. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนสู่
ระดับฐานราก 

โครงการจิตอาสา
พัฒนา "เราทำความ
ดี ด้วยหัวใจ" 

30,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้
ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม
เป็นการรวม
พลังประชาชน 
ความสามัคคีใน
กิจกรรมการ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง จนกว่า
ประชาชนจะมี
ความสุขฯลฯ 

จัดกิจกรรมการ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
จนกว่า
ประชาชนจะมี
ความสุข ฯลฯ 

44. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนสู่

โครงการจิตอาสาภัย
พิบัติตำบลควนปริง 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 

เพ่ือร่วม
ปฏิบัติงาน
พร้อมกับ

จัดกิจกรรมการ
ปฏิบัติงานของ
จิตอาสา กรณี
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ระดับฐานราก สำนักงานปลัด 
อบต. 

เจ้าหน้าที่ โดย
เน้นย้ำความ
ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของ
จิตอาสาเป็น
สำคัญ กรณีเกิด
ภัยพิบัติในพื้นที่ 
ฯลฯ 

เกิดภัยพิบัติใน
พ้ืนที่ ฯลฯ 

45. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนสู่
ระดับฐานราก 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจำ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

286,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง
ให้แก่อบต. ให้มี
บุคลากรที่
สามารถ
ช่วยเหลือ เจ้า
พนักงานในการ
บรรเทาสา
ธารณภัยได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ -
เพ่ือส่งเสริม
ความรู้ด้านการ
จัดการสาธารณ
ภัยเบื้องต้น 
ระบบ
บัญชาการ
เหตุการณ์
(Incident 
Command 
System:ICS)
พ้ืนที่  

จิตอาสาภัย
พิบัติของ อบต.  
ควนปริง 

46. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ 

15,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพ่ือสนอง
พระราชดำริ
ด้านการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช -
เพ่ือเพาะ
ขยายพันธุ์พืช
ท้องถิ่นแจกจ่าย

-สมัครเข้าร่วม
โครงการฯ  
-จัดทำโรงเรือน
และเพาะ
ขยายพันธุ์พืช 
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ให้แก่ประชาชน
ฯลฯ  

47. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

โครงการบริหาร
จัดการศูนย์บริการ
จัดการขยะ 

500,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจัดระบบ
บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย 

ส่งเสริม
สนับสนุน
ศูนย์บริการ
จัดการขยะ 

48. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

โครงการสนับสนุน
และส่งเสริมการ
ดำเนินงานธนาคาร
คัดแยกขยะหรือ
วิสาหกิจชุมชน
เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะ 

40,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้
ชุมชนและภาค
ประชาสังคมมี
การรวบรวม
และคัดแยก
ขยะจากชุมชน
ที่สามารถนำ
กลับไปแปรรูป
แล้วนำกลับมา
ใช้ใหม่ได้ 

สนับสนุนและ
ส่งเสริมการ
ดำเนินงาน
ธนาคารขยะ
หรือวิสาหกิจ
ชุมชนเกี่ยวกับ
การจัดการขยะ 

49. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การ
คัดแยกขยะมูลฝอย 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้
ประชาชนใน
ชุมชนเกิด
ความรู้ ความ
เข้าใจในการคัด
แยกขยะมูล
ฝอยใน
ครัวเรือนได้
อย่างถูกวิธี 

จัดทำเอกสาร
แผ่นพับ สื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่จำเป็นใน
การดำเนินงาน
ตามโครงการ 

50. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

โครงการถนนมิ่งเมือง 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  

50,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงถนนให้
มีภูมิทัศน์
สวยงาม 
สะอาด สะท้อน
วัฒนธรรม วิถี
ชุมชน/
เอกลักษณ์ของ
ชุมชน เดินทาง
ได้สะดวก 
ปลอดภัย -เพ่ือ

ปรับปรุงถนน
ถนนมิ่งเมือง ให้
มีภูมิทัศน์
สวยงาม 
สะอาด 
ปลอดภัย และ
สะท้อน
วัฒนธรรม วิถี
ชุมชน/
เอกลักษณ์ของ
ชุมชน 
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สนองโครงการ 
?1 อปท. 1 
ถนนสวย?
ของขวัญปีใหม่
ของ
กระทรวงมหาด
ไทย เพื่อมอบ
ให้ประชาชน  

ระยะทาง 
2,600 เมตร 
เป็น  
2 ระยะๆปีละ 
1,300 เมตร 

51. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นการ
สร้างจิตสำนึก
และความ
ตระหนักในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรม
รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ 
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

52. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

โครงการคลองควน
ปริงสวยน้ำใสใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพ่ือสร้าง
จิตสำนึก
ประชาชนใน
การอนุรักษ์ 
ดูแลรักษาคู
คลองให้สะอาด 
สวยงาม และ
ส่งเสริม
พฤติกรรมลด
การทิ้งขยะและ
ของเสียต่างๆลง
ในคูคลอง -เพ่ือ
สนองโครงการ 
คืนคลองสวยทั่ว
ไทย สุขใจเที่ยว
ท้องถิ่น
ของขวัญปีใหม่
ของ
กระทรวงมหาด
ไทยเพ่ือมอบให้
ประชาชน  
 

จัดกิจกรรม
รณรงค์
ประชาสัมพันธ์
การอนุรักษ์ 
ดูแลรักษา คู
คลอง ทำความ
สะอาดคลอง 
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และปลูก
ต้นไม้ริมคลอง 
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53. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการเข้าวัด
ปฏิบัติธรรมพัฒนา
ชุมชน "วัด ประชา 
รัฐ สร้างสุข" 

10,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีโอกาส
ร่วมทำนุบำรุง
พระพุทธศาสน 
และทำกิจกรรม
บำเพ็ญ
ประโยชน์วัดใน
พ้ืนที่  

-จัดกิจกรรม
ทำบุญปฏิบัติ
ธรรมและ
บำเพ็ญ
ประโยชน์วัดใน
พ้ืนที่ จำนวน 2 
แห่งๆละ 1 
ครั้ง  
-ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ประมาณ ครั้ง
ละ 100 คน 

54. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการทดสอบการ
อ่านพระมหา
คัมภีร์อัลกุรอาน 

20,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนมุสลิม 
ได้พัฒนาทักษะ
และความรู้ด้าน
อิสลามศึกษา -
เพ่ือส่งเสริม
ศาสนาอิสลาม  

-จัดกิจกรรม
แข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ
ทางด้านอิสลาม
ศึกษา ปีละ 1 
ครั้ง  
-เด็กและ
เยาวชนมุสลิม 
เข้าร่วม
กิจกรรม 
ประมาณ 150 
คน 

55. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรม
วันเข้าพรรษา 

15,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพ่ือให้
ประชาชนทั่วไป
ได้ร่วมกิจกรรม
วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสน 
-เพ่ือส่งเสริม
พระพุทธศาสน 

-จัดกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา ปี
ละ 1 ครั้ง  
-ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
ประมาณ 300 
คน 

56. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงานเมา
ลิด 

120,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพ่ือให้
ประชาชนชาว
มุสลิมและ
ประชาชนทั่วไป
ได้มีโอกาส

-จัดงานเมาลิด 
ปีละ 1 ครั้ง 
 -ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ประมาณ 
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ศึกษาวิถีอิสลาม
ในสังคมโลก -
เพ่ือส่งเสริม
ศาสนาอิสลาม  

2,000 คน 

57. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

100,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพ่ือให้
ประชาชนทั่วไป
ได้ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีลอย
กระทงให้คงอยู่
ต่อไป -เพ่ือ
ส่งเสริมงาน
ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น  

-จัดงาน
ประเพณีลอย
กระทงปีละ 1 
ครั้ง  
-ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ประมาณ 
1,000 คน 

58. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงาน
ประเพณีวัน
สงกรานต์ 

80,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพ่ือให้
ประชาชนทั่วไป
ได้ร่วมอนุรักษ์
กิจกรรมรดน้ำ
ขอพรผู้สูงอายุ
ซึ่งเป็นประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
ของไทยให้คง
อยู่ต่อไป  
-เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนา
ผู้สูงอายุและ
สถาบัน
ครอบครัว  

-จัดกิจกรรมรด
น้ำขอพร
ผู้สูงอายุปีละ 1 
ครั้ง  
-ผู้สูงอายุใน
ตำบลควนปริง
และผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วม
กิจกรรม
ประมาณ 200 
คน 

59. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างลาน
วัฒนธรรมตำบลควน
ปริง 

329,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือก่อสร้าง
ลานวัฒนธรรม
ตำบลควนปริง
สำหรับจัด
กิจกรรมต่างๆ 

ก่อสร้างลาน
วัฒนธรรม 
จำนวน 1 แห่ง 

60. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ

โครงการสนับสนุน
การอบรมจริยธรรม
ศาสนาพุทธ 

30,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ และฝึก
ปฏิบัติตาม
หลักธรรมคำสั่ง

อุดหนุน
งบประมาณให้ 
วัดโคกมะม่วง
หมู่ที่ 2 วัดควน
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ปัญญาท้องถิ่น สอนของศาสนา ปริงวนาราม 
หมู่ที่ 4  

61. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ศูนย์อบรมศาสนา
อิสลามและจริยธรรม
ประจำมัสยิด 

120,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมทาง
ศาสนาอิสลาม 

อุดหนุน
งบประมาณให้
มัสยิดทั้ง 5 
มัสยิดในตำบล
ควนปริง 

62. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมถือ
ศีลอดในเดือน
รอมฏอน 

25,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมทาง
ศาสนาอิสลาม 

อุดหนุน
งบประมาณให้
มัสยิดทั้ง 5 
มัสยิดในตำบล
ควนปริง 

63. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมฮารี
รายอ 

50,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมทาง
ศาสนาอิสลาม 

อุดหนุน
งบประมาณให้
มัสยิดทั้ง 5 
มัสยิดในตำบล
ควนปริง 

64. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
การจัดประเพณีชัก
พระ 

100,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
ให้คงอยู่สืบไป 

อุดหนุน
งบประมาณให้
วัดโคกมะม่วง 
หมู่ที่ 2 วัดควน
ปริงวนาราม 
หมู่ที่ 4 

65. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอยู่ดีมีสุขของ
ท้องถิ่น 

โครงการหมู่บ้าน
ต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง "ควนปริง
ตำบลแห่งความสุข" 

70,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-ส่งเสริม
สนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพ
ประชาชน
ภายใต้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ 
 -ส่งเสริมและ
สนับสนุนศูนย์
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง  
-ส่งเสริมและ

-อบรมให้
ความรู้และ
ส่งเสริม
สนับสุนนการ
กิจกรรมภายใต้
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
จำนวน 45 คน 
 -ส่งเสริมและ
พัฒนาศูนย์
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
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สนับสนุนการ
ทำเกษตร
อินทรีย์ เกษตร
ผสมผสาน การ
ปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได้ 
การลดรายจ่าย
ครัวเรือน ฯลฯ  

พอเพียงใน
ชุมชน จำนวน 
4 ศูนย ์

66. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอยู่ดีมีสุขของ
ท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุง/
ต่อเติมศูนย์ฝึกอาชีพ
ตำบลควนปริง 

418,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สามารถใช้
ประโยชน์จาก
ศูนย์ฝึกอบรม
อาชีพตำบล
ควนปริงได้มาก
ขึ้น 

ปรับปรุง/ต่อ
เติมอาคาร 
ฯลฯ 

67. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอยู่ดีมีสุขของ
ท้องถิ่น 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาศูนย์
ถ่ายทอดฯให้
เป็นศูนย์กลาง
ในการเชื่อมโยง
เครือข่ายด้าน
การเกษตร
เผยแพร่ข้อมูล
และบริการ
ข่าวสารด้าน
การเกษตรและ
ประสานการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเ
กษตรฯลฯ 

จัดทำป้าย/ไว
นิลแสดงข้อมูล
ข่าวสาร 
 -จัดทำเอกสาร
เผยแพร่ข้อมูล
ด้านการเกษตร  
-จัดประชุม/
อบรมพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการ 

68. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การ
บริหาร และการพัฒนา
บุคลากรของท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการสำรวจ
ข้อมูลเพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

30,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการ
นำมาปรับปรุง 
เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

จ้างสถาบันที่
เป็นกลางทำ
การสำรวจ
ประเมินความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ปี
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เพ่ือบริการ
ประชาชน 

ละ 1 ครั้ง 
  

69. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การ
บริหาร และการพัฒนา
บุคลากรของท้องถิ่น 

โครงการอบรม
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานส่วน
ตำบล และพนักงาน
จ้างฯลฯ 

70,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรมให้กับ
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
อบต. พนักงาน
ส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง 
ฯลฯ 

จัดฝึกอบรมให้
ความรู้ ให้แก่
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
อบต. พนักงาน
ส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง 
ฯลฯ 

70. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การ
บริหาร และการพัฒนา
บุคลากรของท้องถิ่น 

โครงการพัฒนา
ความรู้ทางด้าน
กฎหมายเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติราชการ 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับ
กฎหมายที่ใช้ใน
การปฏิบัติ
ราชการแก่
ผู้บริหารท้องถิ่น 
และพนักงาน
ส่วนตำบล  

จัดอบรมให้
ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่
ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ
พนักงานส่วน
ตำบล 
 -ผู้เข้าอบรม 
50 คน 

71. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การ
บริหาร และการพัฒนา
บุคลากรของท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมการ
ป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการ
ให้แก่ประชาชนทั่วไป 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนทั่วไป
มีส่วนร่วมใน
การป้องกันการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติ
ราชการงาน
องค์กร 

พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ทัศนคติค่านิยม
ความซื่อสัตย์
สุจริตคุณธรรม
และจริยธรรม
แก่ประชาชน
ทั่วไปฯลฯ 

72. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การ
บริหาร และการพัฒนา
บุคลากรของท้องถิ่น 

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ชำระภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

10,000.00 สำนัก/กองคลัง 

-เพ่ือให้ผู้ชำระ
ภาษีมีความรู้
เกี่ยวกับการ
ชำระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมที่
ท้องถิ่นจัดเก็บ
เอง  
-สามารถขยาย

จัดอบรมให้
ความรู้แก่ผู้มี
หน้าที่ชำระ
ภาษีและ
ค่าธรรมเนียม
เช่น ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูก
สร้าง 
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ฐานภาษีได้
เพ่ิมข้ึน  

73. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การ
บริหาร และการพัฒนา
บุคลากรของท้องถิ่น 

โครงการจัดเก็บภาษี
และรายได้เคลื่อนที่ 

2,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพ่ืออำนวย
ความสะดวกแก่
ผู้ชำระภาษีและ
ค่าธรรมเนียม  
-เพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บ
รายได้  

จัดอบรมให้
ความรู้แก่ผู้มี
หน้าที่ชำระ
ภาษีและ
ค่าธรรมเนียม
เช่น ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูก
สร้าง 

74. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การ
บริหาร และการพัฒนา
บุคลากรของท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

20,000.00 สำนัก/กองคลัง 

-เพ่ือปรับปรุง
ข้อมูลเกี่ยวกับ
ทะเบียน
ทรัพย์สินและ
ทะเบียนผู้ชำระ
ภาษีให้เป็น
ปัจจุบันสำหรับ
ใช้ในการ
ประเมินภาษี 
 -เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการ
พัฒนาวางแผน
จัดการได้อย่าง
ครอบคลุม  

ปรับปรุงแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

75. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การ
บริหาร และการพัฒนา
บุคลากรของท้องถิ่น 

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

10,000.00 สำนัก/กองคลัง 

-เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับ
ระเบียบ 
กฎหมาย ใน
การจัดซื้อจัด
จ้าง  
-เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การจัดซื้อจัด
จ้างของอบต. 
ควนปริง   

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
อบต. พนักงาน
ส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง
และตัวแทน
ภาคประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 60 คน 

76. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การ

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัด

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก

เพ่ือส่งเสริมและ
สร้างขวัญ

ส่งเสริม
สนับสนุนการ
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บริหาร และการพัฒนา
บุคลากรของท้องถิ่น 

กิจกรรมวัน
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

กำลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อป
พร.) อบต.ควน
ปริง 

จัดกิจกรรม
เนื่องในวัน
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

77. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การ
บริหาร และการพัฒนา
บุคลากรของท้องถิ่น 

โครงการฝึกอบรม
และจัดทำแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพ่ือให้
ประชาชนรู้จัก
การป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยเมื่อ
เกิดสาธารณภัย
ต่างๆ  

-ฝึกอบรมให้
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยแก่
ประชาชนใน
ตำบลควนปริง  
-จัดทำแผน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยตำบล 
ควนปริงฯลฯ 
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ลำดับ โครงการ/หน่วยงาน งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ ผลการดำเนินการ ห้ ว ง เว ล า
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด
โครงการ
(KPI)ตาม
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

ผลลัพธ์      หมาย
เหตุ เสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
1 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายวิทยา ขาวเรือง - นายชม 
ศรีพล  หมู่ที่ 6  
(กองช่าง) 

344,000 0 344,000    เดือน 
ม.ค.-มี.ค.65 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง ๔ 
เมตร ระยะทาง 
200 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

  

2 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
น ายอั บ ดุ ล  อ าบู บ า เก อ ร์      
หมู่ที่ 3 
(กองช่าง) 

450,000 448,000 2,000    เดือน 
ต.ค.-ธ.ค.64 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5
เมตร ระยะทาง 
165 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

 

3 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กสายสนาม
กีฬาตำบลควนปริง - 
สวนสุขภาพตำบลควนปริง  
ระยะที่ 2 
(กองช่าง) 
 

418,000 406,500 11,500                                                                                                                                                                                                                                                                     ต.ค.-ธ.ค.64 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง 
150 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
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ลำดับ โครงการ/หน่วยงาน งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ ผลการดำเนินการ ห้ ว ง เว ล า
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดโครงการ
(KPI)ตาม
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

ผลลัพธ์      หมาย
เหตุ เสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ
/ยกเลิก
โครงการ 

4 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ล า น
วัฒนธรรมตำบลควนปริง 
(กองช่าง) 

329,000 328,000 1,000    เดือน 
ม.ค.-มี.ค.65 

ก่อสร้างลาน
วัฒนธรรม 
จำนวน ๑ แห่ง 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชนมี
พื้นที่ทำกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม 

 

5 โครงการก่อสร้างหอถังประปา 
ขนาด 20 คิว (พร้อมรื้อถอน
วัสดุก่อสร้างเก่า) หมู่ที่ 3 
(กองช่าง) 

691,000 0 691,000     ก่อสร้างหอถังประปา 
ขนาด 20 คิว 

  

6 โครงการจัดทำป้ายสถานที่
สำคัญและป้ายช่ือถนนซอย
ภายในตำบลควนปริง 
(กองช่าง) 

500,000 0 500,000     ติดตั้งป้ายสถานท่ี
สำคัญและป้ายชื่อ
ถนนซอยภายใน
หมู่บ้าน 

  

7 โครงการต่อ เติมสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล     
ควนปริง 
(กองช่าง) 

1,423,000 0 1,423,000     ต่อเติมอาคาร
สำนักงาน ความสูง 1 
ชั้น กว้าง 5.50 เมตร 
ยาว 24 เมตร 

 ยกเลิกโอน
ลดไปตั้ง

รายการใหม ่

8 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้าน
นายอี  สังวาลรัตน์  หมู่ที่ 9 
(กองช่าง) 

242,000 0 242,000     บุกเบิกถนนลงหินผุ
เกลี่ยเรียบ กว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 280 
เมตร 

 ยกเลิกโอน
ลดไปตั้ง

รายการใหม ่

 รวม 4,397,000 1,182,500 3,214,500 3 3 2     



 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   หนา้ 47 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ลำดับ โครงการ/หน่วยงาน งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ ผลการดำเนินการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด
โครงการ
(KPI)ตาม
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

ผลลัพธ์      หมายเหตุ 

เสร็จ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิกโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสุขภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 โครงการป้ องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนและรักษา
ความสงบเรียบร้อยในตำบล 
(สำนักปลัด) 

55,000 42,716 12,284    เดือน  
ธ.ค.63- 
เม.ย.64 

อุบัติเหตุช่วง
เทศกาลลดลง 

ร้อยละ 5 

ลดการสูญเสยี
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

2 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียนสังกัดสพฐ. 
ในพื้นที ่
(กองการศึกษา) 

1,236,000 1,118,827 117,173    เดือน  
ต.ค.63- 
ก.ย.64 

ผู้เรยีนร้อยละ 
100  ได้

รับประทาน
อาหารกลางวัน 

ผู้เรยีนมี
พัฒนาการ

ทางด้านร่างกาย 

 

3 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา  
(ศพด.อบต.ควนปริง) 
(กองการศึกษา) 

592,050 576,440 15,610   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เดือน  
ต.ค.63- 
ก.ย.64 

สนับสนุน
งบประมาณด้าน

การบริหาร
สถานศึกษาให้
ศพด.ครบถ้วน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.ควนปริง 
มปีระสิทธิภาพ 
ในการบริหาร
จัดการมากข้ึน 
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ลำดับ โครงการ/หน่วยงาน งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ ผลการดำเนินการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด
โครงการ
(KPI)ตาม
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

ผลลัพธ์      หมายเหตุ 
เสร็จ
แล้ว 

อยู่ระหวา่ง
ดำเนินการ 

ไม่ได้ดำเนินการ/
ยกเลิกโครงการ 

4 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
(กองการศึกษา) 

30,000 0 30,000     นักเรียนท่ีเข้าร่วม
การแข่งขันมีผล
การแข่งขันอย่าง

ต่ำในระดับ
มาตรฐาน 
ร้อยละ 80 

  

5 โครงการจัดนิทรรศการ
ทางการศึกษา 
(กองการศึกษา) 

20,000 17,956 2,044    เดือน 
มี.ค.64 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีระดับความพึง

พอใจ ร้อยละ ๘๐ 

นักเรียนและครูได้
เผยแพร่ผลงาน
และแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้าน
วิชาการ 

 

6 โครงการส่งเสริมทักษะดนตรี
และนาฎศิลป์  เด็กปฐมวัย 
(กองการศึกษา) 

15,000 0 15,000     นักเรียนร้อยละ 
๘๐ มีทักษะ ด้าน

ดนตรีและ
นาฏศิลป์ท่ีดี 

  

7 โครงการส่งเสริมมาตรการรักษา
ความปลอดภัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  (กองการศึกษา) 

10,000 0 10,000     ศพด.ผ่านเกณฑ์
ประเมิน
มาตรฐาน 

  

8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนสภา
เด็กและเยาวชนตำบลควนปริง 
(กองการศึกษา) 

20,000 0 20,000     ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีระดับความพึง

พอใจ ร้อยละ ๘๐ 
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ลำดับ 
 

โครงการ/หน่วยงาน งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ ผลการดำเนินการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด
โครงการ
(KPI)ตาม
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

ผลลัพธ์      หมาย
เหตุ เสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก
โครงการ 

9 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ
(กองการศึกษา) 

180,000 0 
 
 

180,000     ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ระดับความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 

  

10 โครงการบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
(สำนักปลัด) 

1,031,800 908,069.60 123,730.40    เดือน  
ต.ค.63- 
ก.ย.64 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
การปฏิบัติถูกต้อง

ตามมาตรฐาน
บริการการแพทย์

ฉุกเฉิน 

ลดการสูญเสีย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

11 โครงการป้องกันควบคุม
โรคตดิต่อและไม่ติดต่อ 
(สำนักปลัด) 
 

10,000 0 10,000     ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานป้องกัน

โรคติดต่อ  
ร้อยละ ๘๐ 

  

12 โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ 
(สำนักปลัด) 

10,000 0 10,000     ผู้ประกอบการมี
ความรู้ในระดับดีไม่

น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

  

13 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ สุนัขบา้    
(สำนักปลัด) 

15,000 
 
 

9,396 5,604   
 
 

 เดือน      
มิ.ย.-ก.ย.64 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้อยู่ในระดับดี 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 

ไม่มีโรคพิษ 
สุนัขบ้าในพื้นท่ี  
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ลำดับ โครงการ/หน่วยงาน งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ ผลการดำเนินการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด
โครงการ
(KPI)ตาม
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

ผลลัพธ์      หมาย
เหตุ เสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก
โครงการ 

14 โครงการลด ละ เลิกใช้
ภาชนะโฟม พลาสติกบรรจุ
อาหารเพื่อสุขภาพที่ด ี
(สำนักปลัด) 

10,000 0 10,000     ปริมาณขยะจากโฟม
พลาสติกลดลงอย่าง

น้อยร้อยละ ๕๐ 

  

15 โครงการส่งเสริมการป้องกันและ
แก้ปัญหาโรคเอดส ์
(สำนักปลัด) 

5,000 0 5,000     ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ในการ

ป้องกันโรคเอดส์ ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 

๘๐ 

  

16 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดูแลสุขภาพผูสู้งอายุและ 
คนพิการ 
(สำนักปลัด) 

30,000 0 30,000     ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการอยู่ใน

ระดับดี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๘๐ 

  

17 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค 
(สำนักปลัด) 

57,600 48,000 9,600   







เดือน 
 ก.พ.64- 
ก.ย.64 

การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าในสัตว์ ไมน้่อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

 
 
 

ตำบลควนปริง
เป็นพื้นท่ีปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า 
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ลำดับ โครงการ/หน่วยงาน งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ ผลการดำเนินการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด
โครงการ
(KPI)ตาม
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

ผลลัพธ์      หมาย
เหตุ เสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก
โครงการ 

18 โครงการพระราชดำริ  
ด้านสาธารณสุข 
(สำนักปลัด) 

180,000 0 
 
 
 

180,000     ทุกหมู่บ้านมีการ
ดำเนินงานตาม

แนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุขอย่าง
น้อย หมู่บ้านละ 

 3 โครงการ 

  
 
 
 

19 โครงการส่งเสริมสนับสนุนคน
พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผูสู้งอายุ
ที่ยากไร ้
(สำนักปลัด) 

10,000 0 10,000     ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ    

มีความพึงพอใจ    
ระดับมาก 

 

  

20 โครงการโรงเรยีนผูสู้งอายุตำบล
ควนปริง 
(สำนักปลัด) 

300,000 189,038 110,962    เดือน  
ต.ค.63 
-ก.ย.64 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

มีความพึงพอใจ 
ระดับมาก 

ผู้สูงอายุได้รับ
การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

21 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสตร ี
(สำนักปลัด) 

10,000 0 10,000   







 ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ความพึงพอใจระดับ

มาก 
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ลำดับ โครงการ/หน่วยงาน งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ ผลการดำเนินการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด
โครงการ
(KPI)ตาม
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

ผลลัพธ์      หมาย
เหตุ เสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก
โครงการ 

22 โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์
พัฒนาครอบครัวตำบล 
ควนปริง 
(สำนักปลัด) 

30,000 0 
 
 

30,000     ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการม ี

ความพึงพอใจ
ระดับมาก 

  
 
 
 

23 โครงการประชารัฐ 
ร่วมใจป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิ 
(สำนักปลัด) 

15,000 0 15,000     ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีระดบัความพึง

พอใจ ร้อยละ ๘๐ 

  

24 โครงการสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬา 
(กองการศึกษา) 

50,000 0 50,000     ส่งทีมนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน

กีฬาต่างๆ จำนวน 
2 ครั้ง ขึ้นไป 

  

25 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัย  
ยาเสพตดิ 
(กองการศึกษา) 

200,000 0 200,000   





 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีระดบัความพึง

พอใจ ร้อยละ ๘๐ 
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ลำดับ โครงการ/หน่วยงาน งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ ผลการดำเนินการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด
โครงการ
(KPI)ตาม
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

ผลลัพธ์      หมาย
เหตุ เสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก
โครงการ 

26 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ตำบล
ควนปริง 
(กองการศึกษา) 
 

100,000 78,334.83 21,665.17    เดือน 
ก.ค.-ส.ค.64 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีระดบัความพึง

พอใจ ร้อยละ ๘๐ 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา

นักเรียนได้รับ
การส่งเสริม

พัฒนาการที่ดี
สมวัย 

 

27 โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันฺธ์
ศพด. 
(กองการศึกษา) 

15,000 0 15,000     นักเรียนและ
ผู้ปกครองเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 

90 

  

28 โครงการส่งทีมนักกีฬาผูสู้งอายุ
ตำบลควนปริง 
(กองการศึกษา) 

23,000 0 23,000     ส่งทีมนักกีฬา
ผู้สูงอายุเข้าร่วม

แข่งขัน 
ไม่น้อยกวา่ 50 คน 
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ลำดับ โครงการ/หน่วยงาน งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ ผลการดำเนินการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด
โครงการ
(KPI)ตาม
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

ผลลัพธ์      หมา
ยเหตุ เสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก
โครงการ 

29 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอายุ   
(สำนักปลัด) 

8,368,550 8,195,000 173,550    เดือน  
ต.ค.63- 
ก.ย.64 

ผู้สูงอายุ ในพื้นที่
ได้รับเบี้ยยังชีพ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

 

30 โครงการสนับสนุน 
เบี้ยยังชีพแก่คนพิการ  
(สำนักปลัด)  

1,800,000 1,629,400 170,600    เดือน  
ต.ค.63- 
ก.ย.64 

คนพิการในพื้นท่ี
ได้รับเบ้ียยังชีพ  
ร้อยละ ๑๐๐ 

คนพิการมีคณุภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

 

31 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่
ผู้ป่วยเอดส์   
(สำนักปลัด) 

12,000 6,000 6,000    เดือน  
ต.ค.63- 
ก.ย.64 

ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นท่ี
ได้รับเบ้ียยังชีพ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 

32 โครงการสนับสนุนกองทุน
ระบบหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.)  (สำนักปลดั) 

170,000 170,000 0    เดือน  
พ.ย.64- 
ธ.ค.64 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนได้รับการ

ส่งเสริม 
 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนดำเนินงาน
อย่างมีศักยภาพ 

 
 

  
รวม 

 

 
14,611,000 

 
12,989.177.40 

 
1,621,822.57 

 
13 

 
0 
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ลำดับ โครงการ/หน่วยงาน งบประมาณ

ตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ ผลการดำเนินการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด
โครงการ
(KPI)ตาม
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

ผลลัพธ์      หมาย
เหตุ เสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 
1 โครงการจดักิจกรรม

เทิดพระเกยีรติพระบาท สมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว สมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินี และพระบรม
วงศ์  (สำนักปลัด) 

100,000 0 100,000     จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติงานรัฐ
พิธีต่างๆอย่างน้อย 

2 ครั้ง/ป ี

  

2 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
การจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และตำบล   (สำนักปลัด) 

15,000 0 15,000     กลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ ๘๐ 

  

3 โครงการจติอาสาพัฒนา “เราทำ
ความดี ด้วยหัวใจ”   
(สำนักปลัด) 

30,000 13,800 16,200    เดือน  
ต.ค.63- 
ก.ย.64 

กลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วม ร้อยละ 80 

 

ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมเป็นพลัง

ประชาชน  

 

4 โครงการจติอาสาภัยพิบัตติำบล
ควนปริง  (สำนักปลัด) 

10,000 
 

0 10,000 
 

    กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 
ร้อยละ 80 

  

5 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สำนักปลัด) 

286,200 213,086 73,114    เดือน 
ม.ค.-พ.ค.64 

จำนวนจิตอาสา  
ภัยพิบัติ จำนวน  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐  

สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้า

พนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

 

 รวม 441,200 226,886 214,314 2 0 3     
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ลำดับ 

 
 

โครงการ/หน่วยงาน 

 
 

งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ 

 
 

เบิกจ่าย 
 
 

 

 
 

คงเหลือ 

 
ผลการดำเนินการ 

 
ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

 
ตัวช้ีวัด
โครงการ
(KPI)ตาม
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

 
ผลลัพธ์      

 
หมาย
เหตุ เสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่อง จากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
(สำนักปลัด) 

15,๐๐๐ 0 15,๐๐๐     พันธุ์พืชท้องถิ่นได้รับ
การสำรวจและ

จัดเก็บเป็น
ฐานข้อมูลพร้อม
เพาะขยายพันธุ์

แจกจ่าย 

  

2 โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการจัดการขยะ 
(สำนักปลัด) 

๕๐๐,๐๐๐ 440,219.88 59,780.12    เดือน 
 ต.ค.63- 
ก.ย.64 

ปริมาณขยะมูลฝอย 
ท่ีตกค้างลดลงอย่าง

น้อยร้อยละ ๘๐ 

การจัดการขยะมี
ประสิทธิภาพและ
ประหยัดค่าใช้จ่าย 

 

3 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
การดำเนินงานธนาคารคัดแยก
ขยะหรือวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับ
การจัดการขยะ  
(สำนักปลัด) 

4๐,๐๐๐ 0 4๐,๐๐๐     ค่าใช้จ่ายในการฝัง
กลบขยะลดลงอย่าง
น้อยร้อยละ ๑๐/ปี 

  

4 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การคัดแยกขยะมลูฝอย 
(สำนักปลัด) 

10,๐๐๐ 0 10,๐๐๐     ปริมาณขยะมูลฝอย
ท่ีตกค้างลดลงอย่าง

น้อยร้อยละ ๘๐ 

  

5 โครงการถนนมิ่งเมืองใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 
(สำนักปลัด) 

50,000 50,000 0    เดือน  
ก.ย.64 

มีถนนใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม ๑ สาย  

ถนนมีภูมิทัศน์
สวยงาม สะอาด 

สะท้อนวัฒนธรรม 
วิถีชุมชน 

 



 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   หนา้ 57 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ โครงการ/หน่วยงาน งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ ผลการดำเนินการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด
โครงการ
(KPI)ตาม
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

ผลลัพธ์      หมาย
เหตุ เสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก
โครงการ 

6 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สำนักปลัด) 

1๐,๐๐๐ 5,498 4,502    เดือน 
ม.ค.-ก.ย.64 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน

ระดับมาก 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๘๐ 

ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน สามารถลด
การสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สิน 

 

7 โครงการคลองควนปริงสวยน้ำใส
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
(สำนักปลัด) 

10,000 0 10,000     ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
ระดับมาก ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

  

 รวม 635,000 495,717.88 139,282.12 3 0 4     
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ลำดับ โครงการ/หน่วยงาน งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ ผลการดำเนินการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัดโครงการ
(KPI)ตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลลัพธ์      หมาย
เหตุ เสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิกโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1 โครงการเข้าวัดปฏิบตัิธรรม

พัฒนาชุมชน “วัด ประชา รัฐ 
สร้างสุข” 
(กองการศึกษา) 

1๐,๐๐๐ 
 

0 1๐,๐๐๐ 
 

    จัดกิจกรรมทำบุญ 
ปฏิบัติธรรมและ

บำเพ็ญประโยชน์วัด
ในพื้นที่ จำนวน  

2 ครั้ง 

  

2 โครงการจดักิจกรรม 
วันเข้าพรรษา 
(กองการศึกษา) 

15,000 
 

0 15,000 
 

    จัดกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา 
ปีละ 1 ครั้ง 

  

3 โครงการจดังานเมาลิด 
(กองการศึกษา) 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

0 ๑๒๐,๐๐๐ 
 

    จัดงานเมาลิด  
ปีละ 1 ครั้ง 

  

4 โครงการจดัประเพณ ี
ลอยกระทง 
(กองการศึกษา) 

100,000 0 100,000     จัดงานประเพณ ี
ลอยกระทงปลีะ 

1 ครั้ง 
 

  

5 โครงการจดัประเพณ ี
สงกรานต ์
(กองการศึกษา) 

8๐,๐๐๐ 
 

73,034 
 

6,966    เดือน 
เม.ย.64 

จัดกิจกรรมรดน้ำ
ขอพรผู้สูงอายุปลีะ  

1 ครั้ง 

-ประชาชนท่ัวไป
ได้ ร่ ว ม อ นุ รั ก ษ์
ป ร ะ เ พ ณี
วัฒ น ธรรมอั นดี
ของไทยให้คงอยู่
ต่อไป 

 

6 โครงการทดสอบการอ่าน 
พระมหาคมัภรี์อัลกรุอาน 

2๐,๐๐๐ 
 

0 2๐,๐๐๐ 
 

   
 

 

 จัดกิจกรรม
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการทางด้าน

อิสลาม 
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ลำดับ โครงการ/หน่วยงาน งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ ผลการดำเนินการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัดโครงการ
(KPI)ตาม
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

ผลลัพธ์      หมาย
เหตุ เสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก
โครงการ 

7 โครงการสนับสนุนการอบรม
จริยธรรมศาสนาพุทธ 
(กองการศึกษา) 

30,000 15,000 15,000    เดือน 
ต.ค.63-ก.ย.64 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีระดับความพึง

พอใจ ร้อยละ ๘๐ 

เด็กและเยาวชนใน
พื้นท่ีได้รับการ
ฝึกอบรมและ

ปฏิบัติตามหลัก
ศาสนา 

 

8 โครงการสนับสนุนการจัด
ประเพณีชักพระ 
(กองการศึกษา) 

10๐,๐๐๐ 
 

0 10๐,๐๐๐ 
 

    วัดส่งเรือพระเข้า
ร่วมงานประเพณี 
ชักพระจังหวัดตรัง 

  

9 โครงการสนับสนุนศูนย์อบรม
ศาสนาอิสลามและจริยธรรม
ประจำมัสยิด 
(กองการศึกษา) 

120,000 0 120,000     ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีระดับความพึง

พอใจ ร้อยละ ๘๐ 

  

10 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
การถือศีลอดในเดือนรอมฏอน 
(กองการศึกษา) 

25,๐๐๐ 
 

25,๐๐๐ 
 

0    เดือน 
พ.ค.64 
-ก.ค.64 

มัสยิดท้ัง 5 มัสยิด
ในตำบลควนปริง 

 

ประชาชนท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามได้
ปฏิบัติกิจกรรม
ตามหลักศาสนา 

 

11 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฮารีรายอ 
(กองการศึกษา) 

50,000 0 50,000     มัสยิดท้ัง 5 มัสยิด
ในตำบลควนปริง 

 

  

 รวม 670,000 113,034 556,966 3 0 8     
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ลำดับ โครงการ/หน่วยงาน งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ ผลการดำเนินการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด
โครงการ
(KPI)ตาม
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

ผลลัพธ์      หมาย
เหตุ เสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
1 โครงการหมู่บ้านต้นแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง “ควนปริง
ตำบลแห่งความสุข” 
(สำนักปลัด) 

70,000 33,534 36,466    เดือน 
มิ.ย.-ก.ย.64 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนำหลัก

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชน
สามารถ

ประยุกต์ใช้ได ้

 

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ 
(สำนักปลัด) 

15,๐๐๐ 
 

10,289 4,711    เดือน  
ก.พ.64 
-มี.ค.64 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
สามารถเรียนรู้และ

ปฏิบัติได้ 

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความรู้และ
ทักษะด้านอาชีพ 

สร้างรายได้ 

 

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(สำนักปลัด) 

15,000 0 15,000     ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจ

ระดับมาก 

  

4 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี การเกษตรประจำ
ตำบล 
(สำนักปลัด) 

10,000 9,855 145    เดือน  
มิ.ย.-ก.ย.64 

ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี การเกษตร

ประจำตำบล 
มีสภาพพร้อม

ให้บริการ 

เป็นศูนย์กลางการ
ในการบริการด้าน

การเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

5 โครงการปรับปรุง/ต่อเตมิศูนย์
ฝีกอาชีพตำบลควนปริง 

418,000 0 418,000    เดือน  
ม.ค.-มี.ค.65 

ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ
ได้รับการปรับปรุง/ 

ต่อเติม 

  

 รวม 528,000 53,678 474,322 3 1 1     
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ลำดับ โครงการ/หน่วยงาน งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ ผลการดำเนินการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดโครงการ
(KPI)ตาม
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

ผลลัพธ์      หมาย
เหตุ เสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก
โครงการ 

ยุทธศาตร์ที่ 7 ด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ

สำรวจข้อมลูเพื่อประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
(สำนักปลัด) 

30,000 28,000 2,000    เดือน 
 ก.ค.-ก.ย.64 

ประเมินความพึง
พอใจขอผู้รับบริการ 

จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

ผลการสำรวจและ
วิจัยนำมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขการ
ดำเนินงานต่างๆ 

 

2 โครงการพัฒนาความรู้ทางด้าน
กฎหมายเพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ   (สำนักปลดั) 

10,000 0 10,000     ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึง

พอใจ ร้อยละ 80 

  

3 โครงการส่งเสริมการป้องกัน
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ
ในการปฏิบัตริาชการให้แก่
ประชาชน  (สำนักปลัด) 

10,000 0 10,000     อัตราเกิดการทุจริต/
ประพฤติมิชอบ 

 ร้อยละ 0 

  

4 โครงการอบรมส่งเสรมิ
คุณธรรมและจรยิธรรมคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้างฯลฯ 
(สำนักปลัด) 

70,000 0 70,000     ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความ 

พึงพอใจ ร้อยละ 80 
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ลำดับ โครงการ/หน่วยงาน งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ ผลการดำเนินการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด
โครงการ
(KPI)ตาม
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

ผลลัพธ์      หมาย
เหตุ เสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก
โครงการ 

5 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
การเลือกตั้งทุกระดับ 
(สำนักปลัด) 

400,000 0 400,000     จำนวนผู้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งเพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 5 

  

6 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการชำระภาษีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 

10,000 0 10,000     กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 

๘๐ 

  

7 โครงการจดัเก็บภาษีและรายได้
เคลื่อนที ่
(กองคลัง) 

2,000 0 2,000     สามารถจัดเก็บภาษี
และรายได้เพ่ิมขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕ 

  

8 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 
(กองคลัง) 

20,000 0 20,000     
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
แล้วเสร็จสามารถ
เชื่อมต่อเข้าระบบ 
Ltax 3000 ของ

กรมส่งเสริมปกครอง
ท้องถิ่น 
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ลำดับ โครงการ/หน่วยงาน งบประมาณ
ตาม

ข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ ผลการดำเนินการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด
โครงการ
(KPI)ตาม
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

ผลลัพธ์      หมาย
เหตุ เสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก
โครงการ 

9 โครงการอบรม ให้ความรู้
เกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 

10,000 0 10,000     กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๘๐ 

  

10 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(สำนักปลัด) 

10,000 0 10,000     อปพร.เข้าร่วม 
ร้อยละ 80 

  

11 โครงการฝึกอบรมและจดัทำ
แผนป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
(สำนักปลัด) 

10,000 0 10,000     กลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วม ร้อยละ 

80 
 

  

 รวม 582,000 28,000 554,000 1 0 10     
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ลำดับ โครงการ/หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ผลการดำเนินการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด
โครงการ
(KPI)ตาม
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

ผลลัพธ์      หมาย
เหตุ เสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม 
บ่อพักหน้าวัดควนปริงวนาราม  
หมู่ที่ 4 
(กองช่าง) 

321,700 0 321,700     ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางตาม

โครงการ มสีะดวก
และปลอดภัย 

  

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายโคกสอม-     
คลองกลาง หมู่ที่ 3 
(กองช่าง) 

881,300 0 881,300     ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางตาม

โครงการ มสีะดวก
และปลอดภัย 

  

3 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร
พาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีตสาย
มิ่งเมืองซอย 1 หมู่ที่ 1  
ระยะที่ 2 
(กองช่าง) 

462,000 0 462,000     ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางตาม

โครงการ มสีะดวก
และปลอดภัย 

  

 รวม 1,665,000 0 1,665,000 0 3 0     

การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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ลำดับ โครงการ/หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ผลการดำเนินการ ห้ ว ง เว ล า
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดโครงการ
(KPI)ตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลลัพธ์      หมาย
เหตุ เสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรพาราแคปซีล 
สายเกาะไสน หมู่ที่ 1  
ระยะที่ 1  (กองช่าง) 

494,000 473,000 21,000    เดือน  
ต.ค.63 
-ก.ย.64 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ตามโครงการ มี
สะดวกและปลอดภยั  

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก
ปลอดภัย 

 

2 โครงการบุกเบิกถนนสาย 
ควนฝามี – สายยุทธศาสตร์ 
หมู่ที่ 1 
(กองช่าง) 

425,000 0 425,000     ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ตามโครงการ มี
สะดวกและปลอดภยั  

  

3 โครงการขยายไหล่ทางถนน
สายหอถังประปา  (จากสาม
แยกต้นปราง - สามแยกหน้า
วัด) หมู่ที่ 2 
(กองช่าง) 

34,000 30,700 3,300    เดือน  
ต.ค.63 
-ก.ย.64 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ตามโครงการ มี
สะดวกและปลอดภยั  

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก
ปลอดภัย 

 

4 โครงการขยายไหล่ทางถนน
สายบ้านนายอุทัย  ส่งเสริม  
หมู่ที่ 2 
(กองช่าง) 

15,000 13,300 1,700    เดือน  
ต.ค.63 
-ก.ย.64 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ตามโครงการ มี
สะดวกและปลอดภยั 

  

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก
ปลอดภัย 

 

เงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ 1 
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ลำดับ โครงการ/หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ผลการดำเนินการ ห้ ว ง เว ล า
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดโครงการ
(KPI)ตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลลัพธ์      หมาย
เหตุ เสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก
โครงการ 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบ้านหลวนช้าง - 
หนองใหญ่ หมู่ที่ 4 
(กองช่าง) 

466,000 456,000 10,000    เดือน  
ต.ค.63 
-ก.ย.64 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ตามโครงการ มี
สะดวกและปลอดภยั  

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก
ปลอดภัย 

 

6 โครงการบุกเบิกถนนสายบา้น
นายทวน ปากจันทร์ หมู่ที่ ๗ 
(กองช่าง) 

298,000 265,000 33,000    เดือน  
ต.ค.63 
-ก.ย.64 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ตามโครงการ มี
สะดวกและปลอดภยั  

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก
ปลอดภัย 

 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายมัสยิดนูรุลอิงซาน  
หมู่ที่ 9 
(กองช่าง) 

51,000 0 51,000     ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ตามโครงการ มี
สะดวกและปลอดภยั 

  

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กถนนสายบ้าน 
นายอาคม ไกรทอง หมู่ที่ ๙ 
(กองช่าง) 

490,000 477,000 13,000    เดือน  
ต.ค.63 
-ก.ย.64 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ตามโครงการ มี
สะดวกและปลอดภยั  

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก
ปลอดภัย 
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ลำดับ โครงการ/หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ผลการดำเนินการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด
โครงการ
(KPI)ตาม
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

ผลลัพธ์      หมาย
เหตุ เสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก
โครงการ 

9 โครงการบุกเบิกถนนสายบา้น
นายจรัญ คงยิม้ – สายมิ่งเมือง   
หมู่ที่ 9 
(กองช่าง) 

67,000 64,000 3,000    เดือน  
ต.ค.63 
-ก.ย.64 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางตาม

โครงการ มสีะดวก
และปลอดภัย  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก

ปลอดภัย 

 

10 โครงการบุกเบิกถนนสาย 
มิ่งเมือง ซอยแปดหมื่น  
หมู่ที่ 8 
(กองช่าง) 

100,000 0 100,000     ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางตาม

โครงการ มสีะดวก
และปลอดภัย 

  

 รวม 2,440,000 1,779,000 661,000 7 0 3     
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ลำดับ โครงการ/หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ผลการดำเนินการ ห้ ว ง เว ล า
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดโครงการ
(KPI)ตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลลัพธ์      หมาย
เหตุ เสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
1 โครงการติดตั้งระบบเสียง 

ไรส้าย (ระยะที่ 1) 
(สำนักปลัด) 

499,000 497,000 2,000    เดือน  
ต.ค.63 
-ก.ย.64 

ระบบเสียงไร้สาย
ได้รับการตดิตั้ง 

ประชาชน
ได้รับบริการ
ข่าวสารอย่าง

ทั่วถึง 

 

 รวม 499,000 497,000 2,000 1 0 0     
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1 โครงการจดัซื้อรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย 
(สำนักปลัด) 

2,400,000 2,380,000 20,000    เดือน  
ต.ค.63 
-ก.ย.64 

มีรถบรรทุกขยะแบบ
อัดท้าย จำนวน 1 คัน 

การให้บริการ 
เก็บขนขยะ 

มีประสิทธิภาพ 

 

 รวม 2,400,000 2,380,000 20,000 1 0 0     
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ลำดับ โครงการ/หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ผลการดำเนินการ ห้ ว ง เว ล า
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดโครงการ
(KPI)ตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลลัพธ์      หมาย
เหตุ เสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ

คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
บ้านโคกสะท้อน หมู่ที่ 2  
(กองช่าง) 

803,000 0 803,000     ก่อสร้างคูระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ระยะทาง 410 เมตร 

การระบายน้ำ
รวดเร็ว และ
แก้ไขปัญหา

น้ำท่วม      

 

2 โครงการก่อสร้างถนนพารา
แคปซีล สายเกาะไสน       
(ระยะที่ 2) หมู่ที่ 1  
(กองช่าง) 

485,000 0 485,000    เดือน 
 ม.ค.-มี.ค.65 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรพาราแคปซีล 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
250 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

 

เงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ 2 
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ลำดับ โครงการ/หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ผลการดำเนินการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด
โครงการ
(KPI)ตาม
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

ผลลัพธ์      หมาย
เหตุ เสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ/

ยกเลิก
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กถนน สายบ้านโคก
สะท้อน หมู่ที่ 2 - บ้านนาป้อ 
หมู่ที่ 8 
(กองช่าง) 

7,247,000 7,240,000 7,000    เดือน  
ต.ค.63 
-ก.ย.64 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางตาม

โครงการ มสีะดวก
และปลอดภัย  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก

ปลอดภัย 

 

2 โครงการจดัสร้างระบบประปา 
เพื่อแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบรโิภค 
ตำบลควนปริง 

8,252,000 0 8,252,000     สัดส่วนครัวเรือน
เข้าถึงน้ำบริโภคที่

คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

 งบกลาง 

 รวม 15,499,000 7,240,000 8,259,000 1 1 0     

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/งบกลาง 
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ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

41 83,315,569 25 25,289,000 15 11,794,500 11 10,201,500 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตและส่งเสริม
การศึกษาเรยีนรู้แบบองค์รวม 

62 30,889,850 33 15,110,000 14 13,486,177.40 14 13,486,177.40 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนสู่ระดับฐานราก 

6 710,000 5 441,200 2 226,886 2 226,886 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

11 10,880,000 8 3,035,000 3 2,875,717.88 3 2,875,717.88 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

13 730,000 11 670,000 3 113,034 3 113,034 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 8 1,057,700 5 528,000 3 53,678 3 53,678 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และ
การพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 

22 1,245,000 11 582,000 1 28,000 1 28,000 

รวม 163 128,828,119 98 45,655,200 41 28,577,993.28 37 26,984,993.28 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
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ส่วนที่ 3 

ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 
 

1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน   
ตำบลควนปริง เป็นดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 17.75 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.25 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 54.25 
      ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง (10) 9.25 
      ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 9.50 
      ๓.๓  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด (10) 9.50 
      ๓.๔  วิสัยทัศน์ (5) 4.25 
      ๓.๕  กลยุทธ์ (5) 4.25 
      3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (5) 4.25 
      3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4.25 
      3.8  แผนงาน (5) 4.50 
      ๓.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.50 

รวมคะแนน 100 89.25 

 
2.แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 
(ค่าเฉลี่ย) 

1.ข้ อมู ลสภาพ ทั่ ว ไปและ 
ข้อมูล พ้ืนฐานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ปา่ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 1.75 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม 
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
 

(2) 1.75 
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(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(2) 1.75 

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 1.25 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1.75 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ 
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์  ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3) 2.50 

2.การวิเคราะห ์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 
4.50 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่ เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(3) 2.50 

 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา  
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี  จารีต ประเพณี  วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น      
เป็นต้น 

(3) 2.50 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน  
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป     
เป็นต้น 

(3) 2.75 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 2.50 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่            
S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)                      
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 
 

(3) 2.50 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 
(ค่าเฉลี่ย) 

3.ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่าวนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 
9.25 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 9.50 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร ์คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 9.50 

3.4 วิสัยทัศน ์

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึ งอนาคตอย่างชัดเจน  
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 
ท้องถิ่น 

(5) 4.25 

3.5 กลยุทธ์ 

แสดงให้ เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ งที่ต้องทำตาม 
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 4.25 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ 
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 4.25 

3.7 จดุยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้  
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก 
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 4.25 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด 
จุดมุ่ งหมายในเรื่ องใด เรื่ องหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจาก 
เป้ า ป ร ะ ส งค์  ตั ว ช้ี วั ด  ค่ า เป้ า ห ม าย  ก ล ยุ ท ธ์  จุ ด ยื น 
ทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่มคีวามชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกล่าว 

(5) 4.50 
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2. สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ       
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 8.75 
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 8.25 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 8.00 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 8.75 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ 53.25 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ ๕ 4.25 
   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 4.25 
   ๕.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ 4.00 
   5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 5.00 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ 

5 4.25 

   5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5.00 
   ๕.๗  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด ๕ 4.50 
   5.8  โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

๕ 4.25 

   5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) ๕ 4.25 
   ๕.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ 4.50 
   ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แลผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 4.25 
   ๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ 4.75 

รวม ๑๐๐ 87.00 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 
(ค่าเฉลี่ย) 

3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล 
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา 
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ  ฉบั บที่  12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.50 

รวมคะแนน 100 89.25 
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3.แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

(ค่าเฉลี่ย) 

1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand(Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ดา้นสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

10 8.75 

2. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคมุทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น 
การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลตินั่นเองว่าเปน็ไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนทีด่ำเนินการจริงตามทีไ่ด้กำหนดไว้
เท่าไหร่ จำนวนที่ไมส่ามารถดำเนนิการไดม้ีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบาย
ได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าท่ีที่ได้กำหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที ่
ดำเนินการในเชิงปรมิาณ (Quantitative) 

10 8.25 

3. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกจิ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภณัฑ์    การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัตริาชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคยีงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที ่
ดำเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 

10 8.00 

4.แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand(DemandAnalysis)/GlobalDemand/Trendหรือ
หลักการบรูณาการ ( Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นท่ี
ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารฐั  

10 8.75 
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5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มี วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนา 
บรรลตุามวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ช่ือ
โครงการมคีวามชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ 
พัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
4.25 

5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องกำหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ 
หลักการและเหตผุล วิธีการดำเนนิงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มลีักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4.25 

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชั ด เ จ น  ส า ม า ร ถ ร ะ บุ จ ำ น ว น เ ท่ า ไ ร  ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย 
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่ ม เป้ าหมาย  พื้ นที่ ดำเนินงาน และ 
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ ชัด เจนว่าโครงการนี้ จะทำที่ ไหน  
เริ่มต้นใน ช่วงเวลาใดและจบลงเมื่ อไร  ใครคือกลุ่ม เป้ าหมายของ 
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม  ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ 
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4.00 

5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้ อ งกั บ แผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โ ค ร ง ก า ร ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ  (1) ค ว า ม มั่ น ค ง  (2) ก า ร ส ร้ า ง 
ค วาม ส าม ารถ ใน ก ารแ ข่ งขั น  (3) ก ารพั ฒ น าแ ล ะ เส ริ ม ส ร้ า ง 
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
ทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 5.00 

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น 
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) 
ยึดเป้าหมายอนาคนประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ 
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น 
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ 
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ 
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย 
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมลาทางสังคม (4) การรองรับการ 
เช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง 
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ 
แผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 4.25 
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5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ  
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  
ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้า 
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม  
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น  
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม   
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ 
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข  
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 5.00 

5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร พั ฒ น า จั ง ห วั ด  ซึ่ ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ 
แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ 
กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) 4.50 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น  
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน 
ดำเนินการเองหรือร่วมดำ เนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย 
ได้  เป็น โครงการที่ ประชาชนต้องการเพื่ อ ให้ เกิดความยั่ งยืน  ซึ่ งมี  
ลักษณ ะที่ จะให้ ท้ องถิ่นมี ความมั่ นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น  เป็ นท้ องถิ่ นที่  
พัฒ นาแล้ ว  ด้ วยการพัฒ นาตามปรั ชญ าเศรษฐกิจพอเพี ย ง และ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 4.25 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการใน 
การจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด(Economy) (2) ความมี 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency ) 

(5) 4.25 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการาคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง 
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง 
ประจักษ์  

(5) 4.50 

5.11 มีการกำหนด 
ตัวช้ีวัด ( KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดวา่จะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน(Key Performance Indicator : KPI) 
ที่ สามารถวัดได้(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล  
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ( efficiency) ได้ เช่น การ 
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก 
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ิ่งที่ไดร้ับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ 
ได้รับ) 

(5) 4.25 
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5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ ได้ รับเป็นสิ่ งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ 
พัฒนา ซึ่ งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ ตั้ งไว้  การได้ผลหรือผลที่  
เกิดขึ้นจะต้องเท่ ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์  ซึ่ ง 
การเขี ยนวัตถุประสงค์ควรค ำนึ งถึ ง (1) มีความ เป็ น ไปได้และมี  
ความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ 
ป ระ เมิ น ผ ล ระ ดั บ ขอ งค ว าม ส ำ เร็ จ ได้  (3) ร ะ บุ สิ่ งที่ ต้ อ งก า ร 
ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่ สุด และสามารถ 
ปฏิ บั ติ ได้  (4) เป็ น เหตุ เป็ นผล  สอดคล้ อ งกับความ เป็ น จริ ง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4.75 

รวมคะแนน 100 87.00 
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ส่วนที่ 4  
สรุปผล ปัญหา อุปสรรค ข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะ 

จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  
 

  ปัญหาและอุปสรรค ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหาส่วนตำบล       
ควนปริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แยกรายด้านตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลควนปริง ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

1.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา บางคนอาจไม่เข้าใจสภาพพ้ืนที่ใน
เขตตำบลควนปริง ทำให้ไม่เข้าใจรูปแบบการก่อสร้างหรือโครงการที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ จึงต้อง
ยกเลิกโครงการ 

1.2 ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวในตำบลควนปริงยังมีน้อย นักท่องเที่ยวเข้ามาในพ้ืนที่น้อย 
1.3 โครงการด้านการก่อสร้างต้องยกเลิกโครงการ เป็นปัญหาที่เกิดข้ึนทุกปี  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.1 โครงการหลายโครงการ กจิกรรมต้องยกเลิกเพราะสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  
2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ยังขาดการสนับสนุนด้านภูมิปัญหาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 
  3.1 การพัฒนาในหมู่บ้าน บางพ้ืนที่ยังขาดการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 ยังขาดการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในตำบลควนปริง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม อย่างย่ังยืน 
4.1 ปัญหาขยะจากครัวเรือน 
4.2 พ้ืนที่สาธารณะ ตลาด ข้างถนน บางพ้ืนที่ยังมีขยะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.1 โครงการด้านวัฒนธรรม ประเพณียังมีไม่เพียงพอ 
5.2 ปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบลควนปริง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
  6.1 ปัญหาผู้ติดยาเสพติดในตำบลมีเพ่ิมขึ้น 
   6.2 ยังขาดโครงการพัฒนาอาชีพในบางพ้ืนที่ของตำบลควนปริง 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
  -  ขาดการนำเทคโนโลยีสมัยใหมม่าใช้ในการบริหาร 

 
 
 
 



 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   หนา้ 81 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
1.1.ควรมีโมเดลจำลองของโครงการก่อสร้างให้คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนฯด้วย 

 1.2.ควรสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาให้ตรงแนวทางการพัฒนาตำบล 
1.3.ควรจัดทำรูปแบบสิ่งก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  
1.4.ควรจะศึกษาความพร้อมของพ้ืนที่ก่อนจะตั้งงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
 2.1.ควรปรับรูปแบบโครงการให้เข้ากับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 2.2.สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นองค์ความรู้สืบทอด 
          2.3.ควรส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 
          3.1.ควรพัฒนาส่งเสริมอาชีพในรูปแบบสหกรณ์ 
          3.2.ควรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม อย่างย่ังยืน 
 4.1.ควรมีการจัดทำโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
          4.2.ดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ ถนน คู คลอง 
          4.3.ควรรณรงค์การคัดแยกขยะจากครัวเรือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.1.ควรออกแบบโครงการให้เข้ากับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
          5.2.สนับสนุนให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สถานศึกษา 
          5.3.โครงการที่ดำเนินการต้องสะท้อนความรักและความสามัคคีในชุมชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
 

 6.1.ควรมีโครงการฝึกอาชีพ พัฒนาสินค้าชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
6.2.ควรส่งเสริมการแก้ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
6.3.ส่งเสริม สนับสนุน แก้ปัญหาโรคระบาดในพ้ืนที่ 
6.4.ส่งเสริมด้านกีฬาแก่เยาวชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
   - ควรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการบริหารเชิงรุก 


