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ส่วนที่ ๑ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ดา้นกายภาพ 
1.1 ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
ที่ตัง้ ตำบลควนปริง เป็นตำบลหนึ่งใน ๑๕ ตำบลของอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองตรงัทาง
ทิศใต้  ประมาณ 5 กิโลเมตร 
เนื้อที่ ทั้งหมดของตำบลควนปริงประมาณ ๑๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๙,๓๗๕  ไร่ 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลควนปริงมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมทุกปี ในบริเวณ หมู่ที่ ๑, ๒, ๔, ๕, ๖ ,๘ และ
หมู่ที่ ๙ และในที่ราบลุ่มบางตอนของหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๗ ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินตื้นถึงปานกลาง มีการระบาย
น้ำได้เร็ว เป็นดินเนื้อละเอียดที่มีก้อนกรวดหรือศิลาแลงปะปน บางแห่งจะมีก้อนศิลาแลงขนาดใหญ่โผลอ่ยู่ทั่วๆไป พบ
ในสภาพพื้นที่ราบ 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศของตำบลควนปริงทั่ วไปเหมือนกับภูมิอากาศของอำเภอเมืองตรัง คือ ได้รับน้ำฝนจากมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายน 
และมีฝนตกชุกในเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ปริมาณน้ำฝนตลอดปีประมาณ ๒,๑๑๗.๒มิลลิเมตร/ปี  
1.๔ ลกัษณะของดิน 
ลักษณะของดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 75%  ดินลูกรังประมาณ ๑๐%  และดินเหนียวประมาณ 
๑๕% 
1.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ 
- แม่น้ำตรัง  ไหลผ่านหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ไปตามแนวตะวันตกมีความยาวประมาณ ๓,๐๐๐  เมตร 
- คลองควนปริง(แยกจากแม่น้ำตรัง) ไหลผ่านหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ไปตามแนวตะวันออก 
- คลองเมือง (แยกจากคลองควนปริง) ไหลผ่านหมู่ที่ ๒ ,๔ และหมู่ที่ ๘ บางส่วน 
- ห้วยโคลน (เป็นห้วยน้ำที่แยกมาจากพรุขามของตำบลควนปริงอำเภอเมืองตรัง ) 

ไหลผ่านหมูท่ี่ ๓ และหมูท่ี่ ๗ บางส่วน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำทีม่ีนำ้ใช้ตลอดปี  มีความยาวประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร 
1.๖ ลักษณะของไม้และปา่ไม ้

ในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลกูลกัษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ 

2. ดา้นการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 
อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบางรักและตำบลทบัเที่ยง อำเภอเมืองตรัง 
ทิศใต ้  ติดต่อกับตำบลบางหมากและตำบลควนธานี  อำเภอกันตัง 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลทบัเที่ยงและตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองตรงั 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลควนธานีและตำบลบางรัก  อำเภอกันตัง 
เขตการปกครอง 
 องค์การบรหิารส่วนตำบลควนปริง แบง่พื้นที่การบริหารออกเป็นหมู่บ้าน จำนวน ๙ หมู่บ้าน  ดังนี ้
 หมู่ที่ ๑     บ้านเกาะปรงิ 
หมู่ที่ ๒     บ้านโคกสะท้อน 
หมู่ที่ ๓     บ้านไซหนุน 
หมู่ที่ ๔     บ้านหลวนช้าง 
หมู่ที่ ๕     บ้านควนปริง 
หมู่ที่ ๖     บ้านควนปริง 
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หมู่ที่ ๗     บ้านทุ่งหวัง 
หมู่ที่ ๘     บ้านนาป้อ 
หมู่ที่ ๙     บ้านกลาง 
2.๒ การเลือกต้ัง 
 ตำบลควนปรงิ ได้แบ่งเขตการเลือกตัง้ ทั้งตำบลเป็น ๙ เขต ๑๐ หน่วยเลือกตั้ง ดังนี ้
 หน่วยที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๑  หมู่ที่ ๑ 
หน่วยที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ 2  หมู่ที่ 2 
หน่วยที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ 3  หมู่ที่ 3 
หน่วยที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ 4  หมู่ที่ 4 
หน่วยที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ 5  หมู่ที่ 5 
หน่วยที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ 6  หมู่ที่ 6 
หน่วยที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 6  หมู่ที่ 6 
หน่วยที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ 7  หมู่ที่ 7 
หน่วยที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ 8  หมู่ที่ 8 
หน่วยที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ 9  หมู่ที่ 9 
จำนวนผู้มสีิทธิเลือกต้ัง (ข้อมูลเมื่อวันท่ี ๒ กันยายน  ๒๕๕๖) 
- จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลอืกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน ๔,๔๑๕  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๕,๔๖๗ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๖  
- จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลอืกตั้งสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบล  จำนวน ๔,๔๐๘  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตัง้ ๕,๔๕๓ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๔ 

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บ้านเกาะปรงิ 194 394 394 788 
2 บ้านโคกสะท้อน 198 314 309 623 
3 บ้านไซหนุน 174 296 350 646 
4 บ้านหลวนช้าง 357 308 289 597 
5 บ้านควนปริง 435 512 591 1,103 
6 บ้านควนปริง 898 656 671 1,327 
7 บ้านทุ่งหวัง 150 309 316 625 
8 บ้านนาป้อ 255 410 463 873 
9 บ้านกลาง 235 452 482 934 

รวม  ๙ หมู่บ้าน 2,896 3,651 3,865 7,516 
ที่มาข้อมลูจากทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนเมษายน ๒๕62 
3.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

 ชาย หญิง รวม หมายเหต ุ
จำนวนประชากรเยาวชน 869 803 1,672 อายุต่ำกว่า 18 ปี 
จำนวนประชากร 2,349 2,492 4,841 อายุ 18 - 60 ปี 
จำนวนประชากรผูสู้งอายุ 428 565 993 อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 3,646 3,860 7,506  
ที่มาข้อมลูจากทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนเมษายน ๒๕62 
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4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 
สถาบันการศึกษา 
 ๑.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑ แห่ง  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ตำบลควนปรงิ   ตั้งอยู่หมูท่ี่ ๖ 
๒.  ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย  ๑ แห่ง 
- กศน. ตำบลควนปริง    ตั้งอยู่หมูท่ี่ 5 
  ๓.  โรงเรียนประถมศึกษา  ๒ แห่ง  
   - โรงเรียนบ้านนาป้อ    ตั้งอยู่หมูท่ี่ ๘ 
   - โรงเรียนบ้านควนปรงิ (มัธยมขยายโอกาส)  ตั้งอยู่หมูท่ี่ ๖ 
๔.  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสายสามญั  ๒ แห่ง 
 - โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิตรงั  ตั้งอยู่หมูท่ี่ ๑ 
 - โรงเรียนนรูลุอิงซานมูลนิธิ   ตั้งอยู่หมูท่ี่ ๙ 
๕.  มหาวิทยาลัย ๑ แห่ง 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตตรัง ตั้งอยู่หมูท่ี่ ๖ 

4.2 สาธารณสุข 
ด้านสาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนปริง ตั้งอยู่หมูท่ี่ ๘ 
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ๑๐๐ % 
 
4.๓ การสังคมสงเคราะห์ 
ข้อมูลด้านการสงเคราะห์ 
ข้อมูลผู้สงูอายุขององค์การบรหิารส่วนตำบลควนปริง 

ประจำปงีบประมาณ เพศ รวมทั้งสิ้น มีสิทธ์ิรบัเงินเบี้ยยังชีพ 
ชาย หญิง 

2560 384 495 879 879 
2561 379 492 871 871 
2562 438 549 987 987 

ที่มาข้อมลูจากองค์การบรหิารส่วนตำบลควนปรงิ ณ เดือนพฤษภาคม  ๒๕62 

๒. ข้อมูลคนพิการขององค์การบรหิารส่วนตำบลควนปริง 

ประจำปงีบประมาณ เพศ รวมทั้งสิ้น มีสิทธ์ิรบัเงินเบี้ยยังชีพ 
ชาย หญิง 

2560 81 46 127 127 
2561 96 53 149 149 
2562 99 57 156 156 

 

ที่มาข้อมลูจากองค์การบรหิารส่วนตำบลควนปรงิ ณ เดือนพฤษภาคม  ๒๕62 
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5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมในพื้นที่ของตำบลควนปริง ใช้การคมนาคมทางบกเป็นสำคัญ โดยมีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 403 
สายตรัง - กันตัง และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 419 (บายพาส) เป็นถนนสายหลัก ในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง 
และอำเภอใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีถนนของท้องถ่ินแยกจากถนนสายหลักเข้าสู่หมู่บ้าน และเช่ือมโยงระหว่างหมู่บ้าน 
จำนวน 69 สาย ดังนี้  
  ประเภทถนนทางหลวงแผ่นดิน  จำนวน   3   สาย 
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 สายตรัง - กันตัง หมู่ที่ 5,6 
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 419 (เลี่ยงเมืองสายใต้) หมู่ที่ 1,4,5,6,7,8,9 
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4๓๑๕   หมู่ที่ 6 
ประเภทถนนทางหลวงชนบท จำนวน   4   สาย 
ถนนสายควนปริง - บางหมาก     หมู่ที่ 1,4,5,6,8,9 
ถนนสายยุทธศาสตร์     หมู่ที่ 3,8 
ถนนสายทางหลวงชนบทหมายเลข ตง 3005  หมู่ที่ 7,8,3 
ถนนสายทางหลวงชนบทหมายเลข ตง 3038  หมู่ที่ 4,6 
ประเภทถนนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน  62  สาย 
   ชนิดผิวจราจรคอนกรีตจำนวน  28 สาย 
ถนนสายบ้านนายหมูดลาย - ควนฝามี *   หมู่ที่ ๑ 
ถนนสายห้วยไม้ไผ่     หมู่ที่ 1 
ถนนสายมัสยิดบ้านเกาะปริง    หมู่ที่ 1 
ถนนสายบ้านนายหม่อน *    หมู่ที่ ๒ 
ถนนสายบ้านโคกสะท้อน    หมู่ที่ ๒ 
ถนนสายหอถังประปาโคกสะท้อน    หมู่ที่ 2 
ถนนสายเลียบคลองนางน้อย - บ้านควนปริง *  หมู่ที่ 2 
ถนนสายโคกสอม - คลองกลาง *    หมู่ที่ 3 
ถนนสายบ้านบังฝา - นายระดม  กะเดช *   หมู่ที่ 3 
 ถนนสายบ้านบังฝา     หมู่ที่ 3 
 ถนนสายบ้านนายจำลอง ทองเรือง *   หมู่ที่ 4 
 ถนนสายท่ามะพร้าว     หมู่ที่ 5 
 ถนนสายท่ามะพร้าวแยกบ้านนายประเสริฐ จันโหนง  หมู่ที่ 5 
 ถนนสายริมคลอง     หมู่ที่ 5 
15. ถนนสายข้างโรงเรียนบ้านควนปริง    หมู่ที่ 5 
16. ถนนสายข้างโรงเรียนบ้านควนปริงแยกหอพักพงคลพรหม  หมู่ที่ 5 
๑7. ถนนสายบ้านนางสั้น  เพชรประสิทธ์ิ   หมู่ที่ 5 
๑8. ถนนสายบ้าน นายวงษา รอดสั้น    หมู่ที่ ๕ 
19. ถนนสายบ้านนายจวน  บุญแก้ว    หมู่ที่ 6 
20. ถนนสายมหาอำนาจ     หมู่ที่ 6 
๒1. ถนนสายหอถังประปา     หมู่ที่ 6 
๒2. ถนนสายบ้านนายบุญฤทธ์ิ  เกลี้ยงรัตน์ *   หมู่ที่ 6 
23. ถนนสายหอถังประปาแยกบ้านนายปลด ศรมณี  หมู่ที่ 6 
24. ถนนสายข้างตลาดควนปริง    หมู่ที่ 6 
25. ถนนสายข้างห้วยโคลน *                                      หมู่ที่ ๗ 
๒6. ถนนสายทางเข้ามัสยิดบ้านนาป้อ    หมู่ที่ 8 
๒7. ถนนสายม่ิงเมือง ซอย ๓     หมู่ที่ ๙ 
๒8. ถนนสายมัสยิดบ้านกลาง     หมู่ที่ 9 
หมายเหตุ เครื่องหมาย * หมายถึง ถนนคอนกรีตเสริมไม่ตลอดสาย 
        



 
1-05 

       ชนิดผิวจราจรลาดยาง จำนวน  ๑๘  สาย 
ถนนสายม่ิงเมือง     หมู่ที่ 1,4,8,9 
ถนนสายม่ิงเมือง ซอย ๑     หมู่ที่ 1 
ถนนสายสิบเอ็ดแยก - ควนเขานุ้ย *   หมู่ที่ 1,4 
ถนนสายเลียบกำแพงมอ.    หมู่ที่ 1,4,6 
ถนนสายบ้านโคกสะท้อน - บ้านนาป้อ   หมู่ที่ 2,8 
ถนนสายสถานีพรุใหญ่     หมู่ที่ 3 
ถนนสายพรุใหญ่ - ทุ่งโต๊ะแป         หมู่ที่ 3 
ถนนสายบ้านเหมีย  เปาะทอง    หมู่ที่ 4 
๙.  ถนนสายนครินทร์     หมู่ที่ 4 
๑๐. ถนนสายหลวนช้าง - หนองใหญ่ *                            หมู่ที่ ๔ 
๑๑. ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านควนปริง  *   หมู่ที่ 5 
๑๒. ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านควนปริง    หมู่ที่ 6 
13. ถนนสายในเปลว  - หนองใหญ่ *    หมู่ที่ 6 
๑๔. ถนนสายในเปลว - บ้านกำนัน    หมู่ที่ 6 
๑๕. ถนนสายในเปลว - ต้นหว้า    หมู่ที่ 6 
1๖. ถนนสายทุ่งหวัง - หนองไทร     หมู่ที่ 7 
1๒. ถนนสายข้างสนามบิน              หมู่ที่ 7 
1๓. ถนนสายห้วยเตียว     หมู่ที่ 7 
 ถนนสายทุ่งพลับหวาน     หมู่ที่ 7 
 ถนนสายเลียบคลองชลประทาน    หมู่ที่ 8 
 ถนนสายบ้านนาป้อ     หมู่ที่ 8  
 ถนนสายบ้านนาป้อ แยกมัสยิดบ้านนาป้อ   หมู่ที่ 8 
๑๘. ถนนสายม่ิงเมือง ซอย 2 (รร.นูรุลอิงซาน)   หมู่ที่ 9 
หมายเหตุ เครื่องหมาย * หมายถึง ถนนลาดยางไม่ตลอดสาย 
   ชนิดผิวจราจรลูกรัง  จำนวน  16  สาย  
ถนนสายเกาะไสน     หมู่ที่ ๑ 
ถนนสายพนังก้ันน้ำคลองนางน้อย    หมู่ที่ 2 
ถนนสายบ้านนายอับดุล อาบูบาเกอร์   หมู่ที่ ๓ 
ถนนสายวังเรียน     หมู่ที่ 4 
ถนนสายบ้านนายวิทยา ขาวเรือง - นายชม ศรีพล  หมู่ที่ ๖ 
ถนนสายเลียบกำแพงมอ. - นาโต๊ะตำ   หมู่ที่ 6 
ถนนสายในเปลว-แยกโคกกอก                               หมู่ที่ ๖ 
ถนนสายบ้านนางสาวมณี อรรถสงเคราะห์                  หมู่ที่ ๖ 
ถนนสายเลียบกำแพงมอ. - หมู่ที่๒ ควนธานี   หมู่ที่ 6 
ถนนสายบ้านนายสุนัน  รักหนู                               หมู่ที่ 6 
ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านนาป้อ     หมู่ที่ 8 
ถนนสายเลียบทางรถไฟ - หลังโรงเรียนบ้านนาป้อ  หมู่ที่ 8 
ถนนสายเลียบทางรถไฟ - มัสยิดบ้านนาป้อ   หมู่ที่ 8 
ถนนสายบ้านนายฮีน - หงษ์ทอง    หมู่ที่ 9 
ถนนสายบ้านนางอารี วงค์มาก                                หมู่ที่ 9 
ถนนสายบ้านนายอาคม ไกรทอง                              หมู่ที่ 9  
5.2 การไฟฟ้า 
            -  มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่  ร้อยละ ๑๐๐ % 
5.3 การประปา 
            -  ประปาส่วนภูมิภาค  ๓  หมู่บ้าน (ไม่เต็มพื้นที)่ หมู่ที่ ๔, ๕, ๖  
            -  ประปาหมูบ่้าน  ๑๗  แห่ง (๙ หมู่บ้าน) 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 

การประกอบอาชีพ 
 ประชาชนในตำบลควนปริง มีการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำการเกษตร-ทำสวน ค้าขาย พนักงาน-รับ
ราชการ ธุรกจิส่วนตัว และอาชีพอื่นๆ ซึง่จะมีประกอบอาชีพมากกว่าหนึง่อาชีพควบคู่กันไปในแต่ละครัวเรอืน  

รายได้ประชากร  
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย  225,662.64  บาท/ป ี
รายได้บุคคลเฉลี่ย  64,917.34  บาท/ปี    
รายจา่ยประชากร  
รายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย  166,914.89  บาท/ป ี
รายจ่ายบุคคลเฉลี่ย  48,017.13 บาท/ปี                
ที่มาข้อมลูจากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจำปี ๒๕62        
หน่วยธุรกิจ 
- โรงงานอุตสาหกรรม     ๑ แห่ง 
- โรงงานบรรจุแกส๊  ๒ แห่ง 
- สถานีบริการน้ำมันเช้ือเพลงิ ๑  แห่ง 
- โรงแรม (ห้องพกัรายวัน)  2 แห่ง 
- ร้านค้า       ๖9 แห่ง 
- บ้านเช่า    ๖5 แห่ง 
- หอพัก      ๑8 แห่ง 
- อู่ซ่อมรถยนต์     ๑๔ แห่ง 
- ตลาดนัด     1 แห่ง 
- ร้านอาหาร   28 แห่ง 
- ประเภทบริการต่างๆ  ๔๓ แห่ง 
- โรงงานขนาดเลก็  ๒    แห่ง 
- คลังสินค้า   ๕ แห่ง 
ขนาดการถือครองท่ีดิน 
 

หมู่ที่ พื้นที่ 
ทั้งหมด(ไร่) 

พื้นที่ทำ
การเกษตร

(ไร่) 

พื้นที่ปลูก
ยางพารา

(ไร่) 

พื้นที่ปลูก
ข้าว 
(ไร่) 

พื้นที่ปลูก
ไม้ผล(ไร่) 

พื้นที่ปลูก
พืชไร่ (ไร่) 

พื้นที่ปลูก
พืชผัก (ไร่) 

พื้นที่ปลูก
ปาล์ม (ไร่) 

พื้นที่อ่ืนๆ 

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

รวม 10,985 6,848.5 5,837 - 22 - 165 746.5 4,136.5 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งนำ้)  
7.๑ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน 
๑. บ้านเกาะปริง หมู่ที่ 1 ตำบลควนปริง ความเป็นมา บ้านเกาะปริงเป็นหมู่บ้านที่เป็นเกาะในอดีตนั้นมีการเล่าสืบต่อ
กันมาว่าสืบเนื่องจากพื้นที่ของตำบลควนปริงเป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมในพื้นที่เกือบทุกพื้นที่ของตำบล ทำให้ราษฎรต้อง
หาพื้นที่สูงเป็นที่อยู่อาศัย ประชากรจึงต้องตั้งบ้านเรือน ลักษณะเป็นหมู่บ้านในบริเวณนี้  ซึ่งเป็นที่สูงคล้าย ๆ กับเป็น
เกาะในทะเล ประกอบด้วยการมีต้นไม้พื้นบ้านคือ“ต้นปริง”ต้นใหญ่มากในบริเวณนั้นจึงทำให้ชาวบ้านเรียกว่า “บ้าน
เกาะปริง” มาจนถึงทุกวันนี้  และราษฎรในพื้นที่มีการนับถือศาสนาทั้งศาสนาอิสลามและพุทธ โดยนับถือศาสนา
อิสลามประมาณร้อยละ 70 
๒. บ้านโคกสะท้อน หมู่ที่  2 ตำบลควนปริง ความเป็นมา สมัยก่อนบ้านโคกสะท้อนมีการขนส่งสินค้าทางเรือ โดย
พ่อค้าจะนำสินค้ามาข้ึนที่ท่าเทียบเรือซึ่งเรียกกันว่าท่าเทียบเรือพลับพลา และชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่นิยมปลูกต้น
สะท้อนทำให้ผู้สัญจรไปมาจงึเรยีกท่าเรือนี้ว่า “ท่าท้อน” หรือบ้านโคกสะท้อนในปัจจุบนัประชากรส่วนใหญใ่นหมู่บ้าน
นับถือศาสนา พุทธ 
3. บ้านไซหนุน หมู่ที่ 3 ตำบลควนปริง ในสมัยก่อนเป็นพื้นที่บริเวณของหมู่ที่ 3 บ้านนาป้อเป็นพื้นที่ป่าใสและป่าพรุ
ซึ่งราษฎรได้แยกตัวมาจากบ้านนาป้อหมู่ที่ 8 ได้มาสร้างสวนยางพาราในบริเวณป่าใสนี้และได้พบต้นขนุนต้นหนึ่งเลย
เรียกติดปากว่า “ใสหนุน” จนถึงปัจจุบัน 
    ๔. บ้านหลวนช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลควนปริง  มีผู้เฒ่าผู้รู้เล่าสืบต่อกันมาควบคู่กับหนังสือประวัติศาสตร์เล่าใน
อดีตนั้นพระยานครเคยยกทัพมาจากเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นทางผ่านและมีช้างเป็นพาหนะ มีการพักค้างใน
พื้นที่ซึ่งช้างหลายๆเชือกที่อยู่รวมกัน ภาษาชาวบ้านเรียกว่า “หลวนช้าง หรือคอกช้าง” เลยมีชื่อว่า บ้านหลวนช้าง
จนถึงปัจจุบัน 
5. บ้านควนปริง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ ๖ ตำบลควนปริง เริ่มก่อตั้งมาต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ต่อมามีขุนนิคมเป็นกำนันคน
แรก  เมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้น มีการแบ่งแยกหมู่บ้านออกเป็นหลายหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 มีพื้นที่ 3 ช่วง ต่อเขตอำเภอ
เม ือง เร ียกว ่า “บ้านควนปร ิง” ต ่อเขตอำเภอก ันต ังเร ียกว ่า “บ้านบ ่อหลวง”  ต ่อเขตในพื ้นส ูงด ้ าน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัจจุบันเรียก “บนควน”        
7. บ้านทุ่งหวัง หมู่ที่ 7 ตำบลควนปริง มีเรื่องเล่าสืบต่อของหมู่บ้านว่า  จากสภาพพื้นที่ของพื้นที่ตำบลควนปริงส่วน
ใหญ่จะเป็นที่ราบลุ่มและมีที่เป็นเนินสูง หรือที่สูงอยู่ไม่มากนัก บ้านทุ่งหวังนั้น เล่ากันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่
หม้ายช่ือว่า “นางหวัง” ได้หนีโจรผู้ร้ายมาจากทางน้ำได้ข้ึนมาพักอาศัยในพื้นที่ หมู่บ้านนี้ และจากการที่  “นางหวัง” 
เป็นผู้หญิงที่สวยงามมาก ทำให้โจรผู้ร้ายได้ติดตามเป็นมาหลายพื้นที่จนมาพบที่บ้านนี้ แต่นางหวัง ไม่ยอมให้จับตัวทำ
ให้โจรผู้ร้ายได้ฆ่านางหวังภายในพื้นที่ของหมู่บ้านนี้ ทำให้เรียกบ้านนี้ว่า “ทุ่งนางหวัง” และได้เปลี่ยนเป็น “ทุ่งหวัง” 
จนถึงปัจจุบัน 
8. บ้านนาป้อ หมู่ที่ 8 ตำบลควนปริง ในสมัยก่อนเป็นพื้นที่บริเวณของหมู่ที่ 3 บ้านนาป้อเป็นพื้นที่ป่าใสและป่าพรุซึ่ง
ราษฎรได้แยกตัวมาจากบ้านนาป้อหมู่ที่ 8 ได้มาสร้างสวนยางพาราในบริเวณป่าใสนี้และได้พบต้นขนุนต้นหนึ่งเลย
เรียกติดปากว่า “ใสหนุน” จนถึงปัจจุบัน 
๙. บ้านกลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลควนปริงบ้านกลางเป็นหมู่บ้านที่แยกใหม่จากหมู่ที่ 1 บ้านเกาะปริง ตำบลควนปริงเมื่อ ปี 
พ.ศ. 2550ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อาชีพหลักทำการเกษตรปลูกยางพารา รับจ้าง และค้าขาย 
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7.๒ ข้อมูลดา้นการเกษตร 

(๑) บ้านเกาะปริง หมู่ที่ 1 มีพื้นที่ทัง้หมด.......1,125.....ไร ่
ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

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

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

 สวน...ผลไม้................... .................ครัวเรือน 
………1…..………ไร่ 

.....600.....กก./ไร่ .....................บาท/ไร่ .....................บาท/ไร่ 

 สวน....ปาล์ม................ ..................ครัวเรือน 
………64…..………ไร่ 

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

2) อ่ืนๆ  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
...ปลูกพืชผัก............ 

.................ครัวเรือน 
………11….……ไร่ 

..................กก./ไร่ 
 

.....................บาท/ไร่ 
 

.....................บาท/ไร่ 
 

(2) บ้านโคกสะท้อน หมู่ที่ 2 มีพื้นทีท่ั้งหมด.......676......ไร ่
ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

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

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

 สวน...ผลไม้................... ...............ครัวเรือน 
………3…..………ไร่ 

.....600.....กก./ไร่ .....................บาท/ไร่ .....................บาท/ไร่ 

 สวน....ปาล์ม................ ..................ครัวเรือน 
………54…..………ไร่ 

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

2) อ่ืนๆ  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
...ปลูกพืชผัก............ 

.................ครัวเรือน 
………14….……ไร่ 

..................กก./ไร่ 
 

.....................บาท/ไร่ 
 

.....................บาท/ไร่ 
 

 (3) บ้านไซหนุน หมู่ที่ 3 มีพื้นที่ทัง้หมด.......1,012......ไร ่
ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

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

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

 สวน...ผลไม้................... ...............ครัวเรือน 
………4…..………ไร่ 

.....600.....กก./ไร่ .....................บาท/ไร่ .....................บาท/ไร่ 

 สวน....ปาล์ม................ ..................ครัวเรือน 
…………..………ไร่ 

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

2) อ่ืนๆ  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
...ปลูกพืชผัก............ 

.................ครัวเรือน 
………10….……ไร่ 

..................กก./ไร่ 
 

.....................บาท/ไร่ 
 

.....................บาท/ไร่ 
 

(4) บ้านหลวนช้าง หมู่ที่ 4 มีพื้นที่ทั้งหมด.......1,502.....ไร ่
ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

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

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

 สวน...ผลไม้................... ...............ครัวเรือน 
………1…..………ไร่ 

.....600.....กก./ไร่ .....................บาท/ไร่ .....................บาท/ไร่ 

 สวน....ปาล์ม................ ..................ครัวเรือน 
………62…..………ไร่ 

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

2) อ่ืนๆ  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................ครัวเรือน ..................กก./ไร่ .....................บาท/ไร่ .....................บาท/ไร่ 



...ปลูกพืชผัก............ ………20….……ไร่    
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(5) บ้านควนปรงิ หมู่ที่ 5 มีพื้นที่ทั้งหมด.......1,378.....ไร ่
ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

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

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

 สวน...ผลไม้................... ...............ครัวเรือน 
………1…..………ไร่ 

.....600.....กก./ไร่ .....................บาท/ไร่ .....................บาท/ไร่ 

 สวน....ปาล์ม................ ..................ครัวเรือน 
………260..………ไร่ 

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

2) อ่ืนๆ  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
...ปลูกพืชผัก............ 

.................ครัวเรือน 
………23….……ไร่ 

..................กก./ไร่ 
 

.....................บาท/ไร่ 
 

.....................บาท/ไร่ 
 

(6) บ้านควนปรงิ หมู่ที่ 6 มีพื้นที่ทั้งหมด.......1,628......ไร ่
ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

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

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

 สวน...ผลไม้................... ...............ครัวเรือน 
………3…..………ไร่ 

.....600.....กก./ไร่ .....................บาท/ไร่ .....................บาท/ไร่ 

 สวน....ปาล์ม................ ..................ครัวเรือน 
………66…..………ไร่ 

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

2) อ่ืนๆ  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
...ปลูกพืชผัก............ 

.................ครัวเรือน 
………38….……ไร่ 

..................กก./ไร่ 
 

.....................บาท/ไร่ 
 

.....................บาท/ไร่ 
 

 (7) บ้านทุ่งหวัง หมูท่ี่ 7 มีพื้นที่ทั้งหมด.......1,482.......ไร ่
ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

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

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

 สวน...ผลไม้................... ...............ครัวเรือน 
………9…..………ไร่ 

.....600.....กก./ไร่ .....................บาท/ไร่ .....................บาท/ไร่ 

 สวน....ปาล์ม................ ..................ครัวเรือน 
………31…..………ไร่ 

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

2) อ่ืนๆ  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
...ปลูกพืชผัก............ 

.................ครัวเรือน 
………24….……ไร่ 

..................กก./ไร่ 
 

.....................บาท/ไร่ 
 

.....................บาท/ไร่ 
 

(8) บ้านนาป้อ หมู่ที่ 8 มีพื้นทีท่ั้งหมด.......1,204..........ไร ่
ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

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

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

 สวน...ผลไม้................... ...............ครัวเรือน 
…………..………ไร่ 

.....600.....กก./ไร่ .....................บาท/ไร่ .....................บาท/ไร่ 

 สวน....ปาล์ม................ ..................ครัวเรือน 
………27…..………ไร่ 

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

2) อ่ืนๆ  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
...ปลูกพืชผัก............ 

.................ครัวเรือน 
………15….……ไร่ 

..................กก./ไร่ 
 

.....................บาท/ไร่ 
 

.....................บาท/ไร่ 
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(9) บ้านกลาง หมูท่ี่ 9 มีพื้นที่ทัง้หมด.......978...............ไร ่
ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

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

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

 สวน...ผลไม้................... ...............ครัวเรือน 
…………..………ไร่ 

.....600.....กก./ไร่ .....................บาท/ไร่ .....................บาท/ไร่ 

 สวน....ปาล์ม................ ..................ครัวเรือน 
………113…..……ไร่ 

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

2) อ่ืนๆ  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
...ปลูกพืชผัก............ 

.................ครัวเรือน 
………10….……ไร่ 

..................กก./ไร่ 
 

.....................บาท/ไร่ 
 

.....................บาท/ไร่ 
 

7.3 ข้อมูลดา้นแหล่งนำ้ทางการเกษตร 
(1) บ้านเกาะปริง หมู่ที่ 1 

แหล่งน้ำ ความพอเพียงของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
ทางการเกษตร เพียงพอ ไม่เพียงพอ (มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพื่อการเกษตร 
การเข้าถึงแหลง่น้ำการเกษตร 

ตลอดทั้งปี 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
1.ห้วย/ลำธาร 1      

 (2) บ้านโคกสะท้อน  หมู่ที่ 2 
แหล่งน้ำ ความพอเพียงของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

ทางการเกษตร เพียงพอ ไม่เพียงพอ (มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพื่อการเกษตร 
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

ตลอดทั้งปี 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
1.คลอง 1      

(3) บ้านไซหนุน  หมู่ที่ 3 
แหล่งน้ำ ความพอเพียงของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

ทางการเกษตร เพียงพอ ไม่เพียงพอ (มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพื่อการเกษตร 
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

ตลอดทั้งปี 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 



2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
1.คลอง 1      
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(4) บ้านหลวนช้าง  หมู่ที่ 4 
แหล่งน้ำ ความพอเพียงของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

ทางการเกษตร เพียงพอ ไม่เพียงพอ (มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพื่อการเกษตร 
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

ตลอดทั้งปี 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
1.ห้วย/ลำธาร 2      
2.คลอง 1      
3)แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น 
1.สระ 1      

 (5) บ้านควนปริง หมู่ที่ 5 
แหล่งน้ำ ความพอเพียงของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

ทางการเกษตร เพียงพอ ไม่เพียงพอ (มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพื่อการเกษตร 
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

ตลอดทั้งปี 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
1.คลอง 1      
3)แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น 
2.คลองชลประทาน 1      

(6) บ้านควนปรงิ หมู่ที่ 6 
แหล่งน้ำ ความพอเพียงของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

ทางการเกษตร เพียงพอ ไม่เพียงพอ (มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพื่อการเกษตร 
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

ตลอดทั้งปี 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
1.ห้วย/ลำธาร 2      
2.คลอง 1      
3)แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น 
1.คลองชลประทาน 1      
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(7) บ้านทุง่หวัง  หมูท่ี่ 7 
แหล่งน้ำ ความพอเพียงของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

ทางการเกษตร เพียงพอ ไม่เพียงพอ (มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพื่อการเกษตร 
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

ตลอดทั้งปี 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
1.ห้วย/ลำธาร 1      

(8) บ้านนาป้อ  หมูท่ี่ 8 
แหล่งน้ำ ความพอเพียงของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

ทางการเกษตร เพียงพอ ไม่เพียงพอ (มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพื่อการเกษตร 
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

ตลอดทั้งปี 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
1.ห้วย/ลำธาร 2      
2.คลอง 1      
3.3)แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น 
1.คลองชลประทาน 1      

(9) บ้านกลาง  หมู่ที่ 9 
แหล่งน้ำ ความพอเพียงของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

ทางการเกษตร เพียงพอ ไม่เพียงพอ (มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพื่อการเกษตร 
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

ตลอดทั้งปี 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
1.ห้วย/ลำธาร 2      
2.คลอง 1      
3)แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น 
1.คลองชลประทาน 1      
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7.4 ข้อมูลดา้นแหล่งนำ้กินน้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค)  
(๑) บ้านเกาะปริง หมู่ที่ ๑/บ้านโคกสะทอ้น หมู่ที่ 2/บ้านไซหนุน หมู่ที่ 3/บ้านทุ่งหวัง หมูท่ี่ 7/บ้านนาป้อ หมู่ที่ 8
และบ้านกลาง หมู่ที่ 9 

แหล่งน้ำ ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่
ทั่วถึง 

ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
3 ระบบประปา (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       
4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
5 แหล่งน้ำธรรมชาติ       

 (2) บ้านหลวนช้าง  หมู่ที่ 4 

แหล่งน้ำ ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่
ทั่วถึง 

ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
3 ระบบประปา (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       
4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
5 แหล่งน้ำธรรมชาติ       

(3) บ้านควนปรงิ หมู่ที่ 5 

แหล่งน้ำ ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่
ทั่วถึง 

ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
3 ระบบประปา (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       
4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
5 แหล่งน้ำธรรมชาติ       

(4) บ้านควนปรงิ หมู่ที่ 6 

แหล่งน้ำ ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่
ทั่วถึง 

ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
3 ระบบประปา (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       
4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
5 แหล่งน้ำธรรมชาติ       
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8. ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
8.1 การนบัถือศาสนา 
พุทธ ร้อยละ  47.86 
อิสลาม ร้อยละ 52.00 
คริสต์ ร้อยละ 0.07 
ซิกส์  ร้อยละ 0.07 
8.2 ประเพณีและงานประจำป ี
ตำบลควนปรงิ มีขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ หลายอย่าง ด้านศาสนาพุทธ  เช่น ทำบุญเดือนสิบ วัน
สงกรานต์ ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน วันสารทไทย และวันทำบุญทางศาสนาอื่นๆ  ด้านศาสนาอิสลาม เช่น งานเมาลิด วัน
อารีรายอ ถือศีลอด เป็นต้น 
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษาถิ่น  ผูม้ีความรู้/ภูมิปญัญาท้องถ่ิน/ ด้านต่างๆ ในชุมชน 
  ๑. นางวิน  คิดสี       นวดแผนไทย 
  ๒. นายตุก จันทรัฐ                          นวดแผนไทย 
  ๓. นางเลียบ  ชนะนาค                     หมอกระดูกและหมอง ู
  ๔. นางปราณี  ชิตจันทร์                     นวดแผนโบราณ 
8.4 สินคา้พ้ืนเมืองและของท่ีระลึกผูม้ีความรู้งานฝีมือต่างๆ 
  1.นายวิรัตน์  ชูจัตร   เฟอร์นเิจอร ์
  2.นายอานนท์  ดวงเดือน                 เฟอร์นเิจอร ์
  3. นายสมพร  รักราวี                      เฟอร์นเิจอร ์
  4. นายประเวช  ชิตจันทร์                การตีมีด 
  5. นายนัตย์   ชิตจันทร์                   การตีมีด 
  6. นายจรูญ  สผีม      การตีมีด 

9. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
9.1 น้ำ 
ตำบลควนปรงิมทีรัพยากรแหล่งน้ำที่ไหลผ่าน ประกอบด้วยแม่น้ำตรัง  คลองควนปริง  คลองเมือง    คลองนางน้อย 
เป็นต้น 

10. อ่ืนๆ (ถ้ามีระบุด้วย)  
1. สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ประเภทจัดต้ัง  รุ่นที่ ๑ จำนวน  ๓๕  คน 
   สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ประเภทจัดต้ัง  รุ่นที่ ๒ จำนวน  ๒๘  คน 
   สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ประเภทจัดต้ัง  รุ่นที่ ๓ จำนวน   ๘  คน 
 2. กองทุนเงินล้าน  หมู่ที่ ๑ - ๙ 
 3. กองทุน SML   หมู่ที่ ๑ - ๙ 
 4. ธนาคารหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๒ 
 5. กองทุนแม่ของแผ่นดิน  หมู่ที่ ๕ 
 6. กองทุนสวัสดิการ  หมู่ที่ ๖ 
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 7. กลุ่มวิสาหกจิชุมชน ๑7 กลุ่ม 
  ๑. วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงแพะพันธ์ุพื้นเมืองบ้านเกาะปริง หมู่ที ่๑ 
  ๒. วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรูก้ารเกษตรพอเพียงบ้านกลาง หมู่ที่ ๙ 
  ๓. วิสาหกิจชุมชนกองทุนปุ๋ยบ้านหลวนช้าง หมู่ที่ ๔ 
  ๔. กลุ่มแมบ่้านไซหนุน หมู่ที่ ๓ 
  ๕. สง่เสรมิอาชีพการเกษตรบ้านกลาง  หมูท่ี่ ๙ 
  ๖. วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคพันธ์ุพื้นเมืองบ้านนาป้อ หมู่ที่ ๘   
  ๗. กลุ่มส่งเสริมการใช้ปุ๋ยผสมบ้านนาป้อ หมู่ที่ ๘ 
  ๘. กลุ่มส่งเสริมการใช้ปุ๋ยในสวนยางพาราและพืชผล หมูท่ี่ ๙ 
  ๙. กองทุนปุ๋ยเพื่อการเกษตรบ้านเกาะปริง หมูท่ี่ ๑   
๑๐. กองทุนปุ๋ยเพือ่การเกษตรบ้านทุ่งหวัง หมู่ที่ ๗ 
๑๑. กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรเกาะปริง หมูท่ี่ ๑ 
๑๒. กลุ่มมีดพร้านาป้อ(นายประเวช ชิตจันทร์) หมูท่ี่ 8 
  ๑๓. กลุ่มมีดพร้าสมชายนาป้อ หมู่ที่ ๓ 
  ๑๔. กลุ่มมีดพร้าโกบนาปอ้ หมู่ที่ ๑ 
  ๑๕. กลุ่มมีดพร้านาป้อดาวคู่เดือน หมูท่ี่ ๗ 
  ๑๖. กลุ่มมีดพร้านาป้อ หมูท่ี่ ๓ 
  17. กลุ่มเกษตรกรปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ หมูท่ี่ 4 
 



2-01 
ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑.  ความสัมพันธร์ะหว่างแผนพัฒนาระดบัมหภาค 
๑.๑  แผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการ
จัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม 
การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ได้แต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะ  อันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อ
ความสุขของคนไทยทุกคน 
สถานการณ์ แนวโน้ม วิสยัทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนำ 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการ
พัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับ
รายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็น
ประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที ่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ  อย่างไรก็ตาม 
ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ 
ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุ
หลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่โครงสร้าง
เศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพ
การผลิตในระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสทิธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปญัหาเรือ่ง
คุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 
นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทาง
สังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื ่องคุณภาพการให้บริการที ่มีมาตรฐาน
แตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ  
ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้ 
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สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการ
รักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 
ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาด
ความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน  ขณะที่ความมั่นคง
ภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสรมิสร้างใหเ้กิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มี
รากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาด
เสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความ
สามัคคี 
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากรทีม่ีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากร
สูงอายุที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ มีความท้าทายมากขึ้น 
ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงข้ึน การลงทุน
และการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
๒. ปัจจยัและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่
มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้า
ทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสำคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ  ที่มี
ความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเช่ือมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความ
ไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่
จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบ
หลายข้ัวอำนาจ หรือเกิดการย้ายข้ัวอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการ
กำหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
รวมกลุ ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู ่ความเชื ่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี ่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 
ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่าง
แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่าน้ี คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลก
และเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งข้ึน แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด 
อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงข้ึนในการ
เพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 
นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการ
ตอบสนองความต้องการของกลุม่ผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสดัส่วนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครวั
ไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกนัและจะมี
กลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของ
ประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้า
ทายสำคัญในระยะต่อไป 
  ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติ
เพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการ
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถ่ินมีความสะดวกมากข้ึน และเป็น 
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ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มี
ศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ ่นส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึน จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของ
ประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยัง
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทำให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากข้ึน ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยง
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากนี ้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิง
ความผันผวน ความถ่ี และขอบเขตที่กว้างขวางมากข้ึน ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ระบบโครงสรา้ง
พื้นฐานที่จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ ขณะที่ระบบ
นิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความ
ต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน 
ทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะไดร้ับ
ความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
รวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและ
ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดข้ึน โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่
สำคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งข้ึน 
  แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้าง
งานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ 
ที่ซับซ้อนข้ึน อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดข้ึนของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวัง
ด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้  
หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน ซึ่งรวมถึงการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
ประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมี
รูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากข้ึน หลายอาชีพอาจหายไปจาก
ตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ  
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับ
ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง  วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งข้ึน ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะ
ส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 
  จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น เห็น
ได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  มีพลวัตสูง 
และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึง
จำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  มีความร่วมมือในลักษณะ
ประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติ
การพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ ่งกันและกัน  โดยประเทศไทยจำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที ่มีคุณภาพ  มีความรู้ 
สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่
สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนา 
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ของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอด
การพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ สง่ผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
  นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร 
การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง
กับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมกีล
ยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงข้ึน และสามารถใช้จุด
แข็งในเรื ่องตำแหน่งที่ตั ้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากข้ึ น รวมทั้งให้
ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพื่อกระชับและสร้าง
สัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกา
สากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการ
บริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจ
เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จำเป็นต้อง
คำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมาก
ข้ึน 
  ดังนั ้น ภายใต้เงื ่อนไขโครงสร้างประชากร  โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี ่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเพื่อให้เกิด
การปรับตัวซึ ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี ่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศ
เจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ  พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักใน
ด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและ
จุดเด่นของประเทศ และปรับปรงุแก้ไขจุดอ่อนและจดุด้อยต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมาย
ใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์  
ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้
การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การ
มีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมเีกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความ
ยั ่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ ่งแวดล้อม  ความมั ่นคงทางพลังงานและอาหาร  ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั ่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทาง
การทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความ
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหาร 
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ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อ
พัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง
พอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอยา่งเท่า
เทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มี
ประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการ
แข่งขันกับประเทศต่างๆทั ้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื ่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื ่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่
เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่น
แฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า 
การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการ
พัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และ
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับ
และเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มี
ความเอื ้ออาทร เสียสละเพื ่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั ่งยืนและให้
ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
โดยมีเป้าหมายการพฒันาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสขุเศรษฐกิจพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิต ิพัฒนาคนใน
ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการ
ประเมินผลการพฒันาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 
๑) ความอยู่ดีมสีุขของคนไทยและสงัคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกจิ และการกระจายรายได ้
๓) การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสงัคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการและการเข้าถึงการให้บรกิารของภาครัฐ 
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาต ิ
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มผีลกระทบต่อความมัน่คง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพฒันากลไกการบรหิารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
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๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมลูค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกจิบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนษุย ์
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิต ิ
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกจิ สังคม และเทคโนโลย ี
(๓) การเสริมสร้างพลงัทางสังคม 
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพฒันา การพึง่ตนเองและการจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนบนสังคมเศรษฐกจิสเีขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนบนสังคมเศรษฐกจิภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพื้นที่เมอืง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมอืงทีเ่ติบโตอย่างต่อเนือ่ง 
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดบักระบวนทัศนเ์พื่อกำหนดอนาคตประเทศ 
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ  ทุก
ประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมือ
อาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกับบรบิทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
 
 
 

2-07 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้จัดทาข้ึนในช่วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดกันมากข้ึน โดยได้น้อม



นาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการ
พัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความสำคญักับ
การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของ
แผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทา
รายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  ขณะเดียวกัน ยังได้กำหนดแนวคิดและ
กลไกการขับเคลื ่อนและติดตามประเมินผลที่ช ัดเจน เพื ่อกำกับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิด
ประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 
๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ ๑๒ 
๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  
๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  
   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ป ีและอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี ้ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล้ำในสงัคม  
   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพือ่การพัฒนาประเทศสู่ความมัง่ค่ัง และยัง่ยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ  ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์  
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๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นทีเ่ศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมอืระหว่างประเทศเพือ่การพัฒนา  
๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  



๕.๒ แนวทางขับเคลือ่นแผนพฒันาฯ ฉบับที ่๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ ๑๒  
 1.3  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินต้องมีความสมัพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครือ่งกลที่ใช้ระบบอเิลก็ทรอนิกสค์วบคุม  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่  (New Engines of 
Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ ความหลากหลายเชิง
ชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 
๑. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ เทคโนโลยกีารเกษตร 
(Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 
๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ เทคโนโลยีสุขภาพ 
(Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 
๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, 
Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 
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๔. กลุ่มดจิิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยสีมองกลฝงั
ตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์
เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มารเ์ก็ตเพลส          (E-Market place) 
อี-คอมเมิรซ์ (E-Commerce) เป็นต้น 



๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มมีูลค่าสงู (Creative, Culture & High Value Services) 
อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว 
(Traveltech) การเพิม่ประสทิธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
 1.4  แผนพัฒนาจังหวัด 
 วิสัยทัศน์จังหวัดตรัง 
 “เมืองแหง่คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” 

 พันธกิจของจังหวัดตรัง 
1. มุง่สร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้มีความมั่งค่ังและ     มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
2. พฒันาสงัคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นค่ัง  สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิง่แวดล้อมที่ดบีนความหลากหลายทางชีวภาพ 
4. สง่เสรมิการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทกุภาคส่วน 
5. เสรมิสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

 เป้าประสงค์รวม 
1. เศรษฐกิจของจงัหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมสีิ่งแวดลอ้มดีตลอดจนมีการบรหิารจัดการแบบบูรณาการ 
เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมท่ีมั่งคงและ
ยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ 
1. รายได้จากการเกษตรเพิม่ขึ้น 
2. ผลผลิตทางอุตสาหกรรมและการเกษตรมีมลูค่าเพิ่มข้ึน 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรทีส่ำคัญ 
2. ส่งเสรมิเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
3. จัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมสำหรับด้านการเกษตรอุปโภค-บรโิภค 
4. ส่งเสรมิและพัฒนาการแปรรปูสินค้าเกษตรที่สำคัญ 
5. ส่งเสรมิธุรกจิขนาดกลาง  ขนาดย่อม  วิสาหกิจชุมชน  และผูผ้ลิตชุมชน 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 เป้าประสงค์ 
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวให้ได้มาตรฐานของกรมการท่องเทีย่ว 
2. ยกระดับการเข้าถึงและเช่ือมโยงแหลง่ท่องเที่ยว 
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3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของชุมชนในการบรหิารจัดการการท่องเที่ยว 
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว 
 6. สง่เสรมิการประชาสัมพันธ์การตลาดสมัยใหม่และพฒันาสื่อประชาสมัพันธ์ด้านการทอ่งเที่ยวอย่าง 
เป็นระบบ 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  เสริมสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 



เป้าประสงค์ 
1. ตรังเป็นสงัคมอยูเ่ย็นเป็นสุข 
2. ประชาชนมีรายได้และหลักประกันที่มั่นคง 
3. อัตราการตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาสำคัญลดลง 
4. ประชาชนมีการศึกษาเรียนรู้ดีและมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 
 1. เสรมิสร้างสังคมคุณธรรม  ศาสนาธรรม และประเพณีวัฒนธรรม 
 2. ส่งเสรมิการจัดการเรียนรู้และใช้  ภูมิปัญญาชาวบ้านในขับเคลือ่นตำบลสร้างสุขให้ครบทุกพื้นที่ตำบล 
 3. ส่งเสรมิอาชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจแกผู่้มรีายได้น้อย 
 4. ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย รวมถึงแรงงานในระบบและนอกระบบแรงงาน
ผู้สงูอายุ และแรงงานคนพิการ  ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 5. ส่งเสรมิการมสีุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เช่ือมโยงระดับทุติยภูมิและ
ตติยภูมิ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถ่ิน 
 6. พัฒนาการศึกษาทกุระดบัแก้ไขปัญหาเดก็และเยาวชนแบบบรูณาการ 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนท่ี และมี
ความยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
1. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบรูณ์ 
2. พัฒนาคนและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพื่อใหม้ีความพร้อมในการบรหิารจัดการ 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมกีารบรูณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 
1. ป้องกันการบกุรกุทำลายป่าและส่งเสริมการปลูกป่าแบบบูรณาการ 
2. ส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าต้นน้ำ  แหล่งน้ำต่างๆ  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3. ส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังานและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดปัญหาสิง่แวดล้อม 
4. บูรณาการความร่วมมือจากทกุภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู ้
5. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนในการจัดการขยะแบบบรูณาการและเป็นระบบ 

 

 

  

 

 

2-11 

1.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 
วิสยัทัศน์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง(พ.ศ.2561 - 2564) 

“เป็นองค์กรหลักในการประสานพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 
มุ่งเน้นการมสี่วนร่วมเชิงคณุภาพ 

สืบสานภูมิปัญญา 
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความสขุสูป่ระชาชนอยา่งยั่งยืน” 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง(พ.ศ.2561 - 2564) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและสง่เสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนรุักษ์พลังงานและการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนรุักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมสีุขของทอ้งถ่ิน 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถ่ิน 
 
2.  ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

“รวมใจพัฒนา  ใฝ่หาความรู้  เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง  
๒. ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างมีความสุข   
๓. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการศึกษาตามยุคสมัย 
๔. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการมสี่วนร่วม แบบบรูณาการ 
๕. สนับสนุนการบรหิารงาน และพฒันาองค์กรตามหลกัธรรมภิบาล 
๖. ดูแลรักษา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการอนรุักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๘. ส่งเสรมิการสร้างงานสร้างอาชีพ  โดยชุมชนเพื่อชุมชน 
เป้าประสงค ์
๑. การคมนาคมได้มาตรฐาน มีความสะดวก และปลอดภัยในการสญัจร 
๒. ระบบสาธารณูปโภคมีอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
๓. ชุมชนน่าอยู่ ประชาชนสุขภาพดี  และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
๔. สร้างโอกาสทางการศึกษาใหป้ระชาชนก้าวทันเทคโนโลย ี 
๕. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ินมากข้ึน 
๖. องค์กรมีความพร้อมในการบริการประชาชนอย่างรวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ 
๗. การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมดีข้ึน 
๘. ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน มีการสืบทอด 
๙. ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์      
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและสง่เสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนรุักษ์พลงังานและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม      
   อย่างยั่งยืน  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนรุักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมสีุขของทอ้งถ่ิน 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถ่ิน 
  



3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (โดยเทคนิค SWOT) เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในปีที่ผ่านมา เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันเพื่อเป็นการตอบคำถาม
ที่ว่า“ปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันองค์การบริหารสว่นตำบลมีสถาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการ
กำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป  ทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงปัจจัยภายใน 
ได้แก่ จ ุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน(Weakness = W) เช่น โครงสร ้างการบริหารงานของอบต . บุคลากร 
งบประมาณ การประสานงาน ความร่วมมือต่างๆ และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity = O)  อุปสรรค
(Threat = T) เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง นโยบายของรัฐบาล เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปีที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบล     ควนปริง 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis   
จุดแข็ง  (Strength = S) 
เปน็การวิเคราะห์ปจัจัยภายในองค์การบรหิารส่วนตำบลว่ามีส่วนดี ความเข้มแข็งความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่
ส่งเสริมความสำเรจ็ต่างๆในปีทีผ่่านมา วิเคราะห์ได้ดังนี ้
1.  มีอสิระในการบรหิารงบประมาณ 
2.  การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ และบรรลเุป้าหมาย 
3.  มีการจัดโครงสร้างภายในทีเ่หมาะสมสอดคล้องกับภารกจิ 
4.  มีการบริการด้านสาธารณะต่อประชาชนอย่างรวดเร็ว 
5.  มีการกำหนดแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน 
6.  มีกลุ่มพลังมวลชนที่เข้มแข็ง อาทิเช่น  ศูนย์อปพร. ชมรม อสม. ศูนย์พัฒนาครอบครัวและเครือข่ายพฒันาสงัคม
ตำบลควนปรงิ ฯลฯ 
7.  มสีินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีช่ือเสียง ได้แก่  มีดพร้านาปอ้  เครื่องแกงตำมือ 
จุดอ่อน  (Weakness= W) 
เป็นการพิจารณาปจัจัยภายในขององค์การบรหิารส่วนตำบลว่าผลการพัฒนาท้องถ่ินในปทีี่ผ่านมามีส่วนเสีย ความ
อ่อนแอ ความไม่สมบรูณ์ ไม่เข้มแข็งอย่างไร  ซึ่งวิเคราะห์ไดด้ังนี ้
1. งบประมาณมจีำกัด เมือ่เปรียบเทียบกบัปญัหาและความต้องการของประชาชน ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ครอบคลมุทั่วถึงและทันต่อความตอ้งการ  
 2. ในงานบางภารกจิที่ต้องดำเนินการยังขาดบุคลากรผูร้ับผดิชอบโดยตรง เช่น งานปอ้งกันและบรรเทา     
สาธารณภัย ส่งผลให้ภารกิจดงักล่าวยังไม่มีประสิทธิภาพเทา่ที่ควร และพนักงาน เจ้าหน้าที่บางตำแหน่งยงัขาด
ประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ 
3. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและการปรับปรุงข้อมูลยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
4. ไม่มีสถานที่กำจัดขยะเป็นของตนเอง  
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5. ขาดแคลนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆในการปฏิบัติงาน 
 6. การขอรับสนับสนุนโครงการที่เกินศักยภาพของอบต.จากหน่วยงานอื่น ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร 
ได้รับการสนับสนุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
7. การรวมกลุ่มขององค์กรชุมชนจัดตั้งเพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะ ส่วนมากขาดความเข้าใจต่อ
โครงการ ไม่มีความพร้อมของการรวมกลุ่ม และไม่มีความตั้งใจในการจัดตั้งกลุ่มอย่างแท้จริง หากไม่มีงบประมาณ
จัดสรรให้ การรวมกลุ่มจะเป็นไปได้ยาก 
8. ผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่นเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองไม่ดีเท่าที่ควร  ส่งผลต่อความร่วมมือในการพัฒนา
ท้องถ่ินมีน้อยจนเป็นอุปสรรคในการพัฒนา  
 9. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้ 
เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตสิับสนขาดความชัดเจน 



โอกาส  (Opportunity = O) 
 เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกของอบต.ในปทีี่ผ่านมาว่ามีสภาพเป็นเช่นไร เหตุการณ์สถานการณ์โลก 
ของประเทศ ของจังหวัด และอำเภอทีเ่กิดข้ึนมผีลตอ่การพฒันาหรือเป็นโอกาสอันดีต่อท้องถ่ินหรือไม่ โดยมกีาร
พิจารณาทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี วิเคราะห์ได้  ดังนี ้
1. สงัคมในท้องถ่ินยังมีความเอื้ออาทรต่อกัน 
 2. ประชาชนในท้องถ่ินมีความสนใจและตื่นตัวทางการเมืองสูงข้ึน 
3.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ .ศ.2542 
กำหนดให้ท้องถิ่นบริหารจัดการตนเองในระดับท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และเป็น
กลไกการบริหาร การถ่ายโอนภารกิจ และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4. นโยบายรัฐบาลมุ่งสร้างสังคมเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและสมานฉันท์ให้การพัฒนาเป็นไปได้ง่ายย่ิงข้ึน 
5. ประชาชนมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสื่อสารมากขึ้น 
 อุปสรรค  ( Threat = T) 
เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจำกัดตอ่การ
พัฒนาท้องถ่ิน โดยพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี โดยวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 1. พื้นที่บางส่วนขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และการนำมาใช้ผลิตประปา 
 2. ปัญหาภัยธรรมชาติ  เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย 
 3. การเมืองท้องถ่ินทำให้ประชาชนแตกความสามัคคีแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย  
 4  ประชาชนในท้องถ่ิน หวังพึ่งส่วนราชการมากกว่าพึ่งตนเอง 
 5. ปัญหาความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการจัดสรรเงินรายได้จากส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง  แม้จะมีการปรับปรุงการจัดสรรแล้วก็ตาม  
 6. ค่านิยมสมัยใหม่และกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ส่งผลให้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน รวมถึงวิถีชีวิตของ
ประชาชนเปลี่ยนไป มีสังคมคนเห็นแก่ตัวเพิ่มข้ึน 
 7. ประชาชน บางส่วนขาดความร่วมมือและยังไม่เข้าใจระบบการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  
8. การเมืองขาดเสถียรภาพ มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอ่ย ส่งผลให้การบริหารประเทศชะงักงัน กระทบต่อการบรหิาร
ราชการส่วนท้องถ่ิน   
 9. พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง อยู่ใกล้ตัวเมืองตรัง และบางส่วนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง    
ทำให้ประชาชนบางส่วนมีความเป็นอยู่แบบสังคมเมืองมีความเอื้ออาทรต่อกันน้อยลง 
 



3-01 
ส่วนที่ 3 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ควบคู่การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลควน
ปริง 

การเศรษฐกิจ การพาณิชย์ กองช่าง 

๒ ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้
แบบองค์รวม 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สำนักปลัดอบต. 
บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน สำนักปลัดอบต. 
บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา 
บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข สำนักปลัดอบต. 
บริการชุมชนและสังคม สังคมสังเคราะห์ สำนักปลัดอบต. 
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลัดอบต. 
บริการชุมชนและสังคม ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา 
การดำเนินงานอ่ืน งบกลาง สำนักปลัดอบต. 

๓ ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนสู่ระดับ
ฐานราก 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สำนักปลัดอบต./ 
กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลัดอบต. 

๔ ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สำนักปลัดอบต. 
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง 
บริการชุมชนและสังคม 
 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

สำนักปลัดอบต. 

๕ ด้านการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา 

๖ ด้านการอยู่ดีมีสุขของ
ท้องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม 
 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

สำนักปลัดอบต. 

การเศรษฐกิจ การเกษตร สำนักปลัดอบต. 
7 ด้านการเมือง การบริหาร 

และการพัฒนาบุคลากร 
ของท้องถิ่น 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สำนักปลัดอบต. 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน สำนักปลัดอบต. 
บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา 
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง 

รวม 7 ยุทธ ๔ ด้าน ๑๑ แผนงาน 4 สำนัก/กอง 



 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ป ี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2 แผนงานการพาณิชย์ 

 
 
 

56 
1 

 
 
 

50,431,045 
200,000 

 
 
 

46 
1 

 
 
 

77,096,850 
200,000 

 
 
 

28 
- 

 
 
 

11,478,825 
- 

 
 
 

22 
- 

 
 
 

72,095,569 
- 

 
 
 

6 
- 

 
 
 

16,880,000 
- 

 
 
 

158 
2 

 
 
 

227,982,289 
400,000 

รวม 57 50,631,045 47 77,296,850 28 11,478,825 22 72,095,569 6 16,880,000 160 228,382,289 
2) ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบ
องค์รวม 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2.2 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
2.3 แผนงานการศึกษา 
2.4 แผนงานสาธารณสุข 
2.5 แผนงานสังคมสังเคราะห์ 
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
2.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
2.8 แผนงานงบกลาง 

 
 
 

3 
1 
 

25 
9 
2 
7 
 

8 
 

4 

 
 
 

1,030,000 
60,000 

 
4,723,000 
1,404,100 

70,000 
455,000 

 
870,000 

 
9,206,000 

 
 
 

3 
1 
 

30 
9 
2 
8 
 

11 
 

4 

 
 
 

1,030,000 
60,000 

 
3,659,500 
1,404,100 

70,000 
655,000 

 
11,909,000 

 
9,398,000 

 
 
 

2 
1 
 

27 
10 
3 
7 
 

9 
 

4 

 
 
 

1,283,000 
70,000 

 
4,628,400 
1,327,600 
1,115,000 
440,000 

 
815,000 

 
10,514,000 

 
 
 

2 
1 
 

24 
10 
2 
7 
 

8 
 

4 

 
 
 

5,000,000 
70,000 

 
5,726,250 
1,327,600 
115,000 
440,000 

 
605,000 

 
11,506,000 

 
 
 

1 
1 
 

23 
10 
2 
7 
 

8 
 

4 

 
 
 
1,000,000 

70,000 
 

3,471,900 
1,327,600 
115,000 
440,000 

 
605,000 

 
12,498,000 

 
 
 

11 
5 
 

129 
48 
11 
36 

 
44 

 
20 

 
 
 

9,343,000 
330,000 

 
22,209,050 
6,791,000 
1,485,000 
2,430,000 

 
14,804,000 

 
53,122,000 

รวม 59 17,818,100 68 28,185,600 63 20,193,000 58 24,789,850 56 19,527,500 304 110,514,050 
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แบบ ผ.01 



 
 

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ป ี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนสู่ระดับฐานราก 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 
 
 

2 
1 

 
 
 

320,000 
100,000 

 
 
 

2 
4 

 
 
 

320,000 
190,000 

 
 
 

2 
3 

 
 
 

320,000 
90,000 

 
 
 

2 
3 

 
 
 

320,000 
90,000 

 
 
 

2 
3 

 
 
 

320,000 
90,000 

 
 
 

10 
14 

 
 
 

1,600,000 
560,000 

รวม 3 420,000 6 510,000 5 410,000 5 410,000 5 410,000 24 2,160,000 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 
 
 
 

5 
4 
5 

 
 
 
 

280,000 
570,000 
280,000 

 
 
 
 

6 
3 
3 

 
 
 
 

1,280,000 
370,000 
70,000 

 
 
 
 

5 
10 
2 

 
 
 
 

310,000 
66,220,000 

50,000 

 
 
 
 

5 
4 
2 

 
 
 
 

10,110,000 
720,000 
50,000 

 
 
 
 

4 
4 
2 

 
 
 
 

110,000 
720,000 
50,000 

 

 
 
 
 

25 
25 
14 

 
 
 
 

12,090,000 
68,600,000

500,000 

รวม 14 1,130,000 12 1,720,000 17 66,850,000 11 10,880,000 10 880,000 64 81,190,000 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
5.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 
 
 

18 

 
 
 

2,228,000 

 
 
 

16 

 
 
 

1,328,000 

 
 
 

13 

 
 
 

730,000 

 
 
 

13 

 
 
 

730,000 

 
 
 

13 

 
 
 

730,000 

 
 
 

73 

 
 
 

5,746,000 

รวม 18 2,228,000 16 1,328,000 13 730,000 13 730,000 13 730,000 73 5,746,000 
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แบบ ผ.01 

01 



 
 

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ป ี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6) ยุทธศาสตร์ด้านการอยู่ดีมีสุข
ของท้องถ่ิน 
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
6.2 แผนงานการเกษตร 

 
 

7 
 

1 

 
 

410,000 
 

10,000 

 
 

8 
 

1 

 
 

510,000 
 

10,000 

 
 

3 
 

3 

 
 

135,000 
 

24,000 

 
 

4 
 

3 

 
 

933,700 
 

24,000 

 
 

3 
 

3 

 
 

135,000 
 

24,000 

 
 

25 
 

11 

 
 

2,123,700 
 

92,000 
รวม 8 420,000 9 520,000 6 159,000 7 957,700 6 159,000 36 2,215,700 

7) ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง  
การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร
ของท้องถ่ิน 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
7.2 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
7.3 แผนงานการศึกษา 
7.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

19 
4 
 

5 
2 

 
 
 

1,404,000 
140,000 

 
420,000 
60,000 

 
 
 

22 
6 
 

4 
2 

 
 
 

5,486,000 
1,220,000 

 
120,000 
60,000 

 
 
 

15 
2 
 

4 
1 

 
 
 

1,645,000 
20,000 

 
170,000 
10,000 

 
 
 

14 
3 
 

4 
1 

 
 
 

965,000 
100,000 

 
170,000 
10,000 

 
 
 

13 
2 
 

4 
1 

 
 
 

465,000 
20,000 

 
170,000 
10,000 

 
 
 

83 
17 

 
21 
7 

 
 
 

9,965,000 
1,500,000 

 
1,050,000 
150,000 

รวม 30 2,024,000 34 6,886,000 22 1,845,000 22 1,245,000 20 665,000 128 12,665,000 
 

รวมทั้งส้ิน 
 

189 
 

74,671,145 
 

192 
 

116,446,450 
 

154 
 

101,395,825 
 

138 
 

111,108,119 
 

116 
 

39,251,500 
 

789 
 

442,873,039 
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แบบ ผ.01 

01 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรงั 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
พาราแคปซีลสายเกาะไสน
หมู่ท่ี 1 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีมาตรฐานเพิ่มข้ึน   
ทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

-ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรพาราแคปซีล 
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง  
500 เมตร หนา ๐.0๕ เมตร 

- - - 640,000 
 

- -ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรพาราแคปซีล 
กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง  
500 เมตร หนา ๐.0๕ เมตร 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
2 โครงการซ่อมสร้าง 

ผิวจราจรแอสฟัลติก 
คอนกรีต ถนนมิ่งเมือง 
ซอย ๑ หมู่ท่ี ๑ 

-เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม
สภาพถนนให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร 

-ซ่อมสร้างผิวจราจร 
แอสฟัลติกคอนกรีต  
กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง  
๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 

๒๕๒,๐๐๐ 
 

- 
 
 

- - - -ซ่อมสร้างผิวจราจร 
แอสฟัลติกคอนกรีต  
กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง  
๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 

-ถนนมีสภาพดีข้ึน  
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายหมูดลาย หมู่ท่ี 1 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีสภาพดีข้ึนและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3.50 เมตร  
ระยะทาง 200 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- 42๐,๐๐๐ 

 

- - - -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทาง 200 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

-ถนนมีสภาพดีข้ึน  
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

 

 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยไม้ไผ่ หมู่ท่ี 1 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีสภาพดีข้ึนและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง 
340 เมตร หนา๐.๑๕ เมตร 

- 840,๐๐๐ 
 

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

-ถนนมีสภาพดีข้ึน  
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 
3-05 

 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ำค.ส.ลบริเวณมัสยิด
มาลีกียะห์ (บ้านเกาะปริง)
หมู่ท่ี ๑ 

-เพื่อก่อสร้างคูระบาย
น้ำให้เกิดการระบายน้ำ
ได้รวดเร็ว และแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

-ก่อสร้างคูระบายน้ำ  
ค.ส.ล.ระยะทาง 200 เมตร 

65๐,๐๐๐ 
 

- - - - -ก่อสร้างคูระบายน้ำ  
ค.ส.ล.ระยะทาง 200เมตร 

-การระบายน้ำดีข้ึน 
สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม 

กองช่าง 
 
 

 
6 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายวิโรจน์ หนูหมุน 
หมู่ท่ี ๒ 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีมาตรฐานเพิ่มข้ึน  
ทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทาง 3๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๘๖๕,๐๐๐ 
 

- - -  -ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง๔ เมตร 
ระยะทาง 3๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
7 โครงการบุกเบิกถนน 

บ้านโคกสะท้อน แยก
สายบ้านกลาง หมู่ท่ี ๒ 

-เพื่อบุกเบิกถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

-บุกเบิกถนนลงหินผุเกลี่ย
เรียบ กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทาง 1๐๐ เมตร 

96,๐๐๐ 
 

- - - - -บุกเบิกถนนลงหินผุเกลี่ย
เรียบ กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทาง 1๐๐ เมตร 

-ถนนมีสภาพดีข้ึน  
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 
8 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรและบุกเบิกถนน 
สายเลียบคลองนางน้อย
หมู่ท่ี 2 - บ้านควนปริง 
หมู่ท่ี 6 

-เพื่อบุกเบิกถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

-ปรับปรุงผิวจราจรและ
บุกเบิกถนนลงหินผุเกลี่ย
เรียบ กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 850 เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.3๕ เมตร 

- - - 582,๐๐๐ 
 

- -ปรับปรุงผิวจราจรและ
บุกเบิกถนนลงหินผุเกลี่ย
เรียบ กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 850 เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.3๕ เมตร 

-ถนนมีสภาพดีข้ึน  
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 

 

3-06 

 

แบบ ผ.0๒ 

.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างพนัง
กั้นน้ำป้องกันตลิ่งพัง 
คลองนางน้อย และ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโคกสะท้อน 
หมู่ท่ี ๒ 

-เพื่อแก้ไขและป้องกันการ
พังทลายของตลิ่ง และ
อันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
-ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
เนื่องจากสาเหตุผลกระทบ
จากภัยพิบัติในพื้นท่ี 
เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

-ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ
ป้องกันตลิ่งพังโดยทำการ
เรียงหินกล่องลวดตาข่าย
เหล็ก ระยะทาง ๓๖ เมตร 
-ปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง 
๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

๑,๔๘๖,๐๐๐ 
 

- - - - -ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ
ป้องกันตลิ่งพังโดยทำการ
เรียงหินกล่องลวดตาข่าย
เหล็ก ระยะทาง ๓๖ เมตร 
-ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง 
๒๕ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร 

-สามารถป้องกันการ
พังทลายของตลิ่งและ
อันตรายท่ีเกิดจากการ
พังทลาย 
-ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านบังฝา - นาย
ระดม กะเดช หมู่ท่ี ๓ 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้มี
สภาพดีข้ึนและประชาชน
ได้รับความสะดวกมากข้ึน 

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

๑,๙๕๘,๐๐๐ - - - - -ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทาง ๕๒๕ เมตรหนา 
๐.๑๕ เมตร 

-ถนนมีสภาพดีข้ึน  
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

 

 

11 โครงการบุกเบิกถนน 
สายบ้านบังฝา-นาย
ระดม กะเดช หมู่ท่ี 3 

-เพื่อบุกเบิกถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

-บุกเบิกถนนลงหินผ ุ
เกลี่ยเรียบ กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทาง 54๐ เมตร 

- 330,๐๐๐ - - - -บุกเบิกถนนลงหินผุเกลี่ย
เรียบ กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทาง 54๐ เมตร 

-ถนนมีสภาพดีข้ึน  
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 

 

3-07 

 

แบบ ผ.0๒ 

0๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้าวัดควนปริงวนาราม - 
เลียบกำแพงมอ.หมู่ท่ี ๔ 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีสภาพดีข้ึนและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทาง ๒๐๐เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- 
 
 
 

 

4๘๐,๐๐๐ 
 

- - - -ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

-ถนนมีสภาพดีข้ึน  
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
13 โครงการบุกเบิกถนน 

สายหลวนช้าง -หนองใหญ่  
หมู่ท่ี ๔  

-เพื่อบุกเบิกถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

-บุกเบิกถนนลงหินผุ   
กว้าง ๔ เมตรระยะทาง  
๓๐๐ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 

- - - -บุกเบิกถนนลงหินผุ  
กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง  
๓๐๐ เมตร 

-ถนนมีสภาพดีข้ึน  
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

 

14 โครงการบุกเบิกถนน  
สายบ้านนางอุไร มาจิตตา 
- สายกำแพงมอ.หมู่ท่ี 4 

-เพื่อบุกเบิกถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

-บุกเบิกถนนลงหินผุเกลี่ย
เรียบ กว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทาง 360 เมตร 

- 290,๐๐๐ 

 

- - - -บุกเบิกถนนลงหินผุเกลี่ย
เรียบ กว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทาง 360 เมตร 

- ถนนมีสภาพดีข้ึน  
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายจำลอง  ทองเรือง 
หมู่ท่ี 4 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีสภาพดีข้ึนและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 230 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

759,๐๐๐ 
 

- - - - -ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 230 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

-ถนนมีสภาพดีข้ึน  
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 
 

3-08 

 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

16 โครงการบุกเบิกถนนสาย
นาโต๊ะตำ-วังเรียน หมู่ท่ี ๔ 

-เพื่อบุกเบิกถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

-บุกเบิกถนนลงหินผ ุ
เกลี่ยเรียบ หนาเฉลี่ย  
๐.30 - ๑.๐๐ เมตร  
กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง 
๘๔๔ เมตร 

๔๙๐,๐๐๐ 
 

- - - - -บุกเบิกถนนลงหินผ ุ
เกลี่ยเรียบ หนาเฉลี่ย    
๐.30 - ๑.๐๐ เมตร  
กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง  
๘๔๔ เมตร 

-ถนนมีสภาพดีข้ึน  
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

17 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ถนนสายควนปริง-บางหมาก 
หมู่ท่ี 4 

-เพื่อเพิ่มพื้นท่ีใช้สอย
และเพิ่มความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของผู้ใช้ถนน 

-ถมปรับพ้ืนท่ี  
กว้าง 5.90 เมตร 
ระยะทาง 277 เมตร 
 

- 600,๐๐๐ 
 

- - - -ถมปรับพ้ืนท่ี  
กว้าง 5.90 เมตร 
ระยะทาง 277 เมตร 
 

-พื้นท่ีบริเวณหน้าวัด
ควนปริงวนาราม  
มีพื้นท่ีใช้สอยเพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 
 
 

 
18 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
บ้านนางสั้น เพชรประสิทธิ์  
หมู่ท่ี ๕ 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีสภาพดีข้ึนและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กกว้าง ๓-๔เมตร 
ระยะทาง ๑๓๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - -ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง ๓-4 เมตร 
ระยะทาง ๑๓๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

-ถนนมีสภาพดีข้ึน  
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 
19 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางชวน วงศ์วิวัฒน์ 
หมู่ท่ี ๕ 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีมาตรฐานเพิ่มข้ึน  
ทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง 195 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

457,000 - - - - -ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง 195 เมตร 
หนา ๐.15 เมตร 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 

3-09 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย
หน้าโรงเรียนบ้านควนปริง 
หมู่ท่ี 5 

-เพื่อก่อสร้างคูระบาย
น้ำให้เกิดการระบายน้ำ
ได้รวดเร็ว ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

-ก่อสร้างคูระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง 249 เมตร 

- 
 

1,๐20,๐๐๐ - - - -ก่อสร้างคูระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง 249 เมตร 

-การระบายน้ำดีข้ึน 
สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม 

กองช่าง 
 
 

 
21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายข้างตลาด 
ควนปริง หมู่ท่ี ๖ 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีสภาพดีข้ึนและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทาง ๑๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

25๐,๐๐๐ 

 

- - - - -ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทาง ๑๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

-ถนนมีสภาพดีข้ึน  
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 

 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายหอถัง
ประปา-แยกบ้านนายปลด 
ศรมณี หมู่ท่ี ๖ 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีสภาพดีข้ึนและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร 
ระยะทาง 53 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

1๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - -ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร 
ระยะทาง 53 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

-ถนนมีสภาพดีข้ึน  
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 

 
23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายในเปลว - 
หนองใหญ่ หมู่ท่ี ๖ 

-เพือ่ก่อสร้างถนนให้ 
มีสภาพดีข้ึนและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง ๔ 
เมตร ระยะทาง ๑๒๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

- 3๐๐,๐๐๐ 
 

- - - -ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทาง ๑๒๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

-ถนนมีสภาพดีข้ึน  
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 

 
 

3-10 

 

แบบ ผ.0๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ
ค.ส.ล.ถนนข้างตลาดควนปริง
หมู่ท่ี ๖ 

-เพื่อก่อสร้างคูระบาย
น้ำให้เกิดการระบายน้ำ
ได้รวดเร็ว ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

-ก่อสร้างคูระบายน้ำค.ส.ล.
ระยะทาง ๒๕๐ เมตร 
กว้าง ๐.50 เมตร พื้นบน  
ค.ส.ล.รางตื้น พร้อมฝาเปิด-
ปิด ค.ส.ล.จำนวน ๓๙ ฝา 

๑,๐๓๖,๐๐๐ 
 

- - - - -ก่อสร้างคูระบายน้ำค.ส.ล. 
ระยะทาง ๒๕๐ เมตร 
กว้าง ๐.50 เมตร  พื้นบน 
ค.ส.ล รางตื้น พร้อมฝาเปิด-
ปิด ค.ส.ล. จำนวน ๓๙ ฝา 

-การระบายน้ำดีข้ึน 
สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม 

กองช่าง 
 
 

 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายวิทยา ขาวเรือง -นายชม 
ศรีพล หมู่ท่ี 6 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีสภาพดีข้ึนและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

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

- - - 60๐,๐๐๐ 
 

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

-ถนนมีสภาพดีข้ึน  
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 

 
26 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายบุญฤทธิ์ เกลี้ยงรัตน์ 
หมู่ท่ี 6 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีสภาพดีข้ึนและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทาง 275 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- 72๐,๐๐๐ 
 

- - - -ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทาง 275 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

-ถนนมีสภาพดีข้ึน  
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 

 
27 โครงการบุกเบิกถนนสาย

ทางรถไฟ หมู่ท่ี ๗ - ตำบล
โคกหล่อหมู่ท่ี ๑๑ 

-เพื่อบุกเบิกถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

-บุกเบิกถนนลงหินผุ  
กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร 

- 1,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - - -บุกเบิกถนนลงหินผุ  
กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร 

-ถนนมีสภาพดีข้ึน  
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
 
 

 

 

3-11 

 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
บริเวณห้วยโคลน หมู่ท่ี ๗ 

-เพือ่กักเก็บน้ำสำหรับ
การเกษตร ผลิตน้ำประปา
และน้ำอุปโภค 

-ก่อสร้างฝายน้ำล้นตาม
สภาพห้วย 

3๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - -ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
จำนวน ๑ จุด 

-มีสถานท่ีกักเก็บน้ำ 
สำหรับการเกษตร ผลิต
น้ำประปาและน้ำอุปโภค 

กองช่าง 
 

 
29 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร

แอสฟัลติกคอนกรีต 
สายห้วยเตียว หมู่ท่ี ๗ 
 

-เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
สภาพถนนให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจร 

-ซ่อมสร้างผิวจราจร 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง 
๖๒๐ เมตรหนา ๐.๐๕ 
เมตร 

๑,๘๖๕,๐๐๐ 
 

- 
 
 

- - - -ซ่อมสร้างผิวจราจร 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง 
๖๒๐ เมตรหนา ๐.๐๕ 
เมตร 

-ถนนมีสภาพดีข้ึน  
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

30 โครงการบุกเบิกถนนสาย
เลียบทางรถไฟ-มัสยิดบ้าน
นาป้อ หมู่ท่ี ๘ 

-เพื่อบุกเบิกถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

-บุกเบิกถนนลงหินผ ุ
เกลี่ยเรียบ จำนวน  
1,455  ลูกบาศก์เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.30-๑.50 
เมตร กว้าง ๖ เมตร 
ระยะทาง ๓๐๐ เมตร 

๓๔๑,๐๐๐ 
 

- - - - -บุกเบิกถนนลงหินผ ุ
เกลี่ยเรียบจำนวน  
1,455  ลูกบาศก์เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.30-๑.50 
เมตร กว้าง ๖ เมตร 
ระยะทาง  ๓๐๐ เมตร 

-ถนนมีสภาพดีข้ึน  
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 

31 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เลียบทางรถไฟ -มัสยิดบ้าน
นาป้อ หมู่ท่ี 8 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้มี
สภาพดีข้ึนและประชาชน
ได้รับความสะดวกมากข้ึน 

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

- 49๐,๐๐๐ 
 

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

-ถนนมีสภาพดีข้ึน 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 
 

3-12 

แบบ ผ.0๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

32 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร 
แอสฟัลติกคอนกรีตสายเลียบ
คลองชลประทาน หมู่ท่ี ๘ 
 

-เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
สภาพถนนให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร 

-ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัล 
ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร 
ระยะทาง ๕๘ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 

๑๕๑,๐๐๐ 
 

- 
 
 

- - - -ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติ
กคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร 
ระยะทาง ๕๘ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 

-ถนนมีสภาพดีข้ึน 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 

33 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพารา
แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนมิ่งเมือง 
หมู่ท่ี ๘ 
 

-เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
สภาพถนนให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร 

-ซ่อมสร้างผิวจราจรพารา 
แอสฟัลติกคอนกรีต  
กว้าง ๕.๑๐ - ๕.๖๐ เมตร 
ระยะทาง ๒๗๐ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 

๙๖๖,๐๐๐ 
 

- 
 
 

- - - -ซ่อมสร้างผิวจราจรพารา 
แอสฟัลติกคอนกรีต  
กว้าง ๕.๑๐ - ๕.๖๐ เมตร 
ระยะทาง ๒๗๐ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 

-ถนนมีสภาพดีข้ึน 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายอี สังวาล
รัตน์ ถนนมิ่งเมือง ซอย ๓ หมู่ท่ี ๙ 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีมาตรฐานเพิ่มข้ึน  
ทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร
ระยะทาง  ๑๖๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๔๒๗,๐๐๐ 
 
 
 

 

- - - - -ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร
ระยะทาง ๑๖๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
35 โครงการบุกเบิกถนนสายนาย

นิตย์ สัญกูล - ควนฝามี  
หมู่ท่ี ๙ 

-เพื่อบุกเบิกถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

-บุกเบิกถนนลงหินคลุกกว้าง 
๔ เมตร ระยะทาง 1,15๐ 
เมตร(เป็นช่วงระยะ) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- - - -บุกเบิกถนนลงหินคลุก 
กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง  
1,15๐ เมตร(เป็นช่วงระยะ) 

-ถนนมีสภาพดีข้ึน  
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 

 
3-13 

 

แบบ ผ.0๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

36 โครงการบุกเบิกถนนสาย
บ้านนายอาคม ไกรทอง 
หมู่ท่ี ๙ 

-เพื่อบุกเบิกถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

-บุกเบิกถนนลงหินผุเกลี่ยเรียบ 
หนาเฉลี่ย ๐.20 เมตร  
กว้าง ๖ เมตร  ระยะทาง 
๑๒๐ เมตร 

๓๕,๙๐๐ 
 
 

- - - - -บุกเบิกถนนลงหินผ ุ
เกลี่ยเรียบ หนาเฉลี่ย   
๐.๒0 เมตร กว้าง ๖ เมตร  
ระยะทาง ๑๒๐ เมตร 

-ถนนมีสภาพดีข้ึน  
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 
37 โครงการบุกเบิกถนนสาย

บ้านนางอารี วงศ์มาก  
หมู่ท่ี ๙ 

-เพื่อบุกเบิกถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

-บุกเบิกถนนลงหินผุเกลี่ยเรียบ 
หนาเฉลี่ย ๐.20 เมตร กว้าง 
๖ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร 

๓๘,๙๐๐ 
 

- - - - -บุกเบิกถนนลงหินผ ุ
เกลี่ยเรียบ หนาเฉลี่ย    
๐.20 เมตร กว้าง ๖ เมตร 
ระยะทาง ๑๓๐ เมตร 

-ถนนมีสภาพดีข้ึน  
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 
38 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายมิ่งเมือง ซอย ๓  
หมู่ท่ี ๙ 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีสภาพดีข้ึนและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง 
๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

๔๐8,๐๐๐ 
 

- - - - -ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทาง ๑๗๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

-ถนนมีสภาพดีข้ึน  
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 
39 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสนามกีฬาตำบล 
ควนปริง - สวนสุขภาพ
ตำบลควนปริง ระยะท่ี 2 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีมาตรฐานเพิ่มข้ึน   
ทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
150เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- 
 
 
 

 

- - 420,000 - -ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร
ระยะทาง  ๑๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
 

3-14 

แบบ ผ.0๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ท่ีทำการองค์การบริหาร-
ส่วนตำบลควนปริง 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีมาตรฐานเพิ่มข้ึน   
ทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 100 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

360,000 
 
 
 

 

- - - - -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 100 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
41 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนภายในตำบลควนปริง 
-เพื่อปรับปรุงถนนให้ 
มีมาตรฐานเพิ่มข้ึน   
ทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

-ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

- - - -ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน -ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

42 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
สวนสุขภาพตำบลควนปริง 

-เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในสวนสุขภาพตำบล
ควนปริง 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในสวนสุขภาพ
ตำบลควนปริง กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง ๑๒๗ เมตร 
หนา ๐.๑2 เมตร 

- - ๓40,๐๐๐ - - -ก่อสร้างถนนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในสวนสุขภาพ
ตำบลควนปริง กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง ๑๒๗ เมตร 
หนา ๐.๑2 เมตร 

-ประชาชนมีถนน
สำหรับเดิน-วิ่ง/ปั่น
จักรยานภายในสวน
สุขภาพตำบลควนปริง 

กองช่าง 

 

 

 

3-15 

 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

43 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร
พาราแอสฟัลติกคอนกรีต 
สายมิ่งเมือง ซอย ๑ หมู่ท่ี ๑ 
ระยะท่ี 2 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีมาตรฐานเพิ่มข้ึน   
ทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

-ซ่อมสร้างผิวจราจรพารา 
แอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง  
๕ เมตร ระยะทาง 244 เมตร
หนา ๐.0๕ เมตร 
 

- - 
 

462,000 - - -ซ่อมสร้างผิวจราจรพารา
แอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 
๕ เมตร ระยะทาง 244 
เมตรหนา ๐.0๕ เมตร 
 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
44 โครงการบุกเบิกถนนสาย

ควนฝามี - สายยุทธศาสตร์  
หมู่ท่ี 1 

-เพื่อบุกเบิกถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

-บุกเบิกถนนลงหินผุเกลี่ยเรียบ 
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 800 
เมตร 

- 
 

- - 400,000 - -บุกเบิกถนนลงหินผุเกลี่ย
เรียบ กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 800 เมตร 

-ถนนมีสภาพดีข้ึน  
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 
45 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ

คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
บ้านโคกสะท้อน หมู่ท่ี ๒ 

-เพื่อก่อสร้างคูระบาย  
ให้เกิดการระบายน้ำ
รวดเร็ว และแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม      

-ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระยะทาง 410เมตร 

- - 
 

1,107,000 - - -ก่อสร้างคูระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ระยะทาง 410 เมตร 

-การระบายน้ำรวดเร็ว 
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม      

กองช่าง 
 
 
 

46 โครงการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ดาดปูนไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายบ้าน 
โคกสะท้อน หมู่ท่ี ๒ 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีมาตรฐานเพิ่มข้ึน   
ทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

-ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 1 เมตร ระยะทาง 
400 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
พร้อมดาดปูนไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระยะทาง 70 เมตร 

- - 
 

300,000 - - -ขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 1 เมตร 
ระยะทาง 400 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม
ดาดปูนไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระยะทาง 70 
เมตร 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายโคกสอม - 
คลองกลาง หมู่ท่ี ๓ 

-เพื่อก่อสร้างถนนให ้
มีมาตรฐานเพิ่มข้ึน   
ทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 
470เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - 
 

900,000 - - -ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง 470 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายอับดุล  
อาบูบาเกอร์ หมู่ท่ี ๓ 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้มี
มาตรฐานเพิ่มข้ึน   
ทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5เมตร ระยะทาง 
165 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - 
 

- 495,000 - -ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 165 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

49 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้าน
นายปรีชา ชิตจันทร์ หมู่ท่ี ๓ 

-เพื่อบุกเบิกถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

-บุกเบิกถนนลงหินผุเกลี่ยเรียบ 
กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 90 
เมตร 

- - 
 

54,000 - - -บุกเบิกถนนลงหินผุเกลี่ย
เรียบ กว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง 90 เมตร 

-ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 
50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายบ้านนายจำลอง 
ทองเรือง ระยะท่ี ๒ หมู่ท่ี ๔ 

-เพื่อก่อสร้างถนนให ้
มีมาตรฐานเพิ่มข้ึน   
ทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
140 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - 
 

420,000 - - -ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5เมตร 
ระยะทาง 140 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน  ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

51 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ 
มัสยิดมาลีกียะห์ (บ้านเกาะปริง)  
หมู่ท่ี 1 ระยะท่ี 2 

-เพื่อก่อสร้างคูระบาย  
ให้เกิดการระบายน้ำ
รวดเร็ว และแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม      

-ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระยะทาง 41 เมตร 

- - 
 

110,000 - - -ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระยะทาง 41 
เมตร 

-การระบายน้ำ
รวดเร็ว และแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม      

กองช่าง 
 
 
 

52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านหลวนช้าง-
หนองใหญ่ หมู่ท่ี 4 

-เพื่อก่อสร้างถนนให ้
มีมาตรฐานเพิ่มข้ึน   
ทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 230 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - 
 

- 552,000 - -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 230 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

53 โครงการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
ข้างโรงเรียนบ้านควนปริง 
หมู่ท่ี ๕ 

-เพื่อก่อสร้างถนนให ้
มีมาตรฐานเพิ่มข้ึน   
ทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

-ขยายผิวจราจรคอนกรีต 
เสริมเหล็ก มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
810 ตร.ม. หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - 
 

491,000 - - -ขยายผิวจราจรคอนกรีต 
เสริมเหล็ก มพีื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
810 ตร.ม. หนา ๐.๑๕ เมตร 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายบ้านนางสาวมณี 
อรรถสงเคราะห์ หมู่ท่ี ๖ 

-เพื่อก่อสร้างถนนให ้
มีมาตรฐานเพิ่มข้ึน   
ทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

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

- - 
 

700,000 - - -ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 280 เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

3-18 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายสุนัน 
รักหนู หมู่ ๖ 

-เพื่อก่อสร้างถนนให ้
มีมาตรฐานเพิ่มข้ึน   
ทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 117 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - 
 

280,000 - - -ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 117 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายข้างห้วยโคลน 
ระยะท่ี ๒ หมู่ท่ี ๗ 

-เพื่อก่อสร้างถนนให ้
มีมาตรฐานเพิ่มข้ึน   
ทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

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

- - 
 

430,000 - - -ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 160 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
57 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้าน

นายทวน ปากจันทร์ หมู่ท่ี ๗ 
-เพื่อบุกเบิกถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

-บุกเบิกถนนลงหินผุเกลี่ย
เรียบ กว้าง 4 เมตร  
ระยะทาง 485 เมตร 

- - 
 

388,000 - - -บุกเบิกถนนลงหินผ ุ
เกลี่ยเรียบ กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 485 เมตร 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 

 
58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียน
บ้านนาป้อหมู่ท่ี 8 

เพือ่ก่อสร้างถนนให ้
มีมาตรฐานเพิ่มข้ึน   
ทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทาง 120 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - 
 

252,000 - - -ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 3.50
เมตร ระยะทาง 120 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

3-19 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

59 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน 
สายบ้านนางอารี วงค์มาก
หมู่ท่ี ๙ 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีมาตรฐานเพิ่มข้ึน   
ทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 120 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - 
 

288,000 - - -ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 120 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
60 โครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กถนน 
สายบ้านนายอาคม ไกรทอง 
หมู่ท่ี ๙ 

-เพื่อก่อสร้างถนนให้ 
มีมาตรฐานเพิ่มข้ึน   
ทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 120 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - 
 

288,000 - - -ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 120 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
61 โครงการบุกเบิกถนน  

สายบ้านนายอี สังวาลรัตน์ -
ถนนสายควนปริง-บางหมาก 
หมู่ท่ี ๙ 

-เพื่อบุกเบิกถนนให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

-บุกเบิกถนนลงหินผุเกลี่ย
เรียบ กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 280 เมตร 

- - 
 

224,000 - - -บุกเบิกถนนลงหินผุเกลี่ย
เรียบ กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 280 เมตร 

-ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 
62 โครงการจัดทำป้ายสถานท่ี

สำคัญและป้ายชื่อถนนซอย
ภายในหมู่บ้าน  
 

-เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนท่ัวไป 

-จัดทำป้ายสถานท่ีสำคัญ
และป้ายชื่อถนนซอย
ภายในหมู่บ้าน จำนวน 
๑๘ ชุด 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

- 700,000 - -ป้ายสถานท่ีสำคัญและ
ป้ายชื่อถนนซอยภายใน
หมู่บ้าน จำนวน ๑๘ ชุด 

-ประชาชนท่ัวไปได้รับ
ทราบและมีความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
 
 

 
 

3-20 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรงั 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

63 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบจราจร
ภายในตำบลควนปริง 
 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ทางจราจรภายในตำบล
และให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

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

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

-อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนลดลง ร้อยละ 5 

-อุบัติเหตุทาง
การจราจรลดลง 
และประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

 

 

64 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้ำสาธารณะ 

-เพื่อแก้ปัญหาการ 
ขาดแคลนน้ำในจุดท่ีไม่
มีระบบประปาหมู่บ้าน
หรือที่ประสบปัญหา 
ภัยแล้ง 

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

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

- - - -ก่อสร้างถังเก็บน้ำ
สาธารณะ 

-สามารถแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ำในจุดท่ีไม่มี
ระบบประปา
หมู่บ้านได้ 

กองช่าง 

65 โครงการขุดบ่อน้ำต้ืน
สาธารณะ 

-เพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหา
การขาดแคลนน้ำให้กับ
ประชาชน 

-ขุดหรือปรับปรุงบ่อน้ำต้ืน
สาธารณะฯลฯ 

๖๐,๐๐๐ 
 

 

๖๐,๐๐๐ 
 

 

- - - -ขุดหรือปรับปรุง บ่อน้ำ
ตื้นสาธารณะฯลฯ 

-ประชาชนมีน้ำใช้
จากบ่อน้ำต้ืน
สาธารณะ 

อบจ.ตรัง/ 
กองช่าง 

 
66 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหอถังบ้าน 
กำนันหมัด เอ็มเอม็  
หมู่ท่ี ๓ 

-เพื่อให้ระบบประปา
สามารถใช้งานและ
ให้บริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-ปรับปรุงระบบการผลิต
น้ำประปา ระบบท่อส่งน้ำ 
ระบบตู้ควบคุมไฟ ฯลฯ  

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - -ปรับปรุงระบบการผลิต
น้ำประปา ระบบท่อส่ง
น้ำ ระบบตู้ควบคุมไฟ 
ฯลฯ  

-ประชาชนได้รับ
บริการจากระบบ 
ประปาหมู่บ้านอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 

3-21 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

67 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หอถังบ้านบังฝา 
หมู่ท่ี ๓ 

-เพื่อให้ระบบประปา
สามารถใช้งานและ
ให้บริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-ปรับปรุงระบบการผลิต
น้ำประปา ระบบท่อส่งน้ำ 
ระบบตู้ควบคุมไฟ ฯลฯ  

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

- - - - -ปรับปรุงระบบการผลิต
น้ำประปา ระบบท่อส่งน้ำ 
ระบบตู้ควบคุมไฟ ฯลฯ  

-ประชาชนได้รับ
บริการจากระบบ 
ประปาหมู่บ้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

68 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หอถังวัดควนปริง
วนารามหมู่ท่ี ๔ 

-เพื่อให้ระบบประปา
สามารถใช้งานและ
ให้บริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-ปรับปรุงระบบการผลิต
น้ำประปา ระบบท่อส่งน้ำ 
ระบบตู้ควบคุมไฟ ฯลฯ  

- ๕๐๐,๐๐๐ 
 

- - - -ปรับปรุงระบบการผลิต
น้ำประปา ระบบท่อส่งน้ำ 
ระบบตู้ควบคุมไฟ ฯลฯ  

-ประชาชนได้รับ
บริการจากระบบ 
ประปาหมู่บ้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

69 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หอถังบ้าน 
นายสมาน สัญกลู หมู่ท่ี ๕ 

-เพื่อให้ระบบประปา
สามารถใช้งานและ
ให้บริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-ปรับปรุงระบบการผลิต
น้ำประปา ระบบท่อส่งน้ำ 
ระบบตู้ควบคุมไฟ ฯลฯ  

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - -ปรับปรุงระบบการผลิต
น้ำประปา ระบบท่อส่งน้ำ 
ระบบตู้ควบคุมไฟ ฯลฯ  

-ประชาชนได้รับบริการ
จากระบบ ประปา
หมู่บ้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปา หมู่ท่ี 7(บ้านทุ่งหวัง) 

-เพื่อแก้ไขการขาด
แคลนน้ำอุปโภค
บริโภคแก่ประชาชน 

-ก่อสร้างหอถังประปา  
แบบบาดาล ขนาดความจุ 
20 ลบ.ม. ทรงแชมเปญ 
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน  
๑ ชุด 

- 697,๐๐๐ 
 

- - - -ก่อสร้างหอถังประปา 
แบบบาดาล ขนาดความจุ 
20 ลบ.ม. ทรงแชมเปญ 
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน  
๑ ชุด 

-สามารถแก้ไขการ
ขาดแคลนน้ำอุปโภค
บริโภคแก่ประชาชน 

กองช่าง 
 
 

 

 

3-22 

 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

71 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค   
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง 
และเพียงพอ 

-ขยายเขตวางท่อประปา  
หมู่ท่ี 1,2,4,๕,๖,๘,9  
(ตามแบบประปาส่วนภูมิภาค) 

๖๐๐,๐๐๐ 
 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

-จำนวนประชากรมี
น้ำประปาใช้เพิ่มข้ึน 

-ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่าง
ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

72 โครงการจัดซื้อ 
ถังเก็บน้ำสำรอง 

-เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ำสำหรับภัยแล้ง 

-จัดซื้อถังเก็บน้ำสำรอง ๕๐,๐๐๐ 
 

- - - - -ซื้อถังเก็บน้ำสำรอง -สามารถแก้ปัญหา
การขาดแคลนน้ำ
สำหรับภัยแล้ง 

กองช่าง 
 

73 โครงการเป่าล้างบ่อ
บาดาลระบบประปา
หมู่บ้าน 

-เพื่อฟื้นสภาพของบ่อ
บาดาลท่ีมีอายุการใช้
งานมานานให้สามารถ
ผลิตน้ำประปาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-เป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑-๙ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

- - - -เป่าล้างบ่อบาดาล
ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี ๑-๙ 

-บ่อบาดาลท่ีมีอายุ
การใช้งานมานานมี
สภาพการใช้งาน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 
 

74 โครงการขุดลอก 
คูระบายน้ำ 

-เพื่อช่วยให้ระบายน้ำได้
รวดเร็ว ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

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

4๐๐,๐๐๐ 
 

4๐๐,๐๐๐ 
 

- - - -ขุดลอกคูระบายน้ำ  -การระบายน้ำดีข้ึน 
สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม 

กองช่าง 
 

 

3-23 

 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

75 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
บริเวณเกาะไสนหมู่ท่ี ๑  

-เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้
สำหรับผลิตน้ำประปา 

-ขุดเจาะบ่อบาดาล 
บริเวณเกาะไสน 
หมู่ท่ี ๑ 

- - - 270,000 - -ขุดเจาะบ่อบาดาล 
บริเวณเกาะไสนหมู่ท่ี ๑ 

-สามารถแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ำประปา 

กองช่าง 
 

76 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
บริเวณมัสยิดบ้านไซหนุน 
(หลังเก่า) หมู่ท่ี ๓ 

-เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้
สำหรับผลิตน้ำประปา 

-ขุดเจาะบ่อบาดาล  
บริเวณมัสยิดบ้านไซหนุน 
(หลังเก่า) หมู่ท่ี ๓ 

- - - 270,000 - -ขุดเจาะบ่อบาดาล  
บริเวณมัสยิดบ้านไซหนุน 
(หลังเก่า) หมู่ท่ี ๓ 

-สามารถแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ำประปา 

กองช่าง 
 

77 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
บริเวณมัสยิดบ้านนาป้อ  
หมู่ท่ี ๘ 

-เพื่อจัดหาแหล่งน้ำใช้
สำหรับผลิตน้ำประปา 

-ขุดเจาะบ่อบาดาล  
บริเวณมัสยิดบ้านนาป้อ 
หมู่ท่ี ๘ 

- - - 270,000 - -ขุดเจาะบ่อบาดาล  
บริเวณมัสยิดบ้านนาป้อ 
หมู่ท่ี ๘ 

-สามารถแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ำประปา 

กองช่าง 
 

78 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
หน้าโรงเรียนบ้านนาป้อ  
หมู่ท่ี 8 

-เพื่อเพิ่มพื้นท่ีใช้สอย
และเพิ่มความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของผู้ใช้
ถนน 

-ถมปรับพ้ืนท่ีตามสภาพ 
กว้างเฉลี่ย 2.70 เมตร 
ระยะทางประมาณ 156 
เมตร 

- - 580,000 - - -ถมปรับพ้ืนท่ีตามสภาพ 
กว้างเฉลี่ย 2.70 เมตร 
ระยะทางประมาณ 156 
เมตร 

-พืน้ท่ีบริเวณหน้า
โรงเรียนบ้านนาป้อ  
มีพื้นท่ีใช้สอเพิ่มข้ึน 

กองช่าง 
 

79 โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้า
สาธารณะ 
(ตามแบบมาตรฐานไฟฟ้า) 

-เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

-ติดตั้งชุดโคมไฟ
สาธารณะ หมู่ท่ี ๑-๙ 

250,๐๐๐ 
 

 

2๕๐,๐๐๐ 
 

 

- 
 

- - -ติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะ
หมู่ท่ี ๑-๙ 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

 
80 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 

ชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
-เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

-ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ชุดโคมไฟสาธารณะ 
หมู่ท่ี ๑-๙ 

๕๐,๐๐๐ 
 

 

๕๐,๐๐๐ 
 

 

- - - -ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ชุดโคมไฟสาธารณะ 
หมู่ท่ี ๑-๙ 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

 
3-24 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

81 โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายบา้นโคกสะท้อนแยก 
บ้านกลาง หมู่ท่ี 2 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
ระยะทาง 77 เมตร 

- 
 
 
 
 

34,650 
 
 
 
 

- - - -ขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง 
77 เมตร 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 
 

 
82 โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย

ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายคลองกลาง -ทุ่งโต๊ะแป  
หมู่ท่ี 3 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 8๐ เมตร 

36,000 
 
 

 

- - - - -ขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง  
8๐ เมตร 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 
 

83 โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายบ้านบังฝา-นายระดม กะเดช  
หมู่ท่ี 3 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 540 เมตร 

- 
 
 
 
 

243,000 
 
 
 
 

- - - -ขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง 
540 เมตร 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 
 
 

84 โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายบ้านนายอับดล อาบูบาเกอร์ 
หมู่ท่ี 3 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทาง 175 เมตร 

- 
 
 
 
 

78,750 
 
 
 
 

- - - -ขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะ  ระยะทาง 
175 เมตร 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 
 

 
3-25 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

85 โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายบ้านนางอุไร มาจิตตา - 
สายกำแพงมอ.หมู่ท่ี 4 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทาง 360เมตร 

- 
 
 
 

162,200 
 
 
 

- - - -ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทาง 360เมตร 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

 
86 โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย

ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายควนเขานุ้ย -วังเรียน หมู่ท่ี 4 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 668 เมตร 

- 
 
 
 

300,600 
 
 
 

- - - -ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 668 เมตร 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

 
87 โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย

ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายบ้านนายจำลอง ทองเรือง 
หมู่ท่ี 4 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทาง 230 เมตร 

103,500 - - - - -ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 230เมตร 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

 
88 โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย

ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายบ้านนางสั้น เพ็ชรประสิทธิ์ 
หมู่ท่ี 5 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
ระยะทาง 130 เมตร 

34,725 
 
 

 

- - - - -ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
ระยะทาง 130 เมตร 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

 
 

 

3-26 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

89 โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายบ้านนายวงษา รอดสั้น  
หมู่ท่ี 5 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทาง 171 เมตร 

- 
 
 
 

76,950 
 
 
 

- - - -ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 171 เมตร 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

 
90 โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย

ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายบ้านนางชวน วงศ์วิวัฒน์  
หมู่ท่ี 5 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
ระยะทาง 196 เมตร 

- 
 
 
 

88,200 
 
 
 

- - - -ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
ระยะทาง 196 เมตร 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

 
91 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะถนนสายข้างตลาด 
ควนปริง หมู่ท่ี ๖ 

-เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

-ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง ๒6๐ เมตร 

๓๕,๑๐๐ 
 
 

- - - - -ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง ๒6๐ เมตร 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 
 
 

92 โครงการปรับปรุงและขยายเขต
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายบ้าน 
นายจวน บุญแก้ว หมู่ท่ี 6 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ปรับปรุงและขยายเขต
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 
115 เมตร 

- 
 
 
 

51,750 
 
 
 

- - - -ปรับปรุงและขยายเขต
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 
115 เมตร 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

 
 

 

3-27 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

93 โครงการปรับปรุงและขยายเขต
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายบ้าน 
นายบุญฤทธิ ์เกลี้ยงรัตน์ หมู่ท่ี 6 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทาง 117 เมตร 

- 
 
 
 
 

52,650 
 
 
 
 

- - - -ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 117 เมตร 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 
 

 
94 โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย

ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายสนามกีฬา -หลังป้อมตำรวจ 
หมู่ท่ี 6 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทาง 445 เมตร 

100,000 
 

100,000 
 

- - - -ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง  445 เมตร 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

 
95 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะถนนสายหนองไทร- 
ทุ่งพลับหวาน หมู่ท่ี 7 -ตำบล
บางหมาก 

-เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

-ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 390 เมตร 

29,250 
 

- - - - -ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง  390 เมตร 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 
 
 

96 โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายทางเข้าห้วยโคลน หมู่ท่ี 7 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทาง 128 เมตร 

- 
 
 
 

57,600 
 
 
 

- - - -ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทาง 128 เมตร 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

 
 

3-28 

 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

97 โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายบ้านนายชิดชัย -ฝายน้ำล้น 
หมู่ท่ี 8 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะ  ระยะทาง 
370 เมตร 
 

166,500 - - - - -ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทาง 370 เมตร 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 
 

 
98 โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย

ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายเลียบทางรถไฟ - มัสยิด 
บ้านนาป้อ หมู่ท่ี ๘ 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง 
205 เมตร 

- 
 
 
 
 

92,250 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- -ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 205 เมตร 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 
 

 
99 โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย

ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายมิ่งเมือง ซอย ๓ หมู่ท่ี ๙ 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง 
๔๐๗ เมตร 

60,00๐ 
 
 
 

60,00๐ 
 
 
 

- - - -ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง ๔๐๗ เมตร 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 
 

100 โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายมิ่งเมือง ซอย 2 หมู่ท่ี ๙ 
(ซอยรร.นูรุลอิงซาน) 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง 
557 เมตร 
 

60,00๐ 
 
 
 

 

60,00๐ 
 
 
 

 

- - - -ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 557 เมตร 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 
 

 
3-29 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

101 โครงการปรับปรุงและขยายเขต
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าถนนสาย
มิ่งเมือง ซอย 1 หมู่ท่ี 9 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ปรับปรุงและขยายเขต
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
ระยะทาง 129 เมตร 

- 
 
 
 

48,375 
 
 
 

- - - -ปรับปรุงและขยายเขต
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
ระยะทาง 129 เมตร 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

 
102 โครงการปรับปรุงและขยายเขต

ระบบจำหน่ายไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายประชารัฐ 
(หลังมัสยิดบ้านกลาง)หมู่ท่ี 9 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ปรับปรุงและขยายเขต
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 
165 เมตร 

- 
 
 
 

44,875 
 
 
 

- - - -ปรับปรุงและขยายเขต
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 
165 เมตร 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

 
103 โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย

ไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนสายบ้านนางสาวมณี  
อรรถสงเคราะห์ หมู่ท่ี ๖ 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง ๒๘๐ 
เมตร 

- 
 
 

 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

126,000 
 
 

- -ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง ๒๘๐ 
เมตร 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง 
 
 

 
104 โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย

ไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนสายทางเข้าหว้ยโคลน  
ระยะท่ี ๒ หมู่ท่ี ๗ 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง 165
เมตร 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

74,25๐ 
 
 

 

- 
 
 

 

- -ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้า
สาธารณะ  ระยะทาง๑๖๕
เมตร 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

 
 

 

3-30 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

105 โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนสายบ้านนางอารี วงศ์มาก
หมู่ท่ี ๙ 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
แรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง ๑๔๒ เมตร 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

๖๔,๐๐๐ 
 
 
 

- 
 
 
 

- -ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง ๑๔๒ 
เมตร 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

 
106 โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย

ไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนสายในเปลว-ต้นหว้า 
(แยกโคกกอก) หมู่ท่ี ๖ 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
แรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทาง 1๐๐ เมตร 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

๔๕,๐๐๐ 
 
 
 

- 
 
 
 

- -ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง 1๐๐ 
เมตร 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

 
107 โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย

ไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนสายบ้านนายบุญฤทธิ์  
เกลี้ยงรัตน์ ระยะท่ี ๒ หมู่ท่ี ๖ 

-เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
แรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ
ระยะทาง ๒๗๙ เมตร 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

๑๒๖,๐๐๐ 
 
 
 

- 
 
 
 

-ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง ๒๗๙ 
เมตร 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

 
108 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า

สาธารณะถนนสายบ้าน 
นายทวน ปากจันทร์ หมู่ท่ี ๗ 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง ๕๕๓ เมตร 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

๔๒,๐๐๐ 
 
 

 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

-ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง ๕๕๓ 
เมตร 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

 
 

 

3-31 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

109 โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนสายบ้านนายอาคม ไกรทอง 
หมู่ท่ี ๙ 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
แรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทาง ๑๓๑เมตร 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

๔๐,๕๗๕ 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

-ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้า
สาธารณะ  ระยะทาง ๑๓๑
เมตร 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 
 

 
110 โครงการปรับปรุงและขยายเขต

ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและ
ไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสาย
มหาอำนาจและแยกสายบ้าน
นายสุนัน รักหนู หมู่ท่ี ๖ 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ปรับปรุงและขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและ
ไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 
๔๗๔ เมตร 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

๘๙,๐๐๐ 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

-ปรับปรุงและขยายเขต
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
และไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง ๔๗๔ เมตร 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 
 

 
111 โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย

ไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ 
ถนนสายหลวนช้าง -หนองใหญ่ 
หมู่ท่ี ๔ 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
แรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง ๗๐๐เมตร 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

๓๔๐,๓๙๑ 
 
 
 

- 
 
 
 

-ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง ๗๐๐
เมตร 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

 
112 โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย

ไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนสายโคกสอม -คลองกลาง 
หมู่ท่ี ๓ 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

-ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
แรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง ๔๘๕ เมตร 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

๒๔๓,๗๗๘ 
 
 
 

- 
 
 
 

-ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง ๔๘๕
เมตร 

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรงั 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

113 โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้า
สาธารณะ 
(ตามแบบมาตรฐานไฟฟ้า) 

-เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

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

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.2 แผนงานการพาณิชย์ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดซื้อเคร่ืองสูบ
น้ำบาดาล/ใบพัด 
ชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ 
 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และความสามารถใน
การจ่ายน้ำ 

-เปลี่ยนเคร่ืองสูบน้ำ
บาดาล/ใบพัด  
ชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- - - -เปลี่ยนเคร่ืองสูบน้ำ
บาดาล /ใบพัด  
ชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การจัดการระบบน้ำ 
มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ีน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม 
TO BE NUMBER ONE 

-เพือ่สร้างความเข้มแข็ง
ในการดำเนินกิจกรรม
TO BE NUMBER ONE 

-ส่งเสริมกิจกรรม  
TO BE NUMBER ONE 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

- - - -ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

-กลุ่มสมาชิก  
TO BE NUMBER ONE 
มีความเข้มแข็งในการ
ร่วมป้องกันปัญหา 
ยาเสพติดมากข้ึน 

สำนักปลัดอบต. 

2 โครงการปั่นจักรยาน 
เพื่อสุขภาพ 

-เพื่อกระตุ้นให้
ประชาชนตระหนักถึง
การออกกำลังกายแบบ
ถีบจักรยาน  

-จัดกิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพด้วยการปั่น
จักรยาน 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

 

- - - -ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

-ประชาชนตระหนักถึง
การออกกำลังกายแบบ
ถีบจักรยาน  

สำนักปลัดอบต. 

3 โครงการติดตั้งกล้อง 
วงจรปิด ชนิด IP Camera
ภายในสวนสุขภาพตำบล 
ควนปริง 

-เพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้
บริการท่ีสวนสุขภาพมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

-ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ชนิด IP Camera ภายใน
สวนสุขภาพตำบลควนปริง
จำนวน ๘ ตัว 
 
 

- - ๒๘๓,๐๐๐ - - -ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ชนิด IP Camera 
ภายในสวนสุขภาพ
ตำบลควนปริง 
จำนวน ๘ ตัว 

-เพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้
บริการท่ีสวนสุขภาพ 
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

สำนักปลัด อบต. 
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แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนและ
รักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในตำบล 

 

 

-เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนและ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในตำบล
ช่วงเทศกาล 

 

 

 

 

 

 

 

-จัดจุดบริการ รณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

๖๐,๐๐๐ 

 

 

๖๐,๐๐๐ 

 

 

7๐,๐๐๐ 

 

 

7๐,๐๐๐ 

 

 

7๐,๐๐๐ 

 

-อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
ลดลงร้อยละ ๕ 

-ลดอุบัติเหตุทางถนน  
สามารถลดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สิน 

สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม)
โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
อาหารเสริม(นม) ท่ีมี
คุณภาพและถูกหลัก
อนามัย            

-จัดซื้ออาหารเสริมนม
ให้แก่ 
โรงเรียนบ้านนาป้อ
โรงเรียนบ้านควนปริง
ศพด.อบต.ควนปริง 

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

-ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย
สมบูรณ์ตามหลัก
โภชนาการ  

กองการศึกษา 

2 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสพฐ. 
ในพื้นท่ี 

-เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวัน 
ท่ีเพียงพอและถูกหลัก
โภชนาการ 

-อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่โรงเรียน 
โรงเรียนบ้านนาป้อ
โรงเรียนบ้านควนปริง 

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

-ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย
สมบูรณ์ตามหลัก
โภชนาการ 

กองการศึกษา 

3 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวัน 
ท่ีเพียงพอและถูกหลัก
โภชนาการ 

-อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ 
ศพด.อบต.ควนปริง 

450,000 450,000 - - - -ผู้เรียนร้อยละ 100 
ได้รับประทานอาหาร
กลางวัน 

-ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย
สมบูรณ์ตามหลัก
โภชนาการ 

กองการศึกษา 

4 โครงการสร้างเสริม
ประสบการณ์แหล่ง
เรียนรู้ 

-เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียน 

-นำนักเรียนไปทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี 

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

-นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการท้ัง
ด้านร่างกาย สังคม 
อารมณ์ แลสติปัญญา 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 
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แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสง่เสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 
(ศพด.อบต.ควนปริง) 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต. 
ควนปริง 

-สนับสนนุงบประมาณด้าน
การบริหารสถานศึกษาให้ 
ศพด. ท้ังเงินงบประมาณ
รายได้อบต.และงบประมาณ 
ท่ีได้รับจัดสรร ได้แก่ 
ค่าอาหารกลางวัน  
เงินรายหัว ฯลฯ  

100,000 200,000 696,900 696,900 696,900 -สนับสนนุงบประมาณ
ด้านการบริหาร
สถานศึกษาให้ศพด.
ครบถ้วน 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ควนปริง 
มีประสิทธิภาพ 
ในการบริหาร
จัดการมากข้ึน 

กองการศึกษา 
 

 

6 โครงการจัดกิจกรรม 
วันสำคัญ 

-เพื่อให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมวันสำคัญ 

-จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
เช่นวันพ่อแห่งชาติ วันแม่
แห่งชาติ ประเพณีเดือนสิบ 
ฯลฯ 

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

-นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ท้ังด้านร่างกาย 
สังคม อารมณ์ และ
สติปัญญา 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

7 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการ 
(ศพด.อบต.ควนปริง) 

-เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ท้ังด้านร่างกาย สังคม
อารมณ์ และสติปัญญา
ให้แก่เด็กปฐมวัย 

-จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ด้านศิลปะ ภาษา กีฬา ฯลฯ 

4,000 4,000 - - - -ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

-นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ท้ังด้านร่างกาย 
สังคม อารมณ์ และ
สติปัญญาเหมาะสม
ตามวัย 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 
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แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสง่เสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

8 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
สภาเด็กและเยาวชนตำบล
ควนปริง 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดำเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชนตำบลควนปริง 

-ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรม
ของสภาเด็กและเยาวชน
ตำบลควนปริง เพื่อดำเนิน
กิจกรรม 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

-การดำเนินงานของ
สภาเด็กและเยาวชน
ตำบลควนปริงมี
ประสิทธิภาพเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 

กองการศึกษา 
 

9 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ -เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่เด็ก 
เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ี 

-จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

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

-ประชาชนมีความรู้
และสามารถใช้
ประโยชน์จาก
คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
ถูกต้อง 

กองการศึกษา 

10 โครงการอบรมการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

-เพื่อจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ
ให้แก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นท่ี 

-จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาต่างประเทศ 

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

-ประชาชนมีความรู้
และสามารถใช้
ประโยชน์จาก
ภาษาต่างประเทศได้
อย่างถูกต้อง 

กองการศึกษา 
 
 
 
 

11 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านพัฒนาการเด็กแก่
ผู้ปกครอง 
 

-เพื่อให้ผู้ปกครองและ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความรู้และมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 

-จัดฝึกอบรมผู้ปกครอง
นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง 
จำนวน 100 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 -ผู้เข้าร่วมโครงการ  
ร้อยละ ๘๐มีความรู้ด้าน
พัฒนาการเด็ก 
 

-ผู้ปกครองและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องมีความรู้และ
มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 
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แบบ ผ.0๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

12 โครงการจัดนิทรรศการ
ทางการศึกษา 

-เพื่อให้นักเรียน และครู  
ได้เผยแพร่ผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
วิชาการ 
-เพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพ
ในการจัดการศึกษาและเป็นท่ี
ยอมรับของผู้ปกครองนักเรียน
และบุคคลท่ัวไป 

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

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

กองการศึกษา 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กองทุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ควนปริง 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพกองทุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
-จัดหารายได้ช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีฐานะครอบครัว
ยากจน และช่วยเหลือส่งเสริม
กิจการของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
ตามความเหมาะสม 

-จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
-จัดกิจกรรมจัดหา
งบประมาณกองทุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.ควนปริง 

5,000 5,000 - - - -มีกองทุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอบต.ควนปริง 

-กองทุนจัดหา
งบประมาณสามารถให้
ความช่วยเหลือนักเรียน
ท่ีมีฐานะยากจนได้ 
-กองทุนบริหารจัดการ
ส่งเสริมการจดัการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

 

3-40 

 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพือ่ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีบรรยากาศเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
-เพื่อจัดระบบความ
ปลอดภัยด้านอาคารสถานท่ี 

-ปรับปรุงสนามหญ้าหน้า
อาคาร 
-จัดสวนหย่อม 
-ปรับปรุงร้ัวและประตู 
 

200,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

-เป็นไปตามมาตรฐาน
ด้านบรรยากาศและ
อาคารสถานท่ี 

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

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

15 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารทางการศึกษา 

-เพื่อพัฒนาศูนย์ ICT ชมุชน
ตำบลควนปริงเป็นศูนย์
ข้อมูลข่าวสารดิจิตอล 
-เพื่อพัฒนาการให้บริการ
การสืบค้นข้อมูลข่าวสารทาง
อินเตอร์เน็ต 

-จดัอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดต้ังข้อมูลข่าวสาร 
-จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทางการศึกษา 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 -ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

-ประชาชนมีแหล่ง
เรียนรู้สมารถสืบค้น
ข้อมูล 
-บริการด้าน IT 
(Internet) มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กองการศึกษา 

16 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาศพด.อบต. 
ควนปริง 
 

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

-จัดฝึกอบรมครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง  
หลักสูตรสถานศึกษา 
(ฉบับปรับปรุง) 

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

-ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและเกี่ยวข้อง  
มีความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา 
(ฉบับปรับปรุง) ได้ 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 
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แบบ ผ.0๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

17 โครงการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

-เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพยีงสำหรับนักเรียน 

-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5,000 5,000 - - - -ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 100  

-นักเรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

18 โครงการหนูน้อยรักการอ่าน -เพื่อจัดกิจกรรมปลูกฝังให้
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
-เพื่อส่งเสริมพัฒนาการท่ีดี
ของนักเรียน 

-นักเรียนศพด.อบต.ควนปริง
ทุกคน 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 -นักเรียนสนใจสื่อ
ประเภทส่งเสริมการ
อ่านร้อยละ 95  

-นักเรียนได้รับการปลูกฝัง
ให้มีนิสัยรักการอ่าน
นักเรียนได้ส่งเสริม
พัฒนาการท่ีดี 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

19 โครงการส่งเสริมทักษะ 
ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 
เด็กปฐมวัย 

-เพื่อให้นักเรียนศพด.มีทักษะ
ด้านดนตรีและนาฏศิลป์  
ส่งเสริมพัฒนาการท้ังด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา 

-สอนทักษะด้านดนตรีและ
นาฏศิลป์นักเรียนศพด.ทุกคน 

- - 20,000 20,000 20,000 -นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
มีทักษะ ด้านดนตรี
และนาฏศิลป์ท่ีดี 

-นักเรียนศพด. มีทักษะ
ด้านดนตรีและนาฏศิลป์  
ส่งเสริมทักษะและมี
พัฒนาการท่ีดีท้ังด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

20 โครงการส่งเสริมสุขอนามัย
ของนักเรียน 

-เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ 
ในการดูแลสุขอนามัยของ
นักเรียนท่ีถูกต้อง 
-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุขอนามัยท่ีดี 

-นักเรียนศพด.อบต.ควนปริง
ทุกคน 

10,000 10,000 - -  -นักเรียนมีสุขอนามัยดี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

-ผู้ปกครองมีความรู้ในการ
ดูแลสุขอนามัยของ
นักเรียนถูกต้องนักเรียน
ได้รับการส่งเสริมให้มี
สุขอนามัยท่ีดี 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

3-42 

 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

21 โครงการปรับปรุงร้ัวรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อปรับปรุงต่อเติม  
ร้ัวรอบบริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

-ปรับปรุงต่อเติมร้ัวศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

100,000 100,000 - - - -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีร้ัวท่ีมีความปลอดภัย 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สถานท่ีท่ีมีความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

22 โครงการจัดจ้างทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ ในศพด.
อบต.ควนปริง 

-เพื่อให้ศพด.อบต.ควนปริง 
มีปา้ยประชาสัมพันธ์การ
จัดการศึกษาหรือกิจกรรม
ต่างๆ 

-จัดจ้างทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 1 ป้าย 

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

-ศพด.มีป้าย
ประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาหรือกิจกรรม
ต่างๆ 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

23 โครงการก่อสร้างอาคาร
พัสดุและโรงจอดรถของ 
ศพด.อบต.ควนปริง 

เพื่อให้ศพด.อบต.ควนปริง 
มีอาคารจัดเก็บพัสดุเพ่ือ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และมีสถานท่ี
จอดรถสำหรับบริการ
ผู้ปกครองหรือประชาชน
ท่ีมาติดต่อราชการ 

-ก่อสร้างอาคารพัสดุ
และโรงจอดรถของ
ศพด.อบต.ควนปริง
จำนวน 1 หลัง 
กว้าง ๕ เมตร  
ยาว 10.5 เมตร 

- - 550,000 - - -ก่อสร้างอาคารพัสดุ
และโรงจอดรถของ
ศพด.อบต.ควนปริง
จำนวน 1 หลัง 
กว้าง ๕ เมตร  
ยาว 10.5 เมตร 

-ศพด.อบต.ควนปริง 
มีอาคารจัดเก็บพัสดุเพ่ือ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และมีสถานท่ี
จอดรถสำหรับบริการ
ผู้ปกครองหรือประชาชน
ท่ีมาติดต่อราชการ 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

24 โครงการส่งเสริมการอ่าน -เพื่อส่งเสริมการอ่าน
ประจำท้องถ่ิน 

-ประชุมจัดต้ังมุมอ่าน
หนังสือ 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สำหรับมุมอ่านหนังสือ
ชุมชน จำนวน 3 แห่ง/ป ี

- 30,000 30,000 30,000 30,000 -มีสถานท่ีอ่านหนังสือ
ประจำชุมชน จำนวน 
3 แหง่/ป ี

-เดก็ เยาวชน และ
ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมการอ่านและมี
นิสัยรักการอ่านมากข้ึน 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

25 โครงการรู้เขา รู้เรา 
ประชาคมอาเซียนสู่AEC 

-เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ท้องถ่ิน องค์กรชุมชน 
องค์กรท้องท่ี และ
ประชาชนตำบลควนปริง 
ให้มีความพร้อม ก้าวทัน
ความเปลี่ยนแปลงของ
นานาประเทศ และใช้
ภาษาสากลในการสื่อสาร
กับชาวต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-เพื่อดำเนินกิจกรรม
เสริมสร้าง รอบรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน เพื่อ
เข้าสู่AEC 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

-บุคลากรท้องถ่ิน 
องค์กรชุมชน องค์กร
ท้องท่ี และประชาชน
ตำบลควนปริงมีความ
พร้อม ก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลงของ
นานาประเทศ และใช้
ภาษาสากลในการ
สื่อสารกับชาว
ต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

26 โครงการวันเด็กแห่งชาติ -เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้
ตระหนักในบทบาทหน้าท่ี 
-เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม
อย่างเหมาะสม 

-สนับสนนุงบประมาณให้แก่
หมู่บ้านท้ัง ๙ หมู่บ้าน 
-การจัดกิจกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 -ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

-เด็กได้ร่วมกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ
อย่างเหมาะสม 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

27 โครงการสุข 8 ประการ
ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาขนมีจิตสำนึก
และมีความตระหนักในการ
ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-จัดกิจกรรมสุข 8 ประการ
ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชนในตำบล 
ควนปริง 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 -เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน เข้าใจ 
สุข 8 ประการด้วย
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

-เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มีสุขภาวะ
อย่างยั่งยืน 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

28 โครงการส่งเสริม
มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

-เพื่อให้ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ 
เข้าใจ สามารถปฏิบัติตน
ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง 

-จัดอบรมการป้องกัน
อุบัติภัยต่างๆให้แก่บุคลากร 
นักเรียน ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

- 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ -ศพด.ผ่านเกณฑ์
ประเมินมาตรฐาน
ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในระดับดี 

-ศพด.มีมาตรฐาน 
ด้านการรักษาความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

29 โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 

-เพื่อส่งนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ใน
มหกรรมการแข่งขันทักษะ
วิชาการของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินและอื่นๆ 

-ส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 

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

-นักเรียน ผู้ปกครอง
ยอมรับในคุณภาพ 
การจัดการศึกษา  

กองการศึกษา 
(ศพด.) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

30 โครงการติดตั้งกล้อง 
วงจรปิด ชนิดAHD 
Cameraภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต. 
ควนปริง 

-เพื่อใหศู้นย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ควนปริง มีวงจรปิดใช้
ป้องกันเหตุและส่งเสริม
มาตรการรักษาความ
ปลอดภัย 

-ติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดAHD 
Camera ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ควนปริง จำนวน ๘ ตัว 
 
 

- - 86,5๐๐ - - -ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ชนิดAHD Camera
ภายในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กอบต.ควนปริง 
จำนวน ๘ ตัว 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ควนปริง มีวงจรปิด
ใช้ป้องกันเหตุและ
ส่งเสริมมาตรการรักษา
ความปลอดภัย 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

31 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ควนปริง 

-เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้
เดก็และเยาวชนเป็นคนด 
มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
ไม่ยอมรับพฤติกรรม 
การโกงทุกรูปแบบ 

-จัดทำหลักสูตรโตไปไม่โกงให้
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-สอดแทรกบูรณาการในสาระการ
เรียนรู้ 
-กิจกรรมหน้าเสาธง 
-กิจกรรมการแสดงบนเวที 
เดือนละคร้ัง 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 -นักเรียนได้รับการ
ปลูกฝังพฤติกรรมการ
ต่อต้านการทุจริต 
ร้อยละ 100 

-นักเรียนแสดงออกถึง
ลักษณะนิสัยการต่อต้าน
การโกงทุกรูปแบบ
เหมาะสมกับวัย 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

32 โครงการติดตั้งมุ้งลวด -เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ด้านการควบคุมโรคท่ีเกิด
จากแมลงชนิดต่างๆ และ
ยกระดบัมาตรฐานงาน
อนามัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

-ติดตั้งมุ้งลวดห้องเรียนและอาคาร
เรียนศพด.หลังเก่า จำนวน 15 บาน 
พื้นท่ี 14.55 ตร.ม.อาคารเรียน
ศพด.หลังใหม่ จำนวน 18 บาน 
พื้นท่ี 15.47 ตร.ม. 

- 37,500 - - - -ติดตั้งมุ้งลวดบริเวณ
ประตูหน้าต่างห้องเรียน
ทุกบาน 

-ห้องเรียนและอาคาร
เรียนมีความปลอดภัย
สามารถป้องกันยุงและ
แมลงต่างๆ ได้ 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

33 โครงส่งเสริมการเรียนรู้ 
เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย 
ผ่านการเล่น 

-เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้
สิ่งต่างๆนอกจากความรู้
ในห้องเรียนฯลฯ โดย
นำเอาธรรมชาติรอบตัว 

-สร้างสนามเด็กเลน่สร้าง
ปัญญา อย่างน้อยจำนวน 
๑ ฐาน 

- - 30,000 30,000 30,000 -สร้างสนามเด็กเลน่
สร้างปัญญา อย่างน้อย
จำนวน ๑ ฐาน 

-เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้สิ่ง
ต่างๆนอกจากความรู้ใน
ห้องเรียน 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

34 โครงการติดตั้งเหล็กดัด
ประตูและหน้าต่างอาคาร
ศพด. 

-เพื่อติดตัง้เหล็กดัด
ประตูและหน้าต่าง
อาคารศพด. 

-เหล็กดัดประตูและหน้าต่าง
อาคารเรียนศพด.หลังเก่า 
จำนวน 10 จุด พื้นท่ี 24.40 
ตร.ม.อาคารเรียนศพด. 
หลังใหม่ จำนวน 13 จุด  
พื้นท่ี 36.29 ตร.ม. 

- 79,000 - - - -ศพด.มีการติดตั้ง
เหล็กดัดประตูและ
หน้าต่างอาคารศพด. 

-ห้องเรียนและอาคาร
เรียนมีความปลอดภัย 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

35 โครงการก่อสร้างหลังคา
คลุมสนามเด็กเล่น 

-เพื่อก่อสร้างหลังคา
บริเวณสนามเด็กเล่น
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ควนปริง 

-หลังคาโค้งบริเวณสนามเด็ก
เล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 1 หลัง 

300,000 - - - - -สนามเด็กเลน่สามารถ 
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-นักเรียนสามารถใช้สนาม
เด็กเล่นได้อย่างปลอดภัย 
-การดูแลเคร่ืองเล่นสนาม
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

กองการศึกษา 
 

36 โครงการพฒันาระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง 

-เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง บริเวณ ศพด. 
สนามเด็กเล่น และ
สนามกีฬา 

-ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
บริเวณ ศพด. สนามเด็กเล่น 
และสนามกีฬา 

100,000 100,000 - - - -พื้นท่ีบริเวณโดยรอบ
ของศพด.สนามเด็ก
เล่นและสนามกฬีามี
แสงสว่างเพียงพอ 

-บริเวณพื้นท่ีของศพด.
สนามเด็กเล่นและสนาม
กีฬามีแสงสว่างเพียงพอ 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.0๒ 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสงัคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนศูนย์พฒันา
เด็กเล็กอบต.ควนปริง 

-เพื่อใหศู้นย์พัฒนาเด็กเล็ก  
มีห้องเรียนปลอดภัย 
เหมาะสมและเพียงพอต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
-เพื่อใหศ้พด.มีบรรยากาศ
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

-ซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 374 ตร.ม. 
-ซ่อมแซมฝ้าเพดานและ   
ฝ้าชายคาอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
468 ตร.ม. 
-ปิดโครงหลังคาไม่น้อยกว่า 
56 เมตร 
 
 

- - 500,000 - - -ซ่อมแซมหลังคาอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 374 
ตร.ม. 
-ซ่อมแซมฝ้าเพดานและ   
ฝ้าชายคาอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 468 ตร.ม. 
-ปิดโครงหลังคาไม่น้อย
กว่า 56 เมตร 

-ศพด.อบต.ควนปริงมี
อาคารสถานท่ีปลอดภัย 
เหมาะสม และเพียงพอ 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 
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แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
 

-เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์       
ให้ความรู้การป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

-รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้แกนนำภาค
ประชาชนและสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์การ
ป้องกันและควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ 

3๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

3๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

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

-ตำบลควนปริงเป็นพื้นท่ี
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
-ไม่มีผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าใน
พื้นท่ี 

สำนักปลัดอบต. 

2 โครงการสนับสนุน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

-เพื่อส่งเสริมพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานใหม้ี
ประสิทธภิาพเกิดประสิทธิผล
แก่ประชาชน 

-อุดหนุนงบประมาณ 
แก่ศูนย์สาธารณสุข 
มูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
หมู่ท่ี ๑-๙ 

๖๗,๕๐๐ 
 
 

 

๖๗,๕๐๐ 
 
 

 

- - - -อุดหนุนงบประมาณ 
แก่ศูนย์สาธารณสุข 
มูลฐานชุมชน (ศสมช.)  
หมู่ท่ี ๑-๙ 

-งานสาธารณสุขมูลฐานได้รับ
การพัฒนาเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลแก่ประชาชน 

สำนักปลัดอบต. 

3 โครงการจัดหาเวชภัณฑ์ 
วัคซีนป้องกันอุปกรณ์
เคร่ืองมือการแพทย์ และ
สารเคมี 

-เพื่อไว้ในงานป้องกัน
โรคติดต่อ โรคระบาด 
ท่ีอาจข้ึน 

-จัดซื้อวัคซีน สารเคมี  
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ
แพทย์ฯลฯ 

2๐,๐๐๐ 
 
 

 

2๐,๐๐๐ 
 
 

 

- - - -ความพร้อมในการ
ปฏิบตัิงานป้องกัน
โรคติดต่อ ร้อยละ ๘๐ 

-สามารถใช้ในการป้องกัน
โรคติดต่อ โรคระบาดท่ีอาจ
เกิดข้ึนได้ทันท่วงที 

สำนักปลัดอบต. 

4 โครงการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ 

-เพื่อป้องกันควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อใน
พื้นท่ีตำบลควนปริง 

-รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ และจัดซื้อ
สารเคมี วัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

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

-สามารถควบคุมโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อในพื้นท่ีท่ีอาจ
เกิดข้ึนได้ทันท่วงที 

 

สำนักปลัด อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.4 แผนงานสาธารณสุข  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 
 

-เพื่อช่วยเหลือและ
ให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉินแก่ประชาชน  เพื่อ
ลดการสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินโดยไม่จำเป็น 

-จัดให้มีหน่วย
การแพทย์ฉุกเฉิน
บริการแก่ประชาชน 

900,๐๐๐ 
 
 
 

 

900,๐๐๐ 
 
 
 

 

๗๘๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ -ร้อยละ ๑๐๐ ของการ
ออกปฏิบัติงานถูกต้อง
ตามมาตรฐานบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

-ประชาชนได้รับการ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
สามารถลดการสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

สำนักปลัดอบต. 

6 โครงการสนับสนุน
กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ตำบลควนปริง(สปสช.) 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการด้านสาธารณสุข 
การดูแลสุขภาพของ
ประชาชนตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

-ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

๑๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

๑๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

๑7๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

๑7๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

๑7๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

-กองทุนหลักประกัน
สุขภาพมีความพร้อม 
สำหรับดำเนินการ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

-เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการด้านสาธารณสุข
แก่ประชาชน 

สำนักปลัดอบต. 

7 โครงการส่งเสริมการ
ป้องกันและแก้ปัญหา
โรคเอดส์ 

-เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
มีความรู้และรู้จักป้องกัน 
ตนเองจากโรคเอดส์ 

-รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เร่ืองการ
ป้องกันโรคเอดส์ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

-ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ในการป้องกัน
โรคเอดส์ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

-ประชาชนมีความรู้  
ในการป้องกันโรคเอดส์ 

สำนักปลัดอบต. 

 

 

3-50 

แบบ ผ.0๒ 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

8 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

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

-สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์
และข้ึนทะเบียนจำนวน
สัตว์ 
-ขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

6,600 6,600 ๕๗,๖๐๐ ๕๗,๖๐๐ ๕๗,๖๐๐ -ความครอบคลุมของ 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตว์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

-ตำบลควนปริง
เป็นพื้นท่ีปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า 
-ไม่มีผู้ป่วยโรคพิษ
สุนัขบ้าในพื้นท่ี 

สำนักปลัดอบต. 

9 โครงการพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

-เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 
สำหรับการดำเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  

-อุดหนุนงบประมาณ  
แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 
ท้ัง ๙หมู่บ้านๆละ ๒๐,๐๐๐ 
บาท สำหรับการดำเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

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

-ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

สำนักปลัดอบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 
 
 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การดแูลสุขภาพผู้สูงอายุ
และคนพิการ 

-เพื่อให้ผู้สูงอายุและคน
พิการได้รับการดูแลด้าน
สุขภาพระดับพ้ืนฐานท่ี
จำเป็น 

-ให้บริการตรวจสุขภาพ 
จัดกิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพ และสนับสนุนการ
ดูแลสุขภาพระดับพื้นฐาน
ท่ีจำเป็นแก่ผู้สูงอายุและ
คนพิการ 

5๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

5๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

5๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

5๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

5๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

-ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการอยู่ในระดับดี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

-ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับ
บริการส่งเสริมและการดูแล
ด้านสุขภาพพ้ืนฐานท่ีจำเป็น 

สำนักปลัดอบต. 

11 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การควบคุมการจำหน่าย
สินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะ 

-เพื่อให้ผู้ประกอบการมี
ความรู้และดำเนินกิจการ
จำหน่ายสินค้าในท่ีหรือ
ทางสาธารณะอย่างถูก
สุขลักษณะ 

-อบรมให้ความรู้
ผู้ประกอบการและ
ควบคุมดูแลการจำหน่าย
สินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะ 

- - ๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐ -ผู้ประกอบการมีความรู้
ในระดับดีไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 
 

-ผู้ประกอบการมีความรู้และ
ดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้า
ในท่ีหรือทางสาธารณะอย่าง
ถูกสุขลักษณะ 

สำนักปลัดอบต. 

12 โครงการลด ละ เลิกใช้
ภาชนะโฟม พลาสติก
บรรจุอาหารเพื่อสุขภาพ
ท่ีด ี

-เพื่อให้ผู้ประกอบอาหาร
และผู้บริโภค ตระหนักถึง
อันตรายจากการใช้โฟม
พลาสติกบรรจุอาหาร 
-เพื่อให้ผู้ประกอบการค้า
อาหารและผู้บริโภค ลด ละ 
เลิก การใช้โฟมพลาสติก
บรรจุอาหาร 

-รณรงคป์ระชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ผู้ประกอบอาหาร
และผู้บริโภค ตระหนักถึง
อันตรายและลด ละ เลิก
การใช้โฟมพลาสติกบรรจุ
อาหาร 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -ปริมาณขยะจากโฟม
พลาสติกลดลงอย่างน้อย    
ร้อยละ ๕๐ 

-ลด ละ เลิก การใช้โฟม
พลาสตกิบรรจุอาหารเพื่อให้
ประชาชนมี สุขภาพท่ีดีและ
ลดปริมาณขยะจากโฟม 

สำนักปลัดอบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงส่งเสริมสนับสนนุ  
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุท่ียากไร้ 

-เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการของคนพิการ/
ผู้ด้อยโอกาส/ผูสู้งอายุท่ี
ยากไร้ 
-เพื่ออบรมให้ความรู้ 
ส่งเสริมการสร้างงาน สร้าง
อาชีพให้แก่คนพิการ/ผู้ดูแล
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้สูงอายุท่ียากไร้ฯลฯ    

-จดัอบรมให้ความรู้ การ
เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ
ของรัฐ 
-จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้าน
อาชีพให้แก่คนพิการ/
ผู้ดูแลคนพิการ/
ผู้ด้อยโอกาส/ผูสู้งอายุท่ี
ยากไร้ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15,000 15,000 15,000 -ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มีความพึงพอใจ 
ระดับมาก 
 

-ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน 

สำนักปลัดอบต. 

2 โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบลควนปริง 

-เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ผู้สูงอายุฯลฯ 
 

-จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ผู้สูงอายุด้านการศึกษา 
การดูแลสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต นันทนาการ 
การฝึกอาชีพฯลฯ 

50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มีความพึงพอใจ 
ระดับมาก 
 

-ผู้สูงอายุได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สำนักปลัดอบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการประชารัฐร่วมใจ
แก้ปัญหาความยากจน 

-เพื่อช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาความยากจนของ
ประชาชน 

-แก้ไขปัญหาความ
ยากจนของประชาชน 
ในด้านต่างๆ อาทิ  
อาชีพเสริมฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

3๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

3๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

3๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

-ประชาชนท่ียากจนมีรายได้/
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ร้อยละ ๕๐ 

-ประชาชนท่ียากจน
ได้รับความช่วยเหลือ  
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สำนักปลัดอบต. 

2 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตรี 

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

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

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 10,000 10,000 10,000 -ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจ
ระดับมาก 

-สตรีได้รับการส่งเสริม
ความรู้แนวคิดวิสัยทัศน์ 
และทัศนคติท่ีดีในการ
พัฒนาตนเองให้สู่
ภาวการณ์เป็นผู้นำท่ีดี
และการมีส่วนร่วมในการ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง 

สำนักปลัดอบต. 

3-54 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบล
ควนปริง 

-เพือ่ดำเนินกิจกรรม 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
ครอบครัว                   
-เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
และศักยภาพของ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตำบลควนปริง 
ฯลฯ 

-ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรม
และการดำเนินงานของ 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบล
ควนปริง 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 

4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ -ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี 
ความพึงพอใจระดับมาก 

-สถาบันครอบครัว
ได้รับการดูแลและการ
ดำเนินงานของศูนย์
พัฒนาครอบครัวมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัดอบต. 

4 โครงการประชารัฐร่วมใจ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

-เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ
ดูแลป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

-จัดฝึกอบรม ให้ความรู้  
ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

๓๐,๐๐๐ 
 

 

๓๐,๐๐๐ 
 

 

๓๐,๐๐๐ 
 

 

๓๐,๐๐๐ 
 

 

๓๐,๐๐๐ 
 

 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

-ผู้เข้าร่วมมีจิตสำนึก
ในการดูแลป้องกัน
และแก้ไขยาเสพติด 

สำนักปลัดอบต. 

5 โครงการประชารัฐร่วมใจ
ป้องกันภัยปัญหาอาชญากรรม 

-เพื่อสอดส่องดูแลปัญหา
ความไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินให้แก่
ประชาชน 

-จัดสมาชิก อปพร.ออก
ตรวจตระเวนร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีตำรวจ 
-สนับสนนุวัสดุ อุปกรณ์ 
น้ำมันเชื้อเพลิงในการตระเวน
ตรวจการณ์ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -อัตราการเกิดปัญหา
อาชญากรรมลดลง  
ร้อยละ ๑๐ 

-ประชาชน ชุมชน  
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มข้ึน 

สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
องค์กรชุมชนตำบล 
ควนปริง 

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

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

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

-ผู้นำองค์กรชุมชนเกิด
ภาวะผู้นำท่ีดี สามารถ
นำความรู้ประสบการณ์
ท่ีได้รับและไปพัฒนาต่อ
ยอดบริหารการพัฒนา
ชุมชน/สังคมให้เข้มแข็ง
ย่ิงข้ึน 

สำนักปลัดอบต. 

7 โครงการสนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

-เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน 
มีนิสัยรักการอ่าน และ
เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

-จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ 
จำนวน ๑ แห่ง 

- ๒๐๐,๐๐๐ - - - -จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ 
จำนวน ๑ แห่ง 

-ประชาชนมีนิสัยรักการ
อ่าน และเสริมสร้าง 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.0๒ 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
สร้างความเข้มแข็งของ 
กลุ่มอาชีพตำบลควนปริง 

-เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
เสริมสร้างประสบการณ์ของ
กลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่ม
เคร่ืองแกง กลุ่มมีดพร้า 
กลุ่มขนมไทย กลุ่มทำไข่เค็ม 
กลุ่มจักสาน กลุม่เขียน 
ผ้าปาเต๊ะ กลุ่มเกษตร
พอเพียง/เกษตรผสมผสาน 
กลุ่มวิสาหกิจชมุชน ฯลฯ 

-จัดอบรมให้ความรู้
ด้านการตลาด การ
สร้างเครือข่าย อาชีพ
แนวทางการสร้าง
ความเข้มแข็งของกลุ่ม 
การพัฒนาทักษะ
อาชีพ ฯลฯ            
-ศึกษาดูงานเรียนรู้
เพิ่มประสบการณ์  

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

-กลุ่มอาชีพได้รับ
ความรู้ประสบการณ์
นำไปพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
กลุ่มและสร้างความ
เข้มแข็งยั่งยืนมากข้ึน 

สำนักปลัดอบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-57 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน 
การแข่งขันกีฬา 
 

-เพื่อให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ และมี
สุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง 

-ส่งทีมนักกฬีา เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาต่างๆ 
อย่างน้อย 2 คร้ัง/ปี 
 

150,000 150,000 100,000 100,000 100,000 -ส่งทีมนักกฬีาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาต่างๆ 
จำนวน 2 คร้ัง ข้ึนไป 
 

-เด็กเยาวชนและ
ประชาชน ได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ และมี
สุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

2 โครงการแข่งขันกีฬา 
ต้านภัยยาเสพติด 

-เพื่อให้เด็กเยาวชน 
และประชาชนร่วมรณรงค์
ต้านภัยยาเสพติด 
-สร้างจิตสำนึกให้เด็กและ
เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาสังคม 

-จัดการแข่งขันกีฬา
ระหว่างหมู่บ้านใน
ตำบลควนปริง 
-จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
พื้นท่ี 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

-ลดปัญหายาเสพติดใน
พื้นท่ี 

-ประชาชนเกิดความรู้สึก
ร่วมรับผิดชอบสังคมมาก
ข้ึน 

กองการศึกษา 

3 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์
ตำบลควนปริง 

-เพือ่ให้หน่วยงาน/องค์กร
ในท้องถ่ินได้ร่วมการ
แข่งขันกีฬาสร้างความ
สามัคคี 

-จัดการแข่งขันกีฬา
ระหว่างองค์กรส่วน
ท้องถ่ิน 

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

-ประชาชนในท้องถ่ินได้
ร่วมเล่นกีฬาสร้างความ
สนุกสนานและความรัก
ความสามัคคี 

กองการศึกษา 

 

 

3-58 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมทักษะ 
ด้านการกีฬา 
 

-เพื่อให้เด็กเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
และมีสุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรงสมบูรณ์ 
 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรม
กีฬา 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึง
พอใจ ร้อยละ ๘๐ 

-เด็กและเยาวชน ได้รับ
การฝึกทักษะการเล่นกีฬา
อย่างถูกวิธี 
-เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กติกากรแข่งขันกีฬาอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

กองการศึกษา 

6 โครงการจัดหาวัสดุ และ
อุปกรณ์กีฬาต่างๆ 

-เพื่อให้ประชาชนมีวัสดุ 
และอุปกรณ์กีฬาสำหรับเล่น
กีฬาและออกกำลังกาย 

-จัดหาวัสดุ และ
อุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

- - - -มีความพร้อมด้าน
วัสดุ ครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์กีฬาเพ่ือให้
ประชาชนได้ออก
กำลังกาย 

-ประชาชนมีวัสดุ ครุภัณฑ์
และอุปกรณ์กีฬาเล่นอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 
 
 

7 โครงการแข่งขันกีฬา 
สานสัมพันธ์ศพด. 

-เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
สำหรับนักเรียน 
-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
มีพัฒนาการท่ีดีสมวัย 
ท้ัง 4 ด้าน 

-นักเรียนทุกคน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -นักเรียนและ
ผู้ปกครองเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 90 

-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันกีฬานักเรียน
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการท่ีดีสมวัย 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 
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แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
บ้านเกาะปริง หมู่ท่ี 1 

-เพื่อสร้างลานกีฬา
ประจำตำบลควนปริง 

-ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 11 
เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - 210,000 - - -มลีานกฬีาเอนกประสงค์
หมู่ท่ี 1 

-ประชาชนมีสถานท่ี
ในการออกกำลังกาย
เพิ่มข้ึน 

กองการศึกษา 
 

9 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่
ต้านภัยยาเสพติด 

-เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้
นักเรียนห่างไกลยา
เสพติด 

-สนับสนนุงบประมาณให้แก่ 
โรงเรียนบ้านควนปริง 
โรงเรียนบา้นนาป้อ 

40,000 40,000 - - - -ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอในระดับร้อยละ 80 

-นักเรียนสามารถ
ป้องกันตนเอง 
จากภัยยาเสพติด 

กองการศึกษา 

10 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
ต้านภัยยาเสพติด  

-เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนมีโอกาสเลน่
กีฬา 

-สนับสนนุงบประมาณให้แก่ 
โรงเรียนบ้านควนปริง 
โรงเรียนบา้นนาป้อ 

80,000 80,000 - - - -ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอในระดับร้อยละ 80 

-นักเรียนได้รับการ
พัฒนาทักษาด้านการ
กีฬาอย่างเหมาะสม 

กองการศึกษา 

11 โครงการจัดสร้างอัฒจันทร์
นั่งชมกฬีา 

-เพื่อให้ประชาชนมีท่ี
สำหรับนั่งชมกีฬา 

-จดัสร้างอัฒจันทร์นั่งชมกฬีา
จำนวน 3 ชั้น  
ขนาด 2.4x1.5x1.6 เมตร 
จำนวน 12 หลัง 

- 397,000 - - - -จัดสร้างอัฒจันทร์นั่งชม
กีฬาจำนวน 12 หลัง 

-ประชาชนมีท่ีนั่ง
สำหรับชมกีฬา 

กองการศึกษา 

12 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ตำบลควนปริง หมู่ท่ี 4 

-เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
การออกกำลังกาย
ให้แก่ประชาชนใน
ท้องถ่ิน 

-ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 22 เมตร ยาว 32 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 642,000 - - - -มีลานกฬีาเอนกประสงค์
หมู่ท่ี 4  

-ประชาชนมีสถานท่ี
ในการออกกำลังกาย
เพิ่มข้ึน 

กองการศึกษา 

 

3-60 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13 โครงการแข่งขันฟุตบอล
ประเพณีวันสงกรานต์บ้าน 
ควนปริงรักสามัคคีต้าน 
ยาเสพติด 
 

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

-เด็ก เยาวชนและประชาชนใน
หมู่บ้านและ เข้าร่วมกิจกรรม 
ประมาณ 700 คน 

- - 20,000 20,000 20,000 -เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 
 

-เด็กเยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง  
-ได้สืบสานกีฬาประเพณี
สงกรานต์ให้เกิดความรัก
ความสามัคคี 
-ประชาชนสนใจในการเล่น
กีฬาไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งเสพติด 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 โครงการแข่งขันฟุตบอล
ประเพณีวันสงกรานต์บ้าน 
โคกสะท้อนรักสามัคคีต้าน
ยาเสพติด 
 

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

-เด็ก เยาวชนและประชาชนใน
หมู่บ้านและ เข้าร่วมกิจกรรม 
ประมาณ 300 คน 

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

-เด็กเยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง  
-ได้สืบสานกีฬาประเพณี
สงกรานต์ให้เกิดความรัก
ความสามัคคี 
-ประชาชนสนใจในการเล่น
กีฬาไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งเสพติด 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

15 โครงการส่งทีมนักกีฬา
ผู้สูงอายุตำบลควนปริง 

-เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการออก
กำลังกายและนันทนาการ
ร่วมกัน เสริมสร้างสุขภาพ
พลานามัยและการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
-ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

-ส่งทีมกีฬาผู้สูงอายุตำบล 
ควนปริง ประมาณ 50 คน 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ
จังหวัดตรัง  

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

-ผู้สูงอายุมีการออกกำลัง
กายและนันทนาการร่วมกัน 
เสริมสร้างสุขภาพ
พลานามัยและการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
-ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-62 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.8 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุน 
เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ   
 

-เพื่อช่วยเหลือเป็น
สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ  
ให้มีชีวิตท่ีดีข้ึน 

-ผู้สูงอายุ  
หมู่ท่ี 1-9 

๗,๔๗๖,๐๐๐ 
 
 

๗,๔๗๖,๐๐๐ 
 
 

8,400,000 
 
 

9,200,000  10,000,000 -ผู้สูงอายุ ในพื้นท่ี
ได้รับเบ้ียยังชีพ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

-ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน 

กรมส่งเสริมฯ/
สำนักปลัดอบต. 

 
๒ โครงการสนับสนุน 

เบี้ยยังชีพแก่คนพิการ   
-เพื่อช่วยเหลือเป็น
สวัสดิการแก่คนพิการ  
ให้มีชีวิตท่ีดีข้ึน 

-คนพิการ 
หมู่ท่ี 1-9 
 

๑,632,๐๐๐ 
 
 

๑,824,๐๐๐ 
 
 

2,016,๐๐๐ 
 

2,208,000 
 

2,400,000 
 

-คนพกิารในพื้นท่ี
ได้รับเบ้ียยังชีพ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

-คนพิการมีคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน 

กรมส่งเสริมฯ/
สำนักปลัดอบต. 

 
๓ โครงการสนับสนุน 

เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์  
-เพื่อช่วยเหลือเป็น
สวัสดิการแก่ผู้ป่วยเอดส์
ให้มีชีวิตท่ีดีข้ึน 

-ผู้ป่วยเอดส์  
หมู่ท่ี 1-9 
 

๑8,๐๐๐ 
 

๑8,๐๐๐ 
 

๑8,๐๐๐ 
 
 
 

๑8,๐๐๐ 
 

๑8,๐๐๐ 
 

-ผู้ป่วยเอดส์ในพืน้ท่ี
ได้รับเบ้ียยังชีพ  
ร้อยละ ๑๐๐ 

-ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตดีข้ึน 

กรมส่งเสริมฯ/
สำนักปลัดอบต. 

 

๔ 
 
 
 
 
 

โครงการสนับสนุน 
การจัดสวัสดิการชุมชน
ตำบลควนปริง 

-เพื่อเพิ่มศักยภาพความ
เข้มแข็งและประสิทธิภาพ
ขององค์กรชุมชนและเพิ่ม
ศักยภาพการดำเนินงาน
ของกองทุนฯ 

-สนับสนนุกิจกรรม
ของกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตำบลควนปริง 

๘๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๘๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๘๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๘๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๘๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

-กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนได้รับการ
ส่งเสริม 

-กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนดำเนนิงาน
อย่างมีศักยภาพ  
มีความเข้มแข็ง 
และมีความพร้อม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนเพิ่มข้ึน 

สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 
 3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการจัดกิจกรรม 
เทิดพระเกียรตพิระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีและ 
พระบรมวงศ์ศานุวงศ์ 

-เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีและพระบรมวงศ์ศานุ
วงศ์ทุกพระองค์ 
-เพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ให้คงอยู่
สืบไป 

-จัดกิจกรรมเฉลิม 
พระเกียรติใน
โอกาสต่างๆฯลฯ 
-ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดงานรัฐพิธี
ต่างๆฯลฯ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ -จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติงานรัฐ
พิธีต่างๆอย่างน้อย   
2 คร้ัง/ปี 

-ประชาชนสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
ร่วมกิจกรรม
เทิดพระเกียรติใน
โอกาสต่างๆ 
-ประชาชนร่วมดำรง
รักษาไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

สำนักปลัดอบต. 

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดทำเวทีประชาคม
หมู่บ้านและตำบล 
 

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนา และ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของอบต. 

-ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมเวทีประชาคม
หมู่บ้านและตำบล 

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

-ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของอบต.
มากข้ึน 

สำนักปลัดอบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 
 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน 

-เพื่อให้ประชาชนมีอาคาร
อเนกประสงค์ประจำ
หมู่บ้านท่ีเหมาะสมในการ
ใช้ประโยชน์ 

-ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ 

100,000 100,000 - - - -ศาลาเอนกประสงค์
ประจำหมู่บ้านได้รับ
การปรับปรุง ต่อเติม 

-ประชาชนมีสถานท่ี
ทำกิจกรรมท่ีสะดวก 
คล่องตัวมากข้ึน 

สำนักปลัดอบต. 

2 โครงการจิตอาสาพัฒนา  
“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 

-เพื่อให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมเป็นการรวมพลัง
ประชาชน ความสามัคคี
ในกิจกรรมการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง จนกว่า
ประชาชนจะมีความสุข
ฯลฯ 

-จัดกิจกรรมการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง จนกว่า
ประชาชนจะมีความสุข 
ฯลฯ 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 -กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 
ร้อยละ 80 
 

-ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมเป็นพลัง
ประชาชน ความ
สามัคคี  

สำนักปลัดอบต. 

3 โครงการจิตอาสาจัดสวนสาธารณะ -เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
สร้างจิตสำนึกจัด
สวนสาธารณะ 

-รับสมัครจิตสำนึก 
จัดสวนสาธารณะและจัด
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสุขภาพตำบล 
ควนปริง 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -มีจิตสำนึก 
จัดสวนสาธารณะ 
ตำบลควนปริง 

-ประชาชนมีจิตสำนึก
สาธารณะในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
จัดสวนสุขภาพตำบล
ควนปริง 

สำนักปลัดอบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 
 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการจิตอาสาภัยพิบัติตำบล 
ควนปริง 

-เพื่อร่วมปฏิบัติงานพร้อม
กับเจ้าหน้าท่ี โดยเน้นย้ำ
ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของจิตอาสา
เปน็สำคัญ กรณีเกิดภัย
พิบัติในพืน้ท่ี ฯลฯ 

-จัดกิจกรรมการ
ปฏิบัติงานของจิตอาสา 
กรณีเกิดภัยพิบัติใน
พื้นท่ี ฯลฯ 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 -กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 
ร้อยละ 80 
 

-ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมเป็นพลัง
ประชาชน ความ
สามัคคี  

สำนักปลัดอบต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-66 

 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ีและมีความย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 
และทัศนียภาพ 

-เพื่อเพิ่มความสวยงาม
ของสภาพแวดล้อม
ภายในหมู่บ้านให้สวยงาม 
ร่มร่ืน 

-ร่วมกับประชาชนแต่ละ
หมู่บ้านในการร่วมกัน
ปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้
ประดับและตัดหญ้าสอง
ข้างทางถนนภายในตำบล
ท่ีสาธารณประโยชน์  
สถานท่ีราชการฯลฯ 

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

-ประชาชนมีจิตสำนึก
และความตระหนักใน
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สำนักปลัดอบต. 

2 โครงการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน -เพื่อให้ประชาชนรู้จัก
และตระหนักในการร่วม
ประหยัดพลังงาน 

-รณรงค์สร้างความ
ตระหนักมีจิตสำนึกใน
การร่วมอนุรักษ์พลังงาน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

-ประชาชนมีจิตสำนึก
และความตระหนักใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

สำนักปลัดอบต. 

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

-เพื่อสนองพระราชดำริ  
ด้านการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
-เพื่อเพาะขยายพันธุ์พืช
ท้องถ่ินแจกจ่ายให้แก่
ประชาชนฯลฯ 

-สมัครเข้าร่วมโครงการฯ         
-จัดทำโรงเรือนและ
เพาะขยายพันธุ์พืช 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -พันธุ์พืชท้องถ่ินได้รับ
การสำรวจและจัดเก็บ
เป็นฐานข้อมูลพร้อม
เพาะขยายพันธุ์แจกจ่าย 

-พันธุ์พืชท้องถ่ินได้รับ
การอนุรักษ์ 

สำนักปลัดอบต. 

3-67 

 
 

แบบ ผ.0๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ีและมีความย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการ “รักน้ำ รักป่า 
รักษาแผ่นดิน” 

-เพื่อสนองพระราชปณิธานของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถในการ
อนุรักษ์ป่าและแหล่งต้นน้ำให้คง
อยู่อย่างย่ังยืน 

-บำรุง รักษา พัฒนา
แหล่งน้ำในพื้นท่ี 
-ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นท่ี 
สีเขียวบริเวณบ้านเรือน 
สถานท่ีท่ีปฎิบัติงาน 
ท่ีสาธารณะ ฯลฯ 
 
 

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

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

สำนักปลัดอบต. 

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสุขภาพตำบลควนปริง 

-เพื่อเพิ่มความสวยงามของ
สภาพภูมิทัศน์และทัศนียภาพ
สวนสุขภาพตำบลควนปริง 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
สุขภาพตำบลควนปริง 
 

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - -ความพึงพอใจของ 
ผู้มาใช้บริการอยู่ใน
ระดับมากอย่างน้อย
ร้อยละ 8๐ 

-สภาพภูมิทัศน์สวน
สุขภาพตำบลควนปริง
มีความสวยงาม 

สำนักปลัดอบต. 

6 โครงการก่อสร้างฐาน   
ฝึกความแข็งแรงของ
ร่างกายภายในสวน
สุขภาพตำบลควนปริง 

-เพื่อก่อสร้างฐานฝึกความ
แข็งแรงของร่างกายตาม
มาตรฐานสวนสุขภาพ 

-ก่อสร้างฐานฝึกความ
แข็งแรงของร่างกาย
ภายในสวนสุขภาพตำบล
ควนปริง 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -มีฐานฝึกความแข็ง
ของร่างกายตาม
มาตรฐานสวนสุขภาพ 

-สวนสุขภาพตำบล
ควนปริงมีฐานฝึก
ความแข็งแรงของ
ร่างกายตามมาตรฐาน
สวนสุขภาพ 

สำนักปลัดอบต. 

3-68 

 
 

แบบ ผ.0๒ 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ีและมีความย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการจัดการขยะ 

-เพื่อจัดระบบบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

-ส่งเสริมสนับสนุน
ศูนย์บริการจัดการขยะ 

3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ -ปริมาณขยะมูลฝอย 
ท่ีตกค้างลดลงอย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐ 

-การจัดการขยะมี
ประสิทธิภาพและ
ประหยัดค่าใช้จ่าย 

สำนักปลัดอบต. 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการขยะ 

-เพื่อแก้ไขปัญหาเร่ืองการ
จัดการขยะ ในระยะยาว 
และการจัดการขยะได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

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

-มีสถานท่ีและ
รูปแบบการจัดการ
ขยะท่ีเหมาะสมกับ
พื้นท่ี 

สำนักปลัดอบต. 

3 โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการดำเนินงาน
ธนาคารคัดแยกขยะหรือ
วิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับ
การจัดการขยะ 

-เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและ
ภาคประชาสังคมมีการ
รวบรวมและคัดแยกขยะ
จากชุมชนท่ีสามารถนำ
กลับไปแปรรูปแล้วนำ
กลับมาใช้ใหม่ได้ 
 

-สนับสนนุและส่งเสริมการ
ดำเนินงานธนาคารขยะ
หรือวิสาหกิจชุมชน
เกี่ยวกับการจัดการขยะ 

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

-ประชาชนมี
จิตสำนึกแก่ชุมชน
ในการลดและคัด
แยกขยะ 
-ปริมาณขยะใน
พื้นท่ีตำบลควนปริง
ลดลง 

สำนักปลัดอบต. 

 

 

3-69 

 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ีและมีความย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การคัด
แยกขยะมูลฝอย 

-เพือ่ให้ประชาชนในชุมชน
เกิดความรู้ ความเข้าใจใน
การคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี 

-จัดทำเอกสารแผ่นพับ สื่อ
ประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจำเป็นใน
การดำเนินงานตามโครงการ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -ปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
ตกค้างลดลงอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ 
 

-ประชาชนมีจิตสำนึกและ
ให้ความร่วมมือในการคัด
แยกขยะมูลฝอยจาก
ครัวเรือน และสามารถนำ
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ได้ 

สำนักปลัดอบต. 

5 โครงการถนนนครินทร์  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
 

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

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

- - ๕๐,๐๐๐ - - -มีถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม
๑ สาย ระยะทาง 750 
เมตร 
 

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

สำนักปลัด อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ีและมีความย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการถนนมิ่งเมือง  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
 

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

-ปรับปรุงถนนถนนมิ่งเมือง 
ให้มีภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด 
ปลอดภัย และสะท้อน
วัฒนธรรม วิถีชุมชน/
เอกลักษณ์ของชุมชน 
ระยะทาง 2,600 เมตร 
เป็น 2 ระยะๆปีละ 1,300 
เมตร 

- - - 1๕๐,๐๐๐ 150,000 -มีถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม
๑ สาย ระยะทาง 
2,600 เมตร  
เป็น 2 ระยะๆปีละ 
1,300 เมตร 

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

สำนักปลัด อบต. 

 

 

 

 

3-71 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ีและมีความย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการชุมชนเกื้อกูล 
เพิ่มพนูน้ำใจสร้างวิถีไทย
สามัคคี 
 

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนวิถี
ชุมชนของสงัคมไทยสร้าง
จิตสำนึกสาธารณะและ
ความสามัคคีของชุมชน/
หมู่บ้าน 

-รณรงค์สร้างจิตสำนึก
สาธารณะผ่านกิจกรรม
เกื้อกูลในชมุชน/หมู่บ้าน 
เช่น กิจกรรมลงแขก  
ลงคลอง ถนนสวย หน้าบ้าน
น่ามอง แยกขยะ ครัวชุมชน 
ฯลฯ 

20,000 20,000 - - - -ประชาชนเกิดจิตสำนึก
และมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินกิจกรรมของ
ชุมชน/หมู่บ้าน 

-ประชาชนมีจิตสาธารณะ  
ชุมชนมีความรัก          
ความสามัคคี และความ
ปรองดอง   

สำนักปลัดอบต. 

2 โครงการปลูกไม้ดอก  
ไม้ประดับบ้านโคกสะท้อน 
หมู่ท่ี 2 

-เพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้มี
ความสวยงาม 

-จัดกิจกรรมปลูกไม้ดอก 
ไม้ประดับภายในหมู่บ้าน 

1๐,๐๐๐ - - - - -หมู่บ้านมีการปลูกไม้
ดอกไม้ประดับ 

-บ้านโคกสะท้อน 
มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม 

สำนักปลัดอบต. 

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองแหน หมู่ท่ี ๒ 

-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ 
มีความสวยงาม   
-เพื่อพัฒนาหนองแหนให้
เป็นสวนสาธารณะสำหรับ
พักผ่อนหย่อนใจ สถานท่ี
ออกกำลังกายประจำ
หมู่บ้าน ฯลฯ 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หนองแหน หมู่ท่ี ๒ 
-ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ 
-ก่อสร้างห้องน้ำ
สาธารณะ/ศาลาพักผ่อน/
ปูพ้ืนทางเท้า ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐ - - - - -ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หนองแหน  

-สภาพภูมิทัศน์ของหนอง
แหนมีความสวยงามและ
เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
ฯลฯ 

สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ีและมีความย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-เพื่อเป็นการสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-จัดกิจกรรมรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์  
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

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

-ประชาชนมีจิตสำนึก 
และความตระหนักใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

สำนักปลัดอบต. 

5 โครงการคลองควนปริงสวยน้ำ
ใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

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

-จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การ
อนุรักษ์ ดูแลรักษา 
คูคลอง ทำความสะอาด
คลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์
และปลูกต้นไม้ริมคลอง 

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

-ประชาชนมีจิตสำนึก
และความตระหนักใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
-มีคลองสำหรับการ
ท่องเท่ียว สถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจอย่าง
ย่ังยืน 
-สนองโครงการ“คืน
คลองสวยท่ัวไทย สุขใจ
เท่ียวท้องถ่ิน” ของขวัญ
ปีใหม่ของ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อ
มอบให้ประชาชน 

สำนักปลัดอบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม
พัฒนาชุมชน“วัด ประชา 
รัฐ สร้างสุข” 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
ในท้องถ่ินมีโอกาสร่วมทำนุ
บำรุงพระพุทธศาสนา  
และทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์วัดในพื้นท่ี 
 

-จัดกิจกรรมทำบุญปฏบิัติ
ธรรมและบำเพ็ญประโยชน์
วัดในพื้นท่ี จำนวน 2 แห่งๆ
ละ 1 คร้ัง 
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 
คร้ังละ 100 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -จัดกิจกรรมทำบุญ ปฏิบัติ
ธรรมและบำเพ็ญประโยชน์
วัดในพื้นท่ี จำนวน 2 คร้ัง 
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 
๘๐ มีความพึงพอใจ 

ประชาชนในท้องถ่ิน    
มีโอกาสร่วมทำนุบำรุง
พระพุทธศาสนา และทำ
กิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์วัดในพื้นท่ี 
 

กองการศึกษา 
 

2 โครงการทดสอบการอ่าน
พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน 

-เพื่อให้เด็กและเยาวชน
มุสลิม ได้พัฒนาทักษะ
และความรู้ดา้นอิสลาม
ศึกษา 
-เพื่อส่งเสริมศาสนา
อิสลาม 

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

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

-เด็กและเยาวชนมุสลิม 
ได้พัฒนาทักษะและ
ความรู้ด้านอิสลามศึกษา 
-หน่วยงานได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมศาสนา
อิสลาม 

กองการศึกษา 

3 โครงการจัดกิจกรรม 
วันเข้าพรรษา 

-เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปได้
ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
-เพื่อส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 

-จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 
ปีละ 1 คร้ัง 
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ประมาณ 300 คน 

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

-ประชาชนท่ัวไปได้ร่วม
กิจกรรมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
-หน่วยงานได้ร่วม  
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการจัดงานเมาลิด 

 

-เพื่อให้ประชาชนชาว
มุสลิมและประชาชน
ท่ัวไปได้มีโอกาสศึกษา
วิถีอิสลามในสังคมโลก 
-เพื่อส่งเสริมศาสนา
อิสลาม 

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

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

-ประชาชนชาวมุสลิมและ
ประชาชนท่ัวไปได้ศึกษา
วิถีอิสลามในสังคมโลก 
-หน่วยงานได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมศาสนาอิสลาม 

กองการศึกษา 

5 โครงการจัดงานประเพณี 
ลอยกระทง 

-เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปได้
ร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทงให้คงอยู่ต่อไป 
-เพือ่ส่งเสริมงานประเพณี 
และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถ่ิน 

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

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

-ประชาชนท่ัวไป ได้ร่วม
อนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทงให้คงอยู่ต่อไป 
-หน่วยงานได้ส่งเสริมงาน
ประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถ่ิน 

กองการศึกษา 

6 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

-เพื่อให้นักเรียน ได้
ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินของตนเอง 
-เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ภูมิปัญญาไทย 

-จัดกิจกรรมศึกษา
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินให้นักเรียน 
ศพด.ทุกคน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -นักเรียนร้อยละ 100
ได้ศึกษาเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินไทย 

-นักเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของ
ตนเอง 
-ภูมิปัญญาไทยได้รับการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์ให้คง
อยู่ต่อไป 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการจัดงาน 
ประเพณีสงกรานต์ 

-เพือ่ให้ประชาชนท่ัวไปได้ร่วม
อนุรักษ์กิจกรรมรดน้ำขอพร
ผู้สูงอายุซึ่งเป็นประเพณี
วัฒนธรรมอันดีของไทยให้คง
อยู่ต่อไป 
-เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว 

-จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร
ผู้สูงอายุปีละ 1 คร้ัง 
-ผู้สูงอายุในตำบล 
ควนปริงและผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 
200 คน 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 -จดักิจกรรมรดน้ำขอพร
ผู้สูงอายุปีละ 1 คร้ัง 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ        
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

-ประชาชนท่ัวไปได้ร่วม
อนุรักษ์กิจกรรมรดน้ำขอพร
ผู้สูงอายุซึ่งเป็นประเพณี
วัฒนธรรมอันดีของไทยให้คง
อยู่ต่อไป 
-หน่วยงานได้ร่วมส่งเสริม
และพฒันาผู้สูงอายุและ
สถาบันครอบครัว 

กองการศึกษา 

8 โครงการสนับสนุน
กลองยาววัฒนธรรม
โรงเรียนบ้านควนปริง 

-เพื่อฝึกอบรมทักษะการแสดง
กลองยาวให้แก่เด็กและเยาวชน 
-เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ให้แก่เด็กและเยาวชน 

-จัดฝึกอบรมทักษะการ
แสดงกลองยาว 

๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 -ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

-เด็กและเยาวชนในพื้นท่ี
ตำบลควนปริงได้ฝึกทักษะ
การแสดงกลองยาวอย่าง
ถูกต้อง 

กองการศึกษา 

9 โครงการก่อสร้าง 
ลานวัฒนธรรมตำบล
ควนปริง 

-เพื่อก่อสร้างลานวัฒนธรรม
ตำบลควนปริงสำหรับจัด
กิจกรรมต่างๆ 

-ก่อสร้างลานวัฒนธรรม 
จำนวน ๑ แห่ง 

๕๐0,000 - - - - -ก่อสร้างลานวัฒนธรรม 
จำนวน ๑ แห่ง 

-เด็ก เยาวชน และประชาชน
มีพื้นท่ีทำกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม และใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรงั 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 โครงการส่งเสริมฟื้นฟู 
วงดนตรีประยุกต์ 

-เพื่อฟื้นฟูและขับเคลื่อน
วงดนตรีประยุกต์โดยภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
-ส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมวงดนตรีประยุกต์
ให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถ่ิน 

-จัดต้ังกลุ่มวงดนตรี
ประยุกต์ตำบลควนปริง 
 

๕๐0,000 ๕๐0,000 - - - -มีวงดนตรีประยุกต์ -เด็กและเยาวชนในพื้นท่ี
ตำบลควนปริงได้ฝึก
ทักษะการเล่นดนตรี
อย่างถูกต้อง 
-ได้มีการฟื้นฟูการแสดง
ดนตรีของภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

กองการศึกษา 

11 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
วัดโคกมะม่วงหมู่ท่ี ๒ 

-เพือ่ปรับปรุงและพัฒนา
บริเวณศาสนสถานของ 
วัดโคกมะม่วง หมู่ท่ี 2 
ตำบลควนปริง 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ท้ัง
ภายในและภายนอกวัด 
-จัดกิจกรรมพัฒนาวัด
ตามโอกาสและวันสำคัญ
ต่างๆ  

50,000 50,000 - - - -วัดผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมิน
วัดส่งเสริมสุขภาพ 

-มีวัดท่ีมีสภาพแวดล้อม
สวยงามถูกสุขลักษณะ 
-ประชาชนมีสถานท่ีใน
การพัฒนาจิตใจและเป็น
ท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

กองการศึกษา 
/กองช่าง 

 

12 โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาวัดควนปริงวนาราม 
หมู่ท่ี ๔ 

-เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
บริเวณศาสนสถานของ 
วัดควนปริงวนาราม  
หมู่ท่ี 4 ตำบลควนปริง 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ท้ัง
ภายในและภายนอกวัด 
-จัดกิจกรรมพัฒนาวัด
ตามโอกาสและวัน
สำคัญต่าง ๆ  

50,000 50,000 - - - -วัดผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมิน
วัดส่งเสริมสุขภาพ 

-มีวัดท่ีมีสภาพแวดล้อม
สวยงามถูกสุขลักษณะ 
-ประชาชนมีสถานท่ีใน
การพัฒนาจิตใจและเป็น
ท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

กองการศึกษา 
/กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างร้ัวกำแพง 
ท่ีสาธารณะประจำหมู่บ้าน 
(กุโบร์)หมู่ท่ี ๖ 

-เพื่อก่อสร้างร้ัวกำแพง 
ท่ีสาธารณะประจำหมู่บ้าน
(กุโบร์) หมู่ท่ี 6 ตำบล 
ควนปริงเพื่อป้องกันการ 
รุกล้ำท่ีสาธารณะและ
พัฒนาให้เหมาะสม
สอดคล้องกับพื้นท่ี 

-ก่อสร้างร้ัวกำแพงล้อม 
ท่ีสาธารณะประจำ
หมู่บ้าน (กุโบร์)หมู่ท่ี 6       

400,000 - - - - -ร้ัวกำแพงล้อมรอบ         
ท่ีสาธารณะประจำ
หมู่บ้าน(กุโบร์)  
หมู่ท่ี 6       

-ท่ีสาธารณะประจำ
หมู่บ้าน(กุโบร์) หมู่ท่ี 6 
ได้รับการพัฒนาให้มี
ความเหมาะสม 

กองช่าง 

14 โครงการสนับสนุนการอบรม
จริยธรรมศาสนาพุทธ 

-เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
และฝึกปฏิบัติตาม
หลักธรรมคำสั่งสอนของ
ศาสนา 

-อุดหนุนงบประมาณให้ 
วัดโคกมะม่วงหมู่ท่ี ๒ 
วัดควนปริงวนาราม  
หมู่ท่ี ๔ 

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

-เด็กและเยาวชนใน
พื้นท่ีได้รับการ
ฝึกอบรมและปฏิบัติ
ตามหลักศาสนา 

กองการศึกษา 

15 โครงการสนับสนุนศูนย์
อบรมศาสนาอิสลามและ
จริยธรรมประจำมัสยิด 

-เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา
อิสลาม 
 

-อุดหนุนงบประมาณให้
มัสยิดท้ัง 5 มัสยิดใน
ตำบลควนปริง 

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

-เด็กและเยาวชนได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักการ
ศาสนา 

กองการศึกษา 

16 โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมถือศีลอดในเดือน
รอมฏอน 

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา
อิสลาม 

-อุดหนุนงบประมาณให้
มัสยิดท้ัง 5 มัสยิดใน
ตำบลควนปริง 

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

-ประชาชนท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามได้
ปฏิบัติกิจกรรมตาม
หลักศาสนา 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

17 โครงการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมฮารีรายอ 

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา
อิสลาม 

-อุดหนุนงบประมาณให้
มัสยิดท้ัง 5 มัสยิดใน
ตำบลควนปริง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มัสยิดท้ัง 5 มัสยิดใน
ตำบลควนปริง 

 

-ประชาชนท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามได้ปฏิบัติ
กิจกรรมตามหลักศาสนา 

กองการศึกษา 

18 โครงการสนับสนุนการ
จัดประเพณีชักพระ 
 

-เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
ให้คงอยู่สืบไป 

-อุดหนุนงบประมาณให้ 
วัดโคกมะม่วง หมู่ท่ี ๒ 
วัดควนปริงวนาราม  
หมู่ท่ี ๔ 

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

-ประชาชนในท้องถ่ินได้
ร่วมกิจกรรมประเพณี 
ชักพระ 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
 6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการหมู่บ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  
“ควนปริงตำบลแห่ง
ความสุข” 

-ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพประชาชน
ภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ทำเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ผสมผสาน การปลูกผกั
สวนครัวร้ัวกินได้ การลด
รายจ่ายครัวเรือน ฯลฯ 

-อบรมให้ความรู้และ
ส่งเสริมสนับสุนนการ
กิจกรรมภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จำนวน  
45 คน 
-ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน 
จำนวน 4 ศูนย์ 

100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้     

 

-ประชาชนมีความตระหนัก
และเห็นความสำคัญของ
การน้อมนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้อย่างจริงจังอัน
จะส่งผลให้เกิดการพัฒนา
อย่างสมดุลท้ังด้านชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 

สำนักปลัดอบต. 

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
อาชีพ 

-เพื่ออบรมให้ความรู้
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
อาชีพแก่ประชาชนฯลฯ 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพให้แก่กลุ่ม
ต่างๆ เช่น สตรี เด็ก 
เยาวชนผู้สูงอายุ และ
ประชาชนท่ัวไป  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
สามารถเรียนรู้และ
ปฏิบัติได้ 

-กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้และทักษะด้าน
อาชีพสามารถลดรายจ่าย
สร้างงาน สร้างรายได้แก่
ตนเองและครอบครัว 

สำนักปลัดอบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
 6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการดำเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

-เพื่อส่งเสริมการนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ดำรงชีวิตของประชาชน 
-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนรู้จักการใช้จ่าย
อย่างรู้คุณค่า 
 
 

-ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
ประชาชน 
-ส่งเสริมและสนับสนุน
การเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ผสมผสาน/การปลูกผักสวน
ครัวร้ัวกินได ้การลดรายจ่าย
ครัวเรือนฯลฯ 

๓๐,000 ๓๐,000 - - - -ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 -ประชาชนรู้จักใช้ชีวิต
อย่างมีเหตมุีผลตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

สำนักปลัดอบต. 

4 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มมีดพร้า 
 

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
และพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
มีดพร้า 

-จัดอบรมให้ความรู้ และ
ศึกษาดูงานแก่ กลุ่มมีดพร้า 
หมู่ท่ี 1,3,7,8,9 
 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - -ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
และประสบการณ์ร้อยละ 80 

-สามารถเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่กลุ่มฯ 
เพื่อนำไปปรับใช้อย่าง
เหมาะสม 

สำนักปลัดอบต. 

5 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มเคร่ืองแกง 
หมู่ท่ี 1 
 
 

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
เคร่ืองแกง หมู่ท่ี 1 

-จัดอบรมให้ความรู้เพื่อจัดทำ
สินค้า/พัฒนาผลิตภัณฑ์/สร้าง
บรรจุภัณฑ์/โลโก้ ฯลฯ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

- - - -ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
และสามารถนำความรู้ไปจัดทำ
สินค้า/พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้  
ร้อยละ 80 
-มีบรรจุภัณฑ์/โลโก้แสดง
สินค้า ฯลฯ 

-ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้และสามารถจัดทำ
สินค้า/พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
เป็นท่ีรู้จักของประชาชน
ท่ัวไป 

สำนักปลัดอบต. 

3-81 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
 6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุง/ 
ต่อเติมศูนย์ฝึกอาชีพ
ตำบลควนปริง 

-เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์จากศูนย์ฝึกอบรม
อาชีพตำบลควนปริงได้มากข้ึน 

-ปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร       
ฯลฯ 

- 
 
 

 

- 
 
 
 

- 798,700 - -ศูนย์ฝึกอบรม
อาชีพได้รับการ
ปรับปรุง/ต่อเติม 

-ประชาชนได้รับความ
สะดวกและสามารถใช้
ประโยชน์จากอาคารศูนย์
ฝึกอบรมอาชีพมากข้ึน 

สำนักปลัดอบต. 

7 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนา
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

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

-จัดกิจกรรมอบรมพัฒนา
ทักษะอาชีพ และส่งเสริม 
การตลาดฯลฯ  

30,000 30,000 15,000 15,000 15,000 -ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจ
ระดับมาก 

-สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน  
มีคุณภาพและเป็นท่ีต้องการ
ของตลาดมากข้ึน 

สำนักปลัดอบต. 

8 โครงการจัดต้ังศูนย์
จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

-เพื่อเป็นสถานท่ีจำหน่าย
สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ผลิตผลทางการเกษตร ฯลฯ 

-จัดต้ังศูนย์จำหน่าย
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน  

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

-มีสถานท่ีจำหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลผลิต
การเกษตร 

สำนักปลัดอบต. 

9 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการขับเคลื่อน
การดำเนินงานสหกรณ์
บริการตำบลควนปริง 

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

-จัดฝึกอบรมให้ความรู้
แก่สมาชิกสหกรณ์ 
-จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  
ท่ีจำเป็นในการดำเนินงาน 
ฯลฯ 

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

-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ในการบริหารจัดการ
สหกรณ์ และมีความพร้อม
ในการดำเนินงาน 

สำนักปลัดอบต. 

3-82 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
 6.2 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำ
ตำบล 

-เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ศูนย์ถ่ายทอดฯให้เป็น
ศูนย์กลางในการเชื่อมโยง
เครือข่ายด้านการเกษตร
เผยแพร่ข้อมูลและบริการ
ข่าวสารด้านการเกษตรและ
ประสานการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรฯลฯ 

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

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10,000 10,000 10,000 -ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจำตำบล 
มีสภาพพร้อมให้บริการ 
 
 
 
 

-ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลเป็น
ศูนย์กลางการในการ
บริการด้านการเกษตร
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

สำนักปลัดอบต. 

2 โครงการฝึกอบรมการ
ขยายพันธุ์พืช 

-เพื่อสร้างเสริมความรู้และ
ฝึกปฏิบัติด้านการขยายพันธุ์
พืชฯลฯ 

-จัดกิจกรรมอบรมและ
ฝึกปฏิบัติการขยาย 
พันธุ์พืช 

- - 7,000 7,000 7,000 -ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ
ระดับมาก 

-เกษตรกรสามารถ 
ลดต้นทุนการผลิตและ 
มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

สำนักปลัดอบต. 

3 โครงการส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย 

-เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมี
ความรู้ในการทำเกษตร
ปลอดสารพิษ 
-เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และลดการ
ใช้สารเคมีในการทำ
การเกษตร ฯลฯ 

-จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้และฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมด้านการเกษตร
แก่เกษตรกร       

- - 7,000 7,000 7,000 -ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ
ระดับมาก 

-เกษตรกรให้
ความสำคัญในการทำ
เกษตรอินทรีย์และ
สามารถผลิตสินค้า
เกษตรท่ีปลอดภัยต่อ
ตนเองและผู้บริโภค 

สำนักปลัดอบต. 

 

3-83 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
 7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การสำรวจข้อมูลเพื่อ
ประเมินความพงึพอใจ 
ของผู้รับบริการ 

-เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
นำมาปรับปรุง เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชน 

-จ้างสถาบันท่ีเป็นกลาง
ทำการสำรวจประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  
ปีละ 1 คร้ัง 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

-ประเมินความพงึ
พอใจขอผู้รับบริการ 
จำนวน 1 คร้ัง/ปี 

-ผลการสำรวจและวิจัย
นำมาใช้ในการปรับปรุง
แก้ไขการดำเนินงานต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลควนปริง 

สำนักปลัดอบต. 

2 โครงการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

-เพื่อใช้ในเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏบัิติงานราชการ 

-สำรวจข้อมูลพื้นฐาน
ด้านตา่งๆ เพื่อจัดเก็บ 
ข้อมูลฯลฯ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

 

-สำรวจข้อมูล
จำนวน 1 คร้ัง/ปี 

-ผลการสำรวจใช้ในเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

สำนักปลัดอบต. 

3 โครงการอบรมส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต. พนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้าง
ฯลฯ 

-เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้าง 
ฯลฯ 

-จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ 
ให้แก่คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้าง ฯลฯ 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีระดับความพึง
พอใจ ร้อยละ ๘๐ 

-คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต. พนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้าง 
ฯลฯมีความรู้ประสบการณ์
และทักษะด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

สำนักปลัดอบต. 

 

 

3-84 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
 7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหารท้องถ่ิน
สมาชิกสภาอบต. และ
บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 
ควนปริง 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

-ดำเนินการฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่คณะ
ผู้บริหารท้องถ่ิน
สมาชิกสภาอบต. และ
บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 
ควนปริง 

150,000 
 
 
 
 
 

 

150,000 
 
 
 
 
 

 

150,000 
 
 
 
 
 

 

150,000 
 
 
 
 
 

 

150,000 
 
 
 
 
 

 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 
 

-คณะผู้บริหารท้องถ่ิน
สมาชิกสภาอบต. และ
บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบลควนปริง
มีความรู้ ความเข้าใจและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน 

สำนักปลัดอบต. 

5 โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางด้าน
กฎหมาย 

-เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายแก่ผู้นำท้องที่ท้องถ่ิน
และประชาชนท่ัวไป อาทิ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ก.ม.
อาญา ก.ม.แพ่งและพาณิชย์ 
กม.สาธารณสุขฯลฯ 

-จัดอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายแก่ ผู้นำ
ท้องท่ี ท้องถ่ิน และ
ประชาชนท่ัวไป 
-ผู้เข้าอบรม 60 คน 

- 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

 

20,000 20,000 20,000 -ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพงึพอใจ 
ร้อยละ 80 

-ผู้นำท้องท่ี ท้องถ่ิน และ
ประชาชนท่ัวไปมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มข้ึน 

สำนักปลัดอบต. 

6 โครงการพัฒนาความรู้
ทางด้านกฎหมายเพื่อใช้
ในการปฏิบัติราชการ 

-เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายท่ีใช้ในการปฏิบัติ
ราชการแก่ผู้บริหารท้องถ่ิน 
และพนักงานส่วนตำบล  

-จัดอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายแก่
ผู้บริหารท้องถ่ินและ
พนักงานส่วนตำบล 
-ผู้เข้าอบรม 50 คน 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 

 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 

 

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

-ผู้บริหารท้องถ่ินและ
พนักงานส่วนตำบลมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายท่ีใช้ในการปฏิบัติ
ราชการเพิ่มข้ึน 

สำนักปลัดอบต. 

3-85 

แบบ ผ.0๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
 7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริมการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในการปฏิบัติราชการ 

-เพื่อให้บุคลากรท้องถ่ิน
มีทัศนคตค่ิานิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริตคุณธรรม
และจริยธรรมมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการทุจริต
ในการปฏิบัติงานองค์กร 
-เพื่อป้องกันการทุจริต
ภายในองค์กร 

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

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 20,000 20,000 -อัตราเกิดการทุจริต/
ประพฤติมิชอบ ร้อยละ 0 

-บุคลากรท้องถ่ินมีทัศนคติ 
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม มีส่วนร่วมและ
ตระหนักในการป้องกัน
การทุจริต 

สำนักปลัดอบต. 

8 โครงการส่งเสริมการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการให้แก่
ประชาชนท่ัวไป 

-เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนท่ัวไปมีส่วน
ร่วมในการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติ
ราชการงานองค์กร 

-พัฒนาและเสริมสร้าง
ทัศนคติค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริตคุณธรรม
และจริยธรรมแก่
ประชาชนท่ัวไปฯลฯ 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

-อัตราเกิดการทุจริต/
ประพฤติมิชอบร้อยละ 0 

-ประชาชนท่ัวไปมีทัศนคติ 
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
มีส่วนร่วมและตระหนักใน
การป้องกันการทุจริต 

สำนักปลัดอบต. 

9 โครงการจัดทำคู่มือแผ่นพับ 
จุลสารวารสารประชาสัมพันธ์
งานของอบต. 

-เพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการกิจกรรมงาน
ต่างๆ ของอบต. 

-จัดทำเอกสาร แผ่นพับ 
จุลสารฯลฯ 

๕0,000 
 
 

๕0,000 
 
 

- - - -ประชาสัมพนัธ์โครงการ/
กิจกรรมอย่างน้อย ๒
ช่องทาง 

-ประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆไดรั้บทราบข้อมูลผล 
การปฏิบัติงานของ อบต. 

สำนักปลัดอบต. 

3-86 

 
 

แบบ ผ.0๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
 7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
ภายในสวนสุขภาพตำบล
ควนปริง 

-เพือ่อำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
ท่ีมาใช้สวนสุขภาพ
ตำบลควนปริง 

-ก่อสร้างห้องน้ำภายใน
สวนสุขภาพตำบลควนปริง
จำนวน ๑ จุด 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - -มีห้องน้ำสาธารณะสำหรับ
อำนวยความสะดวก
ประชาชน จำนวน ๑ จุด 

-ประชาชนท่ีมารับ
บริการได้รับความ
สะดวก 

สำนักปลัดอบต. 

11 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารท่ีทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลควนปริง 

-เพื่อปรับปรุง ต่อเติม
อาคารให้มีสภาพใช้
งานได้ตามปกติ และ 
มีความเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน 

-กั้นห้องผนังอลุมิเนียม
และกระจกใส พร้อมติดตั้ง
บานประตู จำนวน ๒ ห้อง 
-ต่อเติมห้องด้านหลังของ
ชั้นล่างโครงสร้างค.ส.ล 
จำนวน ๒ ห้อง 

- - 700,000 - - -กั้นห้องผนังอลุมิเนียม
และกระจกใส พร้อมติดตั้ง
บานประตู จำนวน ๒ ห้อง 
-ต่อเติมห้องด้านหลังของ
ชั้นล่างโครงสร้างค.ส.ล 
จำนวน ๒ ห้อง 

-อบต.มีสถานท่ี
เหมาะสม ไว้รองรับ
การให้ บริการ
ประชาชนและเกิด
ความคล่องตัวมากข้ึน 

สำนักปลัดอบต. 
 
 
 
 
 

12 โครงการปรับปรุง ต่อเติม
อาคารห้องประชุมท่ีทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ควนปริง 

-เพื่อปรับปรุง ต่อเติม
อาคารห้องประชุมให้
มีประสิทธิภาพและ
ความเหมาะสม 

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

- - - ๕๐๐,๐๐๐ - -ปรับปรุง ต่อเติมห้อง
ประชุมเช่น 
-จัดทำผ้าม่านห้องประชุม 
-ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร
ภายในห้องประชุม 
ห้องน้ำ ฯลฯ 

-อาคารห้องประชุมมี
ประสิทธิภาพและ
ความเหมาะสมเพิ่มข้ึน 
 
 
 

สำนกัปลัดอบต. 

 

3-87 

 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
 7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ -เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับผู้มา
ติดต่อราชการ 

-โรงจอดรถ จำนวน ๒ หลัง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - - -โรงจอดรถ จำนวน  
๒ หลัง 

-ผู้มาติดต่อราชการ  
มคีวามสะดวกในการ
ติดต่องานราชการ 

สำนักปลัดอบต. 
 

 
13 โครงการปรับปรุง ต่อเติม

อาคารพัสดุ  
-เพื่อปรับปรุง ต่อเติม
อาคารพัสดุให้มีพื้นท่ี
สะดวกแก่การใช้
ประโยชน์ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิาน 

-กั้นห้องผนังอลุมิเนียมและ
กระจกใส พร้อมติดต้ังบาน
ประตู ขนาดห้องกว้าง
ประมาณ 5 เมตร ยาว
ประมาณ 10 เมตรและ
ติดตั้งฝ้าเพดานภายในพื้นท่ี
ประมาณ 50 ตร.ม. 

300,000 - - - - -กั้นห้องผนังอลุมิเนียม
และกระจกใส พร้อม
ติดตั้งบานประตู ขนาด
ห้องกว้างประมาณ 5 
เมตร ยาวประมาณ 10 
เมตรและติดตั้งฝ้า
เพดานภายในพื้นท่ี
ประมาณ 50 ตร.ม. 

-อาคารพัสดุสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน 

สำนักปลัดอบต. 

14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ท่ีทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

-เพื่อปรับปรุงสภาพ 
ภูมิทัศน์บริเวณท่ีทำ
การ องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีทำการ
องคก์ารบริหารส่วนตำบล 
เช่น ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ 
ปรับสภาพพ้ืนท่ีใช้สอย ฯลฯ 

300,000 300,000 - - - -ท่ีทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลได้รับ
การปรับปรุง 

-สภาพภูมิทัศน์ 
ท่ีทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลมี
เหมาะสม สวยงาม
มากข้ึน 

สำนักปลัดอบต. 

 

 

3-88 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
 7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็กภายในสวน
สุขภาพตำบลควนปริง 

-เพื่อสำหรับทำกิจกรรมและ
ออกกำลังกายกลางแจ้ง
ภายในสวนสุขภาพ 

-ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็กภายในสวน
สุขภาพตำบลควนปริง  
กว้าง ๑๔ เมตร  
ยาว ๑๕ เมตร  
พื้นท่ี ๒๑๐ ตร.ม.  
หนา 0.12 เมตร 

- - ๑๓๐,๐๐๐ - - -ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในสวน
สุขภาพตำบลควนปริง  
กว้าง ๑๔ เมตร  
ยาว ๑๕ เมตร  
พื้นท่ี ๒๑๐ ตร.ม.  
หนา 0.12 เมตร 

-ประชาชนม ี
ลานอเนกประสงค์
สำหรับทำกิจกรรม
และออกกำลังกาย
กลางแจ้งภายในสวน
สุขภาพตำบลควนปริง 

สำนักปลัดอบต. 

16 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเลือกตั้ง   
ทุกระดับ 

-เพื่อส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยใน 
ทุกระดับ 

-ส่งเสริมสนับสนุนการ
เลือกตั้งในระดับต่างๆ 

50,000 
 

 

50,000 
 

 

400,000 
 

 

50,000 
 

 

50,000 
 

 

-จำนวนผู้ใชส้ิทธิเลือกตั้ง
เพิม่ข้ึน ร้อยละ 5 

-ประชาชนให้ความ
สนใจในการเลือกตั้ง
ระดับต่างๆมากข้ึน 

สำนักปลัดอบต. 

17 โครงการอบต.ควนปริง 
บริการประชาชน 

-เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน 
-เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนในการรับ
บริการด้านต่างๆ  

-ปรับปรุงรูปแบบการ
ให้บริการ 
-บูรณาการให้บริการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น 
-ออกหน่วย อบต.
เคลื่อนท่ีพบประชาชน 

100,000 100,000 - - - -กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 
จำนวนร้อยละ 80 

-ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการรับ
บริการดา้นต่างๆ 

สำนักปลัดอบต. 

 
 

3-89 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
 7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

18 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการชำระภาษี
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

-เพื่อให้ผู้ชำระภาษีมี
ความรู้เกี่ยวกับการชำระ
ภาษีและค่าธรรมเนียมท่ี
ท้องถ่ินจัดเก็บเอง 
-สามารถขยายฐานภาษีได้
เพิ่มข้ึน 

-จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้มีหน้าท่ีชำระภาษี
และค่าธรรมเนียมเช่น 
ภาษีท่ีดนิและสิ่งปลูก
สร้าง 
 

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

-ผู้ชำระภาษีมีความรู้
เกี่ยวกับภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มข้ึน 
-สามารถขยายฐาน
ภาษีไดเ้พิ่มข้ึน 
 

กองคลัง 

19 โครงการจัดทำแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

-เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การพัฒนาวางแผนจัดการ
ได้อย่างครอบคลุม และ
เป็นเคร่ืองมือในการ
จัดเก็บภาษีตามพรบ.ที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

-จัดทำแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ระยะท่ี ๓ (แล้วเสร็จ) 

- 2๐๐,๐๐๐ - - - -แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินแล้ว
เสร็จสามารถเชื่อมต่อ
เข้าระบบ Ltax 3000 
ของกรมส่งเสริม
ปกครองท้องถ่ิน 

-มีแผนท่ีแสดงขอบเขต
ชัดเจนย่ิงข้ึน 
-มีข้อมูลแผนท่ีแม่บทท่ี
พร้อมนำไปพัฒนางาน
จดัเก็บและผังเมืองได้ 

กองคลัง 
 

20 โครงการจัดเก็บภาษีและ
รายได้เคลื่อนท่ี 

-เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ผู้ชำระภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 
-เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ 

-รับชำระภาษีและ
จัดเก็บรายได้ในระดับ
พื้นท่ี 
-ออกให้บริการเป็น
รายไตรมาส 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -สามารถจัดเก็บภาษี
และรายได้เพ่ิมข้ึนไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕  

-ผู้ชำระภาษีได้รับความ
สะดวก และเพิ่มรายได้
และพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ของ อบต. 
-สามารถจัดเก็บภาษี
และรายได้เพ่ิมข้ึน 

กองคลัง 

3-90 

 

แบบ ผ.0๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
 7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๑ โครงการปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

-เพื่อปรับปรุงข้อมูล
เกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สิน
และทะเบียนผู้ชำระภาษี
ให้เป็นปัจจุบันสำหรับใช้
ในการประเมินภาษี 
-เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การพัฒนาวางแผนจัดการ
ได้อย่างครอบคลุม 

-ปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
 

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

-เป็นข้อมูลในการประเมิน
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-สามารถสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับแปลงที่ดิน 

กองคลัง 

22 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

-เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมาย ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดซื้อจัดจ้างของ  
อบต.ควนปริง 

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

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

-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
-เพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ของอบต.ควนปริง 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
 7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

23 โครงการอุดหนุนส่วน
ราชการ/องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชนหรือกิจกรรม
อนัเป็นสาธารณะประโยชน์ 

-เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจซึ่งกันและกัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชน 

-สนับสนนุงบประมาณ
ส่วนราชการ องค์กร
เอกชน หรือกิจกรรมกัน
เป็นประโยชน์ฯลฯตาม 
ท่ีเสนอขอรับงบประมาณ
และขอบรรจุใน
แผนพัฒนาอบต.  

50,000 50,000 - - - -อุดหนุนงบประมาณ
แก่ส่วนราชการ 
องค์กรชุมชน ฯลฯ  

-ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติภารกิจร่วมกัน
เพิ่มข้ึน ทำให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 

สำนักปลัดอบต. 

24 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การดำเนินงานของสมาคม
องค์การบริหารส่วนตำบล
จังหวัดตรัง 

-เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจของสมาคม
องค์การบริหารส่วนตำบล
จังหวัดตรัง 

-สนับสนนุงบประมาณ
สมาคมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจังหวัดตรัง 

5,000 5,000 - - - -อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่สมาคมอบต. 
จ.ตรัง จำนวน 1 คร้ัง 

-ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติภารกิจร่วมกัน
เพิ่มข้ึน ทำให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์เพิ่ม 

สำนักปลัดอบต. 

25 โครงการพัฒนาส่งเสริม 
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อหรือจัดจ้างและ
สนับสนุนภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

-เพื่อเป็นศูนย์
ประชาสัมพันธ์สื่อกลาง
ให้กับผู้สนใจการจัดซื้อ
หรือการจ้างของท้องถ่ิน 

-อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่อบต.ท่ีดำเนินการ 

๑๔,๐๐๐ 
 

๑๔,๐๐๐ 
 

- - - -อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่อบต.ท่ีดำเนินการ 
 

-ประชาชนได้รับข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
หลากหลาย 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
 7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

26 โครงการติดตั้งระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน
อาคารสำนักงานและ
เชื่อมตอ่ระหว่างอาคาร 

-เพื่อพัฒนาการให้บริการ
การสืบค้นข้อมูลข่าวสาร
ทางอินเตอร์เน็ต 
 

-ติดตั้งระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตภายใน
อาคาร พร้อมอุปกรณ์
ท้ังระบบ 

- 182,000 - - - -ติดตั้งระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตภายในอาคาร 
พร้อมอุปกรณ์ท้ังระบบ  

-บริการด้าน IT (Internet)  
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สำนักปลัดอบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
 7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 

-เพื่อมีอาคารศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
 

-ก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
 

- 1,0๐๐,๐๐๐ - - - -ก่อสร้างอาคารศูนย์
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 

-ประชาชนได้รับการ
บริการด้านบรรเทาสา
ธารณภัยอย่างรวดเร็ว 

สำนักปลัดอบต. 

2 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
สำหรับงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

-เพือ่เพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัตงิานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับ
การปฏิบัติหน้าท่ีของงาน
ป้องกันและบรรเทา- 
สาธารณภัยอปพร. 

๑๐0,000 ๑๐0,000 - - - - งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ร้อยละ 
100 

-การปฏิบัติงานของ
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
มีศักยภาพเพิ่มข้ึน 

สำนักปลัดอบต. 

3 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

-เพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ 

-ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยด้านต่างๆ 
เช่น ด้านอาคารบ้านเรือน 
ด้านอาชีพ เป็นต้น 

20,000 20,000 - - - -ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือ ร้อยละ100 

-สร้างขวัญกำลังใจ 
และช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่
ผู้ประสบภัย 

สำนักปลัดอบต. 

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมวัน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

-เพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
อบต.ควนปริง 

-ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเนื่องในวัน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

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

-สร้างขวัญกำลังใจใน
การปฏิบัติหน้าท่ีของ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
อบต.ควนปริง 

สำนักปลัดอบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
 7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรมและ
จัดทำแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  

-เพื่อให้ประชาชนรู้จักการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆ  
-เพื่อจัดทำแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตำบล 
ควนปริงฯลฯ 

-ฝึกอบรมให้ความรู้ ความ
เข้าใจในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่
ประชาชนในตำบลควนปริง 
-จัดทำแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตำบล 
ควนปริงฯลฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -กลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วม ร้อยละ 80 
-มีแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ระดับหมู่บ้านและ
ระดับตำบล 

-ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถป้องกันการ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
-อบต.มีแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารภัยระดับ
หมู่บ้าน/ระดับตำบล 

สำนักปลัดอบต. 

6 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
ประจำตำบลควนปริง 
(หลักสูตรจัดต้ัง/
ทบทวน) 

-เพื่อเพิ่มศักยภาพของ 
อาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันฯ  
-เพือ่ให้อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและ
หน้าท่ี และรูปแบบต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง 
-เพื่อให้เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือที่เข้มแข็ง 

-จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร 
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
ประจำตำบลควนปริง 
(หลักสูตรจัดต้ัง/ทบทวน) 

- 80,000 - 80,000 - -กลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วม ร้อยละ 80 
 

-อบต.ควนปริงมีสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และ 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี 
และรูปแบบต่างๆได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

สำนักปลัดอบต. 

 
3-95 

แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
 7.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมการจัดทำแผนการศึกษา
ของอบต.ควนปริง 

 

-เพื่อให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนการศึกษาของอบต. 
ควนปริงและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ควนปริง 

 

-ผู้ทรงคุณวุฒิทางการ
ศึกษา,ศาสนาวัฒนธรรม
,กีฬาและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ของท้องถ่ินร่วมกันจัดทำ
แผนการศึกษาของอบต. 

10,000 10,000 10,000 

 

10,000 10,000 -กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 90 

-กองการศึกษาและศพด. 
มีแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี 
-ศพด.จัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีการศึกษา
แผนประจำปีงบประมาณ
อย่างมีคุณภาพ 

กองการศึกษา 

2 โครงการปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติงานกองการศึกษา 

-เพื่อให้กองการศึกษามี
ห้องปฏิบัติงานท่ีมีความ
พร้อมและความสะดวก 
ในการให้ประชาชนท่ี
เหมาะสม 

-ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน
กองการศึกษา 
 

300,000 
 

- - - - -ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน       
กองการศึกษา 
 

-มีห้องปฏิบัติงานท่ี
เหมาะสม สะดวกในการ
ดำเนินงานและการบริการ
ต่างๆ 

กองการศึกษา 

3 โครงการฝึกอบรม
คณะกรรมการศูนย์กีฬา
ตำบลควนปริง 

-เพื่อจัดอบรบหลักสูตร 
ผู้ตัดสินกีฬาให้แก่
คณะกรรมการศูนย์กีฬา
ตำบลควนปริง 

-คณะกรรมการศูนย์กีฬา 
ตำบลควนปริง และ
ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐ 
คน 

30,000 30,000 10,000 10,000 10,000 -ผู้เข้าร่วมโครงการผ่าน
การฝึกอบรมและสามารถ
เป็นผู้ตัดสินกีฬาได ้
ร้อยละ 80 

-อบต.ควนปริงใช้
คณะกรรมการท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมในการจัดการ
แข่งขันกีฬาในตำบล 
ควนปริง 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.0๒ 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
 7.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา 

-เพื่อจัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม 
-เพื่ออบรมให้ความรู้และ
ศึกษาดูงานทางการศึกษา 

-ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม 
-จัดอบรมให้ความรู้แก่ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา คณะกรรมการ
ทางการศึกษา และศึกษา
ดูงานนอกสถานท่ี 

50,000 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 

-ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ประสิทธิภาพการ
ทำงานสูงข้ึน 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดา้นศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้คณะกรรมการ
วัฒนธรรมตำบลควนปริง, 
ผู้นำศาสนา และผู้เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความเข้าใจการ
ส่งเสริมพัฒนาด้านศาสนา
และวัฒนธรรมสามารถ
นำมาปรับใช้ในท้องถ่ิน 
ของตนเอง 

-จดัฝึกอบรมคณะกรรมการ
วัฒนธรรมตำบลควนปริง, 
ผู้นำศาสนา และผู้เกี่ยวข้อง 
จำนวน 40 คน 

30,000 30,000 100,000 100,000 100,000 -ผู้เข้ารับการฝึกอบรม    
ร้อยละ 80 มีความรู้ 
ความเข้าใจการส่งเสริม
พัฒนาด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-คณะกรรมการ
วัฒนธรรมตำบล 
ควนปริง, ผู้นำศาสนา 
และผู้เกี่ยวข้อง  
มีความรู้ความเข้าใจ 
การส่งเสริมพัฒนาด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรม 
สามารถนำมาปรับใช้ 
ในท้องถ่ินของตนเอง 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
 7.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ
เคหะชุมชน 

-เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายแก่ผู้นำท้องท่ี 
ท้องถ่ิน บุคลากรท้องถ่ิน 
และประชาชนท่ัวไป อาทิ 
กฎหมายควบคุมอาคาร  
กฎหมายผังเมือง กฎหมาย
ขุดและถมดินฯลฯ 

-จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายให้แก่ผู้นำท้องท่ี 
ท้องถ่ิน บุคลากรท้องถ่ิน  
และประชาชนท่ัวไป 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึงพอใจ  
ร้อยละ ๘๐ 

-แก่ผู้นำท้องท่ี ท้องถ่ิน 
บุคลากรท้องถ่ิน และ
ประชาชนท่ัวไป  
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับท้องถ่ิน
เพิ่มข้ึน 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

 
2 โครงการจ้างออกแบบ 

ภูมิทัศน์/สิ่งก่อสร้าง 
-เพื่อออกแบบภูมิทัศน์/
สิ่งก่อสร้างที่อบต.ไม่สามารถ
ดำเนินการเองได้ให้มี
ประสิทธิภาพ 

-จ้างสำรวจ/ออกแบบ 
ภูมิทัศน์/สิ่งก่อสร้างต่างๆ 
เช่น การออกแบบ
สวนสาธารณะฯลฯ 

๕0,000   
 
 

 

๕0,000   
 
 

 

- - - -อบต.มีแบบแปลนท่ีมี
ความเหมาะสมกับพื้นท่ี  

-อบต.สามารถก่อสร้าง
ท่ีมีความเหมาะสมกับ
พื้นท่ี 

กองช่าง 
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แบบ ผ.0๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
สำหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแคปซีลถนนสาย   
ควนเขานุ้ย - วังเรียน หมู่ท่ี 4  

-เพื่อปรับปรุงถนนให้  
มีมาตรฐานเพิ่มข้ึน ทำให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

-ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแคปซีล 
กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง 
2,3๐๐ เมตร    

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 

- ๕,๕๒๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 

-ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแคปซีล  
กว้าง ๖ เมตร 
ระยะทาง 2,3๐๐เมตร    

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กรมส่งเสริมฯ/
กองช่าง 

 
 

 

2 โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนครีตถนนสายนาป้อ 
หมู่ท่ี 8 - หมู่ท่ี ๒ บ้านโคกสะท้อน 
ตำบลควนปริง  เชื่อมต่อถนนกันตัง 
ซอย ๑๓  เขตเทศบาลนครตรัง 

-เพื่อปรับปรุงถนนให้  
มีมาตรฐานเพิ่มข้ึน ทำให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

-ซอ่มสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต  
กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง 
๑,๐๓๕ เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร 

2,200,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 
 

 

- 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

- -ซ่อมสร้างถนน 
ผิวจราจรแอสฟัลติก 
คอนกรีต กว้าง ๖เมตร 
ระยะทาง ๑,๐๓๕เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

อบจ.ตรัง/ 
กองช่าง 

 
 

3 โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวจราจร
ลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีตถนน
สายมิ่งเมือง หมู่ท่ี 9 
 

-เพื่อปรับปรุงถนนให้ 
มีมาตรฐานเพิ่มข้ึน ทำให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

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

5,460,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 

- 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

 

- - -ซ่อมสร้างเสริม 
ผิวจราจรลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
กว้าง ๖ เมตร ยาว 
2,6๐๐ เมตร  
 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและมีคุณภาพ
ท่ีดีข้ึน 

จังหวัดตรัง/
สำนักปลัดอบต. 
 

 

3-99 

แบบ ผ.0
๒/1 

แบบ ผ.0๒/1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
สำหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวจราจร
ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนน
สายเลียบคลองชลประทาน  
หมู่ท่ี ๘ 
 

-เพื่อปรับปรุงถนนให้ มี
มาตรฐานเพิ่มข้ึน  ทำให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

-ซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรลาด
ยางแอสฟัลติกคอนกรีต  
กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง  
๗๐๐ เมตร 
 

๑,๗๕๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 

- 
 
 

- -ซ่อมสร้างเสริมผิวจราจร 
ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 
กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ 
เมตร 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กรมชลประทาน/ 
กองช่าง 

 
 

 

5 โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวจราจร
ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนน 
สายควนปริง- บางหมาก  
หมู่ท่ี 1,9,8 
 

-เพื่อปรับปรุงถนนให้ มี
มาตรฐานเพิ่มข้ึน  ทำให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

-ซ่อมสร้างเสริมผิวจราจร 
ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 
กว้าง ๖ เมตร ยาว 2,35๐ 
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 21,15๐ 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 
๑.๕ เมตร 

9,893,๐๐๐
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 

- 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 

 

- - -ซ่อมสร้างเสริมผิวจราจร 
ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 
กว้าง ๖ เมตร ยาว 2,35๐ 
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 21,15๐ 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 
๑.๕ เมตร 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรและมี
คุณภาพท่ีดีข้ึน 

กรมส่งเสริมฯ/
กองช่าง 

 
 
 
 

 
6 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง

ถนนทางหลวงชนบท สายควนปริง 
-บางหมาก 

-เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

-ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
ถนนทางหลวงชนบท  
สูง 9 เมตร จำนวน 132 ต้น 

9,658,050 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 

- -  
 
 
 

- - -ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
ถนนทางหลวงชนบท  

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กรมทางหลวง
ชนบท/ 
กองช่าง 

 
 

3-100 

 

แบบ ผ.0๒/1 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

สำหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการติดตั้ง/ปรับปรุงสัญญาณ
ไฟกระพริบถนนทางหลวงชนบท
ภายในตำบลควนปริง 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง
จราจรภายในตำบล และ
ให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-ติดตั้ง/ปรับปรุงสัญญาณไฟ
กระพริบถนนทางหลวง
ชนบทเช่น บริเวณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลควนปริง  แยกถนน
ยุทธศาสตร์ แยกหอพัก
นครินทร์ ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- - -ติดตั้ง/ปรับปรุงสัญญาณ
ไฟกระพริบถนนทางหลวง
ชนบท 

-ประชาชนท่ัวไป
ได้รับทราบและมี
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กรมทางหลวง
ชนบท/ 
 กองช่าง 

 
 
 

 
8 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง

ถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย ๔๑๙  
(เลี่ยงเมืองสายใต้)  

-เพื่อสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 

-ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง 
ถนนทางหลวงแผ่นดิน 
สาย ๔๑๙ เลี่ยงเมืองสายใต้
และส่วนแยกข้างโรงงานห้อง
เย็นควนปริง ระยะทาง 960 
เมตร 

1,443,120 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 
 

 

- 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- - -ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
ถนนทางหลวงแผ่นดิน  

-ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กรมทางหลวง/ 
กรมส่งเสริมฯ/

กองช่าง 
 
 

 
9 โครงการก่อสร้างหอถังประปา 

บนควน หมู่ท่ี 6 
(บ้านนายวงศ์เจริญ) 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง 
และเพียงพอ 

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

1,500,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

- - 
 
 
 

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

-ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่าง
ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กรมส่งเสริมฯ/
กองช่าง 

 

3-101 

แบบ ผ.0๒/1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
สำหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างหอถังประปา 
ห้วยโคลน หมู่ท่ี 7 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง 
และเพียงพอ 

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

1,500,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

- - 
 
 
 

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

-ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่าง
ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กรมส่งเสริมฯ/
กองช่าง 

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

-เพื่อปรับปรุงถนนให้มี
มาตรฐานเพิ่มข้ึน  ทำให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

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

- 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 2,940,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 
 

 

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

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

อบจ.ตรัง/ 
กองช่าง 

 
 

12 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร 
แอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายข้าง
สนามบิน หมู่ท่ี 7  

-เพื่อปรับปรุงถนนให้ มี
มาตรฐานเพิ่มข้ึน  ทำให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

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

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

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

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

อบจ.ตรัง/ 
กองช่าง 

 

 

3-102 

 

แบบ ผ.0๒/1 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

สำหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13 โครงการติดตั้งสัญญาณระบบไฟ
จราจร  
 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ทางจราจรภายในตำบล
และใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-ติดตั้งสัญญาณระบบไฟฟ้า
จราจรบริเวณทางหลวง
แผ่นดินสาย ๔๑๙  
เลี่ยงเมืองสายใต้แยก 
วัดควนปริงวนาราม 

- 
 
 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 

- 
 
 
 
 

- - -อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนลดลง 
ร้อยละ ๕  

-อุบัติเหตุทาง
การจราจรลดลง  
และประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กรมทางหลวง
ชนบท/ 

กรมส่งเสริมฯ/
กองช่าง 

 
14 โครงการขยายเขตคลองส่งน้ำ 

ชลประทานคลองนางน้อย 
-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง 
และเพียงพอ 

-ขยายท่อส่งน้ำชลประทาน 
หมู่ท่ี ๘,๙ 

- ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

- 
 
 
 

- - -ขยายท่อส่งน้ำ
ชลประทาน หมู่ท่ี ๘,๙ 

-ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่าง
ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กรมชลประทาน/
กองช่าง 

 

15 โครงการก่อสร้างหอถังประปา 
บ้านกลาง หมู่ท่ี 9 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง 
และเพียงพอ 

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

- 
 

1,500,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

- 
 
 
 
 

- - -ก่อสร้างหอถังประปา 
ขนาดความจุ ๒๐ลบ.ม. 
สูง ๒๐ ม. พร้อมงาน
ระบบ 

-ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่าง
ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กรมส่งเสริมฯ/
กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างหอถังประปา 
บ้านกำนันหมัด เอ็มเอม็ หมู่ท่ี 3 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง 
และเพียงพอ 

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

- 
 
 

1,500,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

- 
 
 
 

- - -ก่อสร้างหอถังประปา 
ขนาดความจุ ๒๐ลบ.ม. 
สูง ๒๐ ม. พร้อมงาน
ระบบ 

-ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่าง
ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กรมส่งเสริมฯ/
กองช่าง 

3-103 

แบบ ผ.0๒/1 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
สำหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

17 โครงการจัดสร้างระบบ
ประปาองค์การบริหารส่วน
ตำบลควนปริง 

-เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจัดบริการน้ำ
บริโภคท่ีสะอาดปลอดภัย
ให้ครอบคลุมชุมชนอย่าง
เพียงพอ 

-ดำเนินงานพัฒนาระบบการ
จัดบริการน้ำบริโภคแก่ชุมชนให้
เพียงพอและมีคุณภาพ   

- ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- - -สัดส่วนครัวเรือนเข้าถึง
น้ำบริโภคท่ีคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

-องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีการ
จัดบริการน้ำบริโภค
ท่ีสะอาดปลอดภัย
ให้ครอบคลุมชุมชน
อย่างเพียงพอ 

กรมส่งเสริมฯ/
กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน 
สายบ้านโคกสะท้อน หมู่ท่ี ๒ 
- บ้านนาป้อ หมู่ท่ี 8 

-เพื่อปรับปรุงถนนให้ มี
มาตรฐานเพิ่มข้ึน  ทำให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,830 
เมตร  
 

- 
 
 
 

 

7,065,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 
 

- 
 
 
 
 

- - -ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 1,830 เมตร  

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึนประชาชได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กรมส่งเสริมฯ/
กองช่าง 

 

19 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 

-เพื่อกักเก็บรักษาน้ำไว้ใช้
ท้ังอุปโภคและการเกษตร 
และลดความแรงของ
กระแสน้ำท่ีอาจทำลาย
หน้าดินในฤดูฝน 
-เพื่อรักษาระบบนิเวศน์
ของลำห้วย 

-ก่อสร้างฝายชะลอน้ำชนิดโครงการ
กรอบไม้ท่อน ขนาดกว้าง 1 เมตร 
ยาว 3 -3.5 เมตร ลึกประมาณ 1.5 
เมตร บรรจุด้วยหินใหญ่คละ ขนาด 
15-30 ซม. จำนวน 7 ชุด 
-ห้วยไม้ไผ่ 3 จุด 
-ห้วยนกดา 4 จุด 

- 
 
 
 
 
 
 

233,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- - -ก่อสร้างฝายชะลอน้ำชนิด
โครงการกรอบไม้ท่อนขนาด
กว้าง 1 เมตร ยาว 3-3.5 
เมตร ลึกประมาณ 1.5 
เมตร บรรจุด้วยหินใหญ่
คละ ขนาด 15-30 ซม. 
จำนวน 7 ชุด 

-ปัญหาภัยแล้งลดลง
ระบบนิเวศน์ดีข้ึน 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมฯ/
กองช่าง 

 

3-104 

แบบ ผ.0๒/1 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

สำหรบั โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

20 โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีตถนนสาย
เลียบกำแพงมอ.หมู่ท่ี ๔,๖ 
เชื่อมต่อหมู่ 2,๖ ตำบลควนธาน ี

-เพื่อปรับปรุงถนนให้มี
มาตรฐานเพิ่มข้ึน ทำให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

-ซ่อมสร้างถนนผิวจราจร 
แอสฟัลติกคอนกรีต  
กว้าง ๖ เมตรระยะทาง 
1,300 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

- - 
 
 

2,730,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 
 

 

- - -ซ่อมสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลติก 
คอนกรีต กว้าง ๖เมตร 
ระยะทาง 1,300 
เมตร 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน  
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

อบจ.ตรัง/ 
กองช่าง 

 
 

21 โครงการซ่อมสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลติกคอนกรีต 
ถนนสายห้วยเตียว หมู่ท่ี ๗ 
เชื่อมต่อถนนโคกพลา หมู่ท่ี ๙ 
ตำบลโคกหล่อ 

-เพื่อปรับปรุงถนนให้ 
มีมาตรฐานเพิ่มข้ึน ทำให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

-ซ่อมสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต  
กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง 
760 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 

2,280,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 
 

- -ซ่อมสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลติก 
คอนกรีต กว้าง ๖เมตร 
ระยะทาง 760 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

อบจ.ตรัง/ 
กองช่าง 

 
 

22 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย
ทุ่งหวัง-หนองไทร หมู่ท่ี ๗  

-เพื่อปรับปรุงถนนให้  
มีมาตรฐานเพิ่มข้ึน ทำให้
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

-ซ่อมสร้างผิวจราจร 
แอสฟัลติกคอนกรีต  
กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง 
1,๔30 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

- 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

 

- 4,540,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 
 

-ซ่อมสร้างผิวจราจร 
แอสฟัลติกคอนกรีต  
กว้าง ๖ เมตร 
ระยะทาง 1,๔30เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

อบจ.ตรัง/ 
กองช่าง 

 
 

 

3-105 

แบบ ผ.0๒/1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
สำหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

23 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีตถนนสาย
สถานีพรุใหญ่ หมู่ท่ี 3  

-เพื่อปรับปรุงถนนให้  
มีมาตรฐานเพิ่มข้ึนทำ
ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

-ซ่อมสร้างผิวจราจร 
แอสฟัลติกคอนกรีต  
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง  
925 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 

1,757,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 

- 
 

-ซ่อมสร้างผิวจราจร 
แอสฟัลติกคอนกรีต  
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง  
925 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

-ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร 
 

กรมส่งเสริมฯ/
กองช่าง 

 

24 โครงการขยายเขต/ซ่อมบำรุง
คลองส่งน้ำชลประทานบ้าน 
บินหยี 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง 
และเพียงพอ 

-ขยายเขต/ซ่อมบำรุงคลอง
ส่งน้ำชลประทานบ้านบินหยี 

- - - ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

- -ขยายเขต/ซ่อมบำรุง
คลองส่งน้ำชลประทาน 
บ้านบินหยี 

-ประชาชนมีน้ำประปา
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กรมชลประทาน/
กองช่าง 

 
25 โครงการขยายเขตระบบประปา

ส่วนภูมิภาค บ้านโคกสะท้อน 
หมู่ท่ี ๒ 

-เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่าง
ท่ัวถึง 

-วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ 
ระยะทางรวม ๒,๐๒๐ เมตร 

- - - 
 

 

๑,๒๘๐,๔๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

- -วางท่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำ ระยะทาง
รวม ๒,๐๒๐ เมตร 

-ประชาชนมีน้ำประปา
ใช้อย่างทั่วถึง 
 

กรมส่งเสริมฯ/
กองช่าง 

 
26 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย
โคกสะท้อน หมู่ท่ี ๒ - นาป้อ
หมู่ท่ี ๘ 

-เพื่อปรับปรุงถนนให้ 
มีมาตรฐานเพิ่มข้ึน  
ทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

-ปรับปรุงถนน กว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง ๑,๘๕๕ เมตร    

- 
 
 

 
 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 

6,780,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 

- -ปรับปรุงถนน กว้าง 6
เมตร ระยะทาง ๑,๘๕๕ 
เมตร    

-ถนนให้มีมาตรฐาน
เพิ่มข้ึนทำให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร 
 

กรมส่งเสริมฯ/
กองช่าง 

 

3-106 

 

แบบ ผ.
0๒/1 

แบบ ผ.0๒/1 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
สำหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี1  การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด(ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว) ท่ีม่ันคงและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

27 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
ทางเข้าแหล่งท่องเท่ียว อำเภอ
เมืองตรัง - อำเภอกันตัง 

-เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร 
ของนักท่องเท่ียวและ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 

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

- - - ๕๐,๐๒๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 

- -งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
เสาไฟฟ้าสูง ๙ เมตร 
พร้อมกิ่งเดี่ยว จำนวน 
๔๐๕ ต้น เสาไฟฟ้าสูง  
12 เมตร พร้อมวงแหวน 
โคมไฟ LED ๒๐๐ วัตต์ 
จำนวน ๕ ต้น 
เสาไฟฟ้าสูง 20 เมตร
พร้อมวงแหวน โคมไฟ 5
๐๐ วัตต์ จำนวน ๒๒ ต้น 
เสาไฟฟ้าสูง 25 เมตร
พร้อมวงแหวน โคมไฟ 
๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ต้น 
เสาไฟฟ้าสูง 25 เมตร
พร้อมโครงทีบาร์ โคมไฟ
๔๐๐วัตต์ จำนวน ๔ ต้น 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรและใช้
เส้นทาง 

จังหวัดตรัง/ 
กองช่าง 

 

 

 

3-107 

แบบ ผ.
0๒/1 

แบบ ผ.0๒/1 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

สำหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV 
ตำบลควนปริง 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

-ติดตั้งกล้อง CCTV 
ตำบลควนปริง 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

-อัตราการเกิดความ
ไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ลดลง
ร้อยละ ๕ 

-ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กรมส่งเสริมฯ/
สำนักปลัดอบต. 
 
 

2 โครงการติดตั้งระบบเสียง
ไร้สาย  

-เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

-ติดตั้งระบบเสียง 
ไร้สาย 
  
 

- - - 
 
 
 

4,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 

- -ระบบเสียงไร้สาย 
ได้รับการติดตั้ง 

-ประชาชน
ได้รับบริการ
ข่าวสารอย่าง
ท่ัวถึง 

กรมส่งเสริมฯ/
สำนักปลัดอบต. 
 
 

 

 

 

 

 

 

3-108 

 

แบบ ผ.
0๒/1 

แบบ ผ.0๒/1 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
สำหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.3 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
ห้องสมุดประชาชนตำบล 
ควนปริง 

-เพื่อก่อสร้างอาคาร
ห้องสมุดประชาชนตำบล
ควนปริง 
 

-ก่อสร้างอาคารห้องสมุด
ประชาชน พร้อมระบบ
สาธาณูปโภคและครุภัณฑ์ 
ท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน 1 หลัง 

๑,๐00,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

- - - - -อาคารห้องสมุด
ประชาชนท่ีมีมาตรฐาน 

-มีห้องสมุดสำหรับเป็น
ศูนย์กลางการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านท่ี
หลากหลาย  
-มีห้องสมุดสำหรับจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของชุมชน 

กรมส่งเสริมฯ/
กองการศึกษา 

2 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ 
สถ.ศพด.2 พร้อมอาคาร
ประกอบ 

-เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีอาคารเรียนท่ีเพียงพอกับ
จำนวนนักเรียน 

-เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก แบบ สถ.
ศพด.2 พร้อมอาคาร
ประกอบ จำนวน 1 หลัง 

- - - 2,254,350 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

- -ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก แบบ สถ.
ศพด.2 พร้อมอาคาร
ประกอบ จำนวน 1 หลัง 
ตามแบบ แบบ สถ.
ศพด.2 ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อาคารเรียนท่ีเพียงพอ
กับจำนวนนักเรียน 

กรมส่งเสริมฯ/
กองการศึกษา 

 

 

 

3-109 

แบบ ผ.
0๒/1 

แบบ ผ.0๒/1 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
สำหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ 

-เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มี
สถานท่ีในการจัดกิจกรรม
และบริการสำหรับ
ผู้สูงอายุ 

-ก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุ 
(ตามแบบแปลนอบต.) 
-เคร่ืองมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ 
จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย  
เคร่ืองฉายภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 
3.500 ANSI Lumens 
-จอภาพ ขนาด 150x203 ซม. 
-โต๊ะหมู่บูชา 
-เก้าอื้พนักพิง 
-ถังน้ำร้อนไฟฟ้า ฯลฯ 

- - 1,000,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - -มีสถานท่ีสำหรับ 
จัดกิจกรรมและ
ให้บริการผู้สูงอายุ 

-ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลด้านคุณภาพชีวิต 

กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ/ 

สำนักปลัดอบต. 

 

 

 

 

3-110 

แบบ ผ.
0๒/1 

แบบ ผ.0๒/1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
สำหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
2.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
โรงเรียนบ้านควนปริง 

-เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา
ให้มีมาตรฐานมากยิ่งข้ึน 

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

- 10,000,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - -ก่อสร้างอาคารอัฒจันทร์พิธีการ 
-ก่อสร้างลานกีฬา 
เอนกประสงค ์
-ปรับปรุงสนามและลู่วิ่ง 
-ป้ายสกอร์บอร์ด  
-ปรับปรุงภูมิทัศน์/ลานจอดรถ 
-ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสนาม
ฯลฯ 

-สนามกฬีามีการ
ปรับปรุงให้เป็นสนาม
ท่ีมีมาตรฐานการ
จัดการแข่งขันกีฬา 

การกีฬาและการ
ท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย/ 
กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

3-111 

 

แบบ ผ.0๒/1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
สำหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ีและมีความย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาควนเขานุ้ย
เป็นแหล่งท่องเท่ียวประจำ
ตำบล 

-เพื่อพัฒนาควนเขานุ้ย
เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ประจำตำบล 

-พัฒนาควนเขานุ้ยเป็น
แหล่งท่องเท่ียว 
 

- 
 
 
 

- - 10,000,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 

- -ควนเขานุ้ยได้รับการพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเท่ียว  

-มีแหล่งท่องเท่ียว
ประจำตำบล 

การท่องเท่ียวฯ/ 
สำนักปลัดอบต. 

 
 

2 โครงการจัดสร้าง
สวนสาธารณะ 
เลียบทางรถไฟ 

-เพื่อจัดสร้าง
สวนสาธารณะ 
ให้ประชาชนใช้เป็น
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ
ออกกำลังกายฯลฯ 

-จัดสร้างสวนสาธารณะ 
เลียบทางรถไฟหมู่ท่ี 3,7,8 

- 
 
 
 

 

1,000,000 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 

- - - -มีการจัดสร้างสวนสาธารณะ 
บริเวณเลียบทางรถไฟ 

-ประชาชนมีสถานท่ี
สำหรับพักผ่อน
หย่อนใจ ออกกำลัง
กายฯลฯ 

กรมส่งเสริมฯ/
สำนักปลัดอบต. 

 

 

 

 

 

 

3-112 

 

แบบ ผ.
0๒/1 

แบบ ผ.0๒/1 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
สำหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ีและมีความย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตลิ่งพังคลองนางน้อย หมู่ท่ี ๒
(บริเวณถนนเลียบคลองสาย
บ้านโคกสะท้อน) 

-เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
และอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
และการรุกล้ำลำน้ำและแหล่งน้ำ 

-ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตลิ่งพัง  

- 
 
 

 

- 10,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 

- - -ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตลิ่งพัง 

-สามารถป้องกันการ
พังทลายของตลิ่งและ
อันตรายท่ีเกิดจาก
การพังทลาย 

จังหวัดตรัง/ 
กองช่าง 

 
 

2 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตลิ่งพังคลองนางน้อย หมู่ท่ี ๒
(บริเวณถนนเลียบคลองสาย
บ้านนายวิโรจน์  หนูหมุน) 

-เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
และอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
และการรุกล้ำลำน้ำและแหล่งน้ำ 

-ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตลิ่งพัง  

- 
 
 

 

- 20,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 

- - -ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตลิ่งพัง 

-สามารถป้องกันการ
พังทลายของตลิ่งและ
อันตรายท่ีเกิดจาก
การพังทลาย 

จังหวัดตรัง/ 
กองช่าง 

 
 

3 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตลิ่งพังคลองควนปริง หมู่ท่ี ๖
(บริเวณชุมชนท่าคลองตีน) 

-เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
และอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
และการรุกล้ำลำน้ำและแหล่งน้ำ 

-ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตลิ่งพัง  

- 
 
 
 
 

- 15,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 
 

- - -ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตลิ่งพัง 

-สามารถป้องกันการ
พังทลายของตลิ่งและ
อันตรายท่ีเกิดจาก
การพังทลาย 

จังหวัดตรัง/ 
กองช่าง 

 
 

 
4 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกัน 

ตลิ่งพังคลองควนปริง หมู่ท่ี ๕ 
(บริเวณชุมชนคลองใหญ่) 

-เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
และอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
และการรุกล้ำลำน้ำและแหล่งน้ำ 

-ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตลิ่งพัง  

- 
 
 

 

- 15,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 

- - -ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตลิ่งพัง 

-สามารถป้องกันการ
พังทลายของตลิ่งและ
อันตรายท่ีเกิดจาก
การพังทลาย 

จังหวัดตรัง/ 
กองช่าง 
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แบบ ผ.
0๒/1 

แบบ ผ.0๒/1 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
สำหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ีและมีความย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย 

-เพื่อให้จัดซื้อรถบรรทุกขยะให้
เพียงพอสำหรับการให้บริการ
ประชาชน 

-จัดซื้อรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย จำนวน 
๑ คัน 

- - ๒,๔๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

- - -มีรถบรรทุกขยะ 
แบบอัดท้าย จำนวน 
๑ คัน 

-การให้บริการเก็บขน
ขยะมีประสิทธิภาพ 

จังหวัดตรัง/ 
สำนักปลัดอบต. 

6 โครงการจัดซื้อรถขนขยะ  
แบบถังคอนเทรนเนอร์ 

-เพื่อให้จัดซื้อรถขนขยะให้
เพียงพอสำหรับการให้บริการ
ประชาชน 

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

- - ๓,๒๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

 

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

-การให้บริการเก็บขน
ขยะมีประสิทธิภาพ 

กรมส่งเสริมฯ/
สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.
0๒/1 

แบบ ผ.0๒/1 



 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
สำหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
 7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค ์
 

-เพื่อมีอาคารเอนกประสงค์ 
ใช้ในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 

-ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
จำนวน ๑ แห่ง 

- 
 
 
 

 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(ขอรับการ
สนับสนุน) 

- 
 
 
 
 

- - -ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ จำนวน 
๑ แห่ง 

-การปฏิบัติงานและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากข้ึน 

จังหวัดตรัง/
สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.
0๒/1 

แบบ ผ.0๒/1 



 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ อ่ืน -เต็นท์สนามขนาด 3x3 เมตร  
จำนวน 5 หลัง 

15,000 - - - - สำนักปลัดอบต. 
 

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ อ่ืน -จัดซ้ือเต็นท์โค้ง ขนาด 5x10 ม. 
จำนวน 4 หลัง 

- 124,000 - - - สำนักปลัดอบต. 
 

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ อ่ืน -จัดซ้ือเต็นท์จ่ัว ขนาด 3x6 ม. 
จำนวน 4 หลัง 

- 6๐,000 - - - สำนักปลัดอบต. 
 

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ อ่ืน -จัดซ้ือโพเดียมแท่นยืนบรรยาย 
ขนาด 43x48x120 ซม. จำนวน 2 ตัว 

- 40,000 - - - สำนักปลัดอบต. 
 

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ อ่ืน -จัดซ้ือโพเดียมแท่นยืนบรรยาย  
ขนาด 40x60x120 ซม. จำนวน 1 ตัว 

- 20,000 - - - สำนักปลัดอบต. 
 

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ สำนักงาน -เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร      
จำนวน 1 เครื่อง 

13,000 - - -  สำนักปลัดอบต. 
 

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ สำนักงาน -เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน 
แบบ Smart Card จำนวน 1 เครื่อง 

13,000 - - - - สำนักปลัดอบต. 
 

8 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือเครื่องสแกนลายน้ิวมือชนิดบันทึก
เวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง 

- ๙,๗00 - - - สำนักปลัดอบต. 
 

9 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือเก้าอ้ีบุนวม ขนาด 43x53x89 ซม. 
จำนวน 60 ตัว 

- 39,000 - - - สำนักปลัดอบต. 
 

10 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือตู้เหล็กแบบบานเลื่อน จำนวน 4 ตู้ - 9,000 9,000 - - สำนักปลัดอบต. 
 

 

3-116 

แบบ ผ.03 



 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

11 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือโต๊ะทำงาน ขนาด ๑๕0x75x๗๕ ซม.
จำนวน 3 ตัว 

- 15,000 - - - สำนักปลัดอบต. 
 

12 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 3 ตัว 
 

- ๖,000 - - - สำนักปลัดอบต. 

13 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา แบบ ๙ จำนวน 1 ชุด - 15,000 - - - สำนักปลัดอบต. 
 

14 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์  
ขนาด ๖0x120x๗๕ ซม.จำนวน 1 ตัว 

- 3,000 - - - กองคลัง 

15 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ -จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 
จำนวน 3 เครื่อง 

- 48,000 - - - สำนักปลัดอบต. 
 

16 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ สำนักงาน -ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ขนาด๙๑.๔×๓๐.๕×๑๗๕.๔ซม. 
จำนวน ๓ ตู้ 

- - ๑๙,๕๐๐ - - กองคลัง 

17 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ สำนักงาน -อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จำนวน ๑ เครื่อง 

- - ๗๐๐ - - กองคลัง 

18 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ สำนักงาน -เครื่องบันทึกเลขมาตรพร้อมระบบปฏิบัติการ 
จำนวน ๑ เครื่อง 

- - ๗,๐๐๐ - - กองคลัง 

19 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ สำนักงาน -เครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา (Printer Mobile) 
จำนวน ๑ เครื่อง 

- - ๒๖,๕๐๐ - - กองคลัง 

20 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ์ สำนักงาน -เครื่องสแกนบาร์โค๊ด จำนวน ๑ เครื่อง 
 

- - ๗,๐๐๐ - - กองคลัง 
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แบบ ผ.03 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

21 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ -จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 
ถังหมึกพิมพ์ จำนวน 4 เครื่อง 

- 12,900 4,300 - - สำนักปลัดอบต. 
 

22 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ -จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิดLED สี จำนวน 1 เครื่อง 

- 17,000 - - - สำนักปลัดอบต. 
 

23 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ -จัดซ้ือเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA 
จำนวน 4 เครื่อง 

- 7,500 2,500 - - สำนักปลัดอบต. 
 

24 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ -จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 
ถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง 

- 8,600 - - - กองคลัง 

25 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ -จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ติดตั้งในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - สำนักปลัดอบต. 

26 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ -กล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 
16 ล้านพิกเซล จำนวน ๑ ชุด 

9,๐๐๐ - - - - สำนักปลัดอบต. 

27 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ -ติดตั้งลำโพงพร้อมโครงเหล็ก จำนวน ๑ ชุด 
 

๓๐,๐๐๐ - - - - สำนักปลัดอบต. 

28 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -เครื่องบันทึกเทป จำนวน 2 เครื่อง 
 

10,000 - - - - สำนักปลัดอบต. 

29 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -พัดลมชนิดขาตั้งยืน แบบ 4 ใบพัด ขนาด 24 น้ิว 
จำนวน 4 เครื่อง 

40,000 - - - - สำนักปลัดอบต. 
 

30 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ -จัดซ้ือเครื่องโทรทัศน์แอลอี ดี (LED TV)  
แบบ Smart Tv ขนาด 40 น้ิว จำนวน 2 เครื่อง 

- 17,700 17,700 - - สำนักปลัดอบต. 
 

 

3-118 

 

แบบ ผ.03 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

31 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ -จัดซ้ือเครื่องโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV)  
แบบ Smart Tv ขนาด 32 น้ิว จำนวน 1 เครื่อง 

- 10,200 - - - สำนักปลัดอบต. 
 

32 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว -เครื่องซักผ้า ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 1เครื่อง 18,000 - - - - สำนักปลัดอบต. 
 

33 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว -จัดซ้ือถังขยะหรือภาชนะจัดเก็บขยะ 
 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ - - - สำนักปลัดอบต. 

34 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว -จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง - 11,000 - - - สำนักปลัดอบต. 
 

35 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง -รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่น่ัง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน 

- - ๑,๒๑๔,000 - - สำนักปลัดอบต. 
 

36 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง -จัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน - ๒,4๐๐,๐๐๐ - - - สำนักปลัดอบต. 
 

37 การศึกษา ครุภัณฑ์ สำนักงาน -ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ๑๓0,000 - - - - กองการศึกษา 
 

38 การศึกษา ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือโต๊ะโฟเมก้าขาว จำนวน 5 ตัว 
 

10,000 - - - - กองการศึกษา 

39 การศึกษา ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือตู้เหล็กแบบบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ 9,000 - - - - กองการศึกษา 
 

40 การศึกษา ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว 
 

3,000 - - - - กองการศึกษา 

41 การศึกษา ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ี จำนวน 2 ชุด 
 

10,000 - - - - กองการศึกษา 

3-119 

 

แบบ ผ.03 



 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

42 การศึกษา ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสติกเกรด เอ  จำนวน 100 ตัว 
 

18,000 18,000 - - - กองการศึกษา 

43 การศึกษา ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา แบบ ๙ จำนวน 1 ชุด 
 

- ๑๕,๐00 - - - กองการศึกษา 

44 การศึกษา ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด ๖0x120x๗๕ ซม.
จำนวน 1 ตัว 

- 3,000 - - - กองการศึกษา 
(ศพด.) 

45 การศึกษา ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือกระดานสื่อการสอน จำนวน 4 ชุด 
 

- - 8,000 - - กองการศึกษา 

46 การศึกษา ครุภัณฑ์ การศึกษา -จัดซ้ือเครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 ชุด 50,000 50,000 - - - กองการศึกษา 
(ศพด.) 

47 การศึกษา ครุภัณฑ์ การศึกษา -จัดซ้ือชุดเครื่องมือ ดิจิทัลสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 
เช่น กระดานอัจฉริยะ,สมาร์ทบอร์ด,ระบบการฉายภาพ,
อุปกรณ์ควบคุมการจัดชั้นเรียน,เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
แท็ปเล็ตฯลฯ พร้อมติดตั้งระบบและโปรแกรม 

300,000 
 

300,000 
 

- - - กองการศึกษา 
(ศพด.) 

48 การศึกษา ครุภัณฑ์ อ่ืน -จัดซ้ือโครงหลังคาทางเดิน  
ขนาดกว้าง 3.20 ม. ยาว 4.10 ม. หรือมีพื้นที่หลังคา
ไม่น้อยกว่า 13 ตร.ม. จำนวน ๘ ชุด 

- - 150,000 - - กองการศึกษา 
(ศพด.) 

49 การศึกษา ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ -จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน  
จำนวน 3 เครื่อง 

16,000 - 34,000 - - กองการศึกษา 
 

50 การศึกษา ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ -จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
จำนวน 2 เครื่อง 

- - 8,600 - - กองการศึกษา 
 

3-120 

แบบ ผ.03 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

51 การศึกษา ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ -จัดซ้ือเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA 
จำนวน 2 เครื่อง 

- - 5,000 - - กองการศึกษา 
 

52 การศึกษา ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ -จัดซ้ือเครื่องรับโทรทัศน์ จำนวน 3 เครื่อง 
 

45,000 - - - - กองการศึกษา 

53 การศึกษา ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ -จัดซ้ือเครื่องเล่นซีดี - ดีวีดี จำนวน 3 เครื่อง 
 

9,000 - - - - กองการศึกษา 

54 การศึกษา ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ -จัดซ้ือชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด 
 

15,000 - - - - กองการศึกษา 

55 การศึกษา ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทย ุ -จัดซ้ือชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับกิจกรรมภาคสนาม
ประกอบด้วย 
1.ลำโพงปากฮอร์นแบบ 4 ยูนิต จำนวน 2 ตัว 
2.ยูนิตฮอร์น 200 W ตัวแบน จำนวน 8 ตัว 
3.ขาลำโพง 2 ขา 
4.สายลำโพงยาว 100 ม. 

- 28,๐00 - - - กองการศึกษา 
 

56 การศึกษา ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ -จัดซ้ือเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด 
 

20,000 - - - - กองการศึกษา 

57 การศึกษา ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง -จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า2,๔00 ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ 
จำนวน 1 คัน 

- ๗๘๗,000 - - - กองการศึกษา 
 

58 การศึกษา ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว -จัดซ้ือคูลเลอร์  จำนวน 2 ใบ 6,400 - - - - กองการศึกษา 
 

3-121 

 

แบบ ผ.03 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

59 การศึกษา ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว -จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน ๑ เครื่อง 11,000 - - - - กองการศึกษา 
 

60 การศึกษา ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -จัดซ้ือซุ้มที่น่ังแบบมีหลังคา จำนวน 2 ชุด 
 

20,000 20,000 - - - กองการศึกษา 

61 การศึกษา ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -ที่น่ังเชียร์กีฬา จำนวน 2 ชุด 30,000 30,000 - - - กองการศึกษา 
 

62 การศึกษา ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -ที่พักนักกีฬา จำนวน 2 ชุด 
 

30,000 - - - - กองการศึกษา 
 

63 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง -จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 
2,400 ซีซี หรือกำลังขับเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จำนวน ๑ คัน 

- 8๑๔,๐๐๐ 
 
 
 

- - - กองช่าง 
 

64 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ -จัดซ้ือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ๑๕๐,๐๐๐ - - - - กองช่าง 
 

65 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง -จัดซ้ือเครื่องตัดคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง ๕๐,๐๐๐ - - - - กองช่าง 
 

66 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ สำรวจ -จัดซ้ือเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม 
แบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง 

- 25,๐๐๐ - - - กองช่าง 
 

67 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ -จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สี  
แบบ Networkจำนวน ๑ เครื่อง 

12,๐๐๐ - - - - กองช่าง 
 

68 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ -จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
สำหรับงานสำนักงานจำนวน  ๑ เครื่อง 

- ๑๖,๐๐๐ - - - กองช่าง 
 

3-122 

แบบ ผ.03 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

69 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือเก้าอ้ีทำงาน จำนวน ๔ ตัว 
 

- ๘,๐๐๐ - - - กองช่าง 

70 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือโต๊ะทำงาน  ขนาด ๑๕๐x๗๕x๗๕ ซม.  
จำนวน ๑ ตัว 

- 5,0๐๐ - - - กองช่าง 

71 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด ๖๐x๑๒๐x๗๕ ซม.  
จำนวน ๑ ตัว 

- 3,0๐๐ - - - กองช่าง 

72 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จำนวน ๑ เครื่อง 

- - ๗๐๐ - - กองช่าง 

73 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ สำรวจ -จัดซ้ือเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา 
จำนวน ๑ เครื่อง  

- ๒๕,๐๐๐ - - - กองช่าง 

74 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ การเกษตร -จัดซ้ือชุดปั๊บบาดาล 1 HP จำนวน ๒ ชุด ประกอบด้วย  
๑.ใบพัดปั๊บบาดาล 1 HP  จำนวน 2 ตัว 
๒.มอเตอร์ปั๊มบาดาล 1 จำนวน HP  2 ตัว 
๓.บล๊อคสตาร์ท 1 HP  จำนวน 2 ตัว 

- - 43,000 - - กองช่าง 

75 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ การเกษตร -จัดซ้ือชุดปั๊บบาดาล 1.5 HP จำนวน ๓ ชุด ประกอบด้วย  
๑.ใบพัดปั๊บบาดาล 1.5 HP  จำนวน 3 ตัว 
๒.มอเตอร์ปั๊มบาดาล 1.5 HP จำนวน 3 ตัว 
๓.บล๊อคสตาร์ท 1.5 HP  จำนวน 3 ตัว 

- - 84,000 - - กองช่าง 

76 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ การเกษตร -จัดซ้ือชุดปั๊บบาดาล 2 HP จำนวน ๒ ชุด ประกอบด้วย  
๑.ใบพัดปั๊บบาดาล 2 HP  จำนวน 2 ตัว 
๒.มอเตอร์ปั๊มบาดาล 2 HP  จำนวน 2 ตัว 
๓.บล๊อคสตาร์ท 2 HP  จำนวน 2 ตัว 

- - 71,000 - - กองช่าง 
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แบบ ผ.03 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

77 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ การเกษตร -จัดซ้ือชุดปั๊บบาดาล 3 HP จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย  
๑.ใบพัดปั๊บบาดาล 3 HP จำนวน ๑ ตัว 
๒.มอเตอร์ปั๊มบาดาล 3 HP จำนวน ๑ ตัว 
๓.บล๊อคสตาร์ท 3 HP จำนวน ๑ ตัว 

- - 50,000 - - กองช่าง 

78 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ การเกษตร -จัดซ้ือใบพัดปั๊บบาดาล 1 HP  จำนวน ๑ ตัว 
 

- - 12,000 - - กองช่าง 

79 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ การเกษตร -จัดซ้ือใบพัดปั๊บบาดาล 1.5 HP  จำนวน ๑ ตัว 
 

- - 13,000 - - กองช่าง 

80 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ การเกษตร -จัดซ้ือใบพัดปั๊บบาดาล 2 HP  จำนวน ๑ ตัว 
 

- - 16,000 - - กองช่าง 

81 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือโต๊ะทำงาน ขนาด ๑๕0x75x๗๕ ซม. 
จำนวน 3 ตัว 

- - 15,000 - - สำนักปลัดอบต. 

82 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 3 ตัว 
 

- - ๖,000   สำนักปลัดอบต. 

83 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือตู้เหล็กแบบบานเลื่อน จำนวน 3 ตู้ 
 

- - 9,๐๐๐ 4,5๐๐ - สำนักปลัดอบต. 

84 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว -จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง 
 

- - 9,4๐๐ - - สำนักปลัดอบต. 

85 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว -จัดซ้ือเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน ๑ เครื่อง 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๙.๕ น้ิว 

- - ๑๗,๕๐๐ - - สำนักปลัดอบต. 

86 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ -จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน  
จำนวน 3 เครื่อง 

- - ๓๔,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ - สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.03 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

87 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ -จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิดLED สี จำนวน 1 เครื่อง 

- - ๑๕,๐๐๐ - - สำนักปลัดอบต. 

88 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ -จัดซ้ือเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จำนวน ๓ เครื่อง 

- - 5,๐00 ๒,๕๐๐ - สำนักปลัดอบต. 

89 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ การแพทย์ -จัดซ้ือเตียงเข็นผู้ป่วยในรถพยาบาลฉุกเฉิน พนักพิง 
ปรับระดับได้ ๐-๙๐ องศา รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 
๑๘๐ กก. จำนวน 1 เตียง 

- - ๓๕,๐๐๐ - - สำนักปลัดอบต. 

90 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ครุภัณฑ์ กีฬา -จัดซ้ือเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 3 ชุดๆ ๕ ชิ้น 
พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย 
1. อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ 
2. อุปกรณ์บริหารข้อเข่าแบบจักรยานน่ังปั่น 
3. อุปกรณ์บริหารแขน-ลดหน้าท้อง 
4. อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก 
๕. อุปกรณ์บริหารเอว-สะโพกคู่ฯลฯ 

- 300,000 300,000 300,000 - กองการศึกษา 
 

91 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ -จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 

- 
 

16,000 - - - สำนักปลัดอบต. 

92 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ -จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี  
แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง 

- 10,000 -   สำนักปลัดอบต. 

93 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือตู้เหล็กแบบบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ - 9,000 - - - สำนักปลัดอบต. 

94 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือโต๊ะทำงาน ขนาด 150x75x75 ซม.  
จำนวน 1 ตัว 

- 5,000 - - - สำนักปลัดอบต. 

3-125 

แบบ ผ.03 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

95 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือโต๊ะทำงาน(แบบโล่ง)ขนาด 150×75x75 ซม. 
จำนวน 1 ตัว 

- 5,000 - - - สำนักปลัดอบต. 

96 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือเก้าอ้ีพนักพิงบุนวม  ขนาด 43x53x89 ซม.  
จำนวน 50 ตัว 

- 32,500 
 

- - - สำนักปลัดอบต. 

97 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือชุดรับแขก ประกอบด้วยโซฟาและโต๊ะกลาง 
จำนวน 2 ชุด 

- 15,000 - - - สำนักปลัดอบต. 

98 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือโต๊ะประชุม ขนาด 100x60x75 ซม.  
จำนวน 16 ตัว 

- 40,000 - - - สำนักปลัดอบต. 

99 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือโต๊ะเคาน์เตอร์ ขนาด 200x250x 74-110 ซม.  
จำนวน 1 ชุด 

- 30,000 - - - สำนักปลัดอบต. 

100 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ -จัดซ้ือพัดลมทาวเวอร์ ขนาด 17.1x93.8x32 ซม. 
จำนวน 2 ตัว 

- 5,800 - - - สำนักปลัดอบต. 

101 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ -จัดซ้ือตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตัว - 6,500 - - - สำนักปลัดอบต. 

102 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ -จัดซ้ือเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย 
-เพาเวอร์แอมป์ 1 เครื่อง 
-ลำโพง ขนาด 15 น้ิว 4 ลูก 
-ไมล์ลอย  1 ชุด 
-ไมล์สาย  2 ตัว 
-อุปกรณ์ติดตั้งระบบฯลฯ จำนวน 1 ชุด 

- 70,000 - - - สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.03 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

103 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ -จัดซ้ือเครื่องโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart Tv
ขนาด 40 น้ิว จำนวน 1 เครื่อง 

- 17,700 - - - สำนักปลัดอบต. 

104 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือเคาน์เตอร์บาร์สำเร็จรูปขนาด 100x60x75 ซม.
จำนวน 2 ชุด 

- 24,000 - - - สำนักปลัดอบต. 

105 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 5 ตัว  
 

- 10,000 - - - สำนักปลัดอบต. 

106 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ อ่ืน -จัดซ้ือโพเดียมแท่นยืนบรรยาย ขนาด 40x60x120 ซม. 
จำนวน 1 ตัว 

- 20,000 - - - สำนักปลัดอบต. 

107 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง -จัดซ้ือเครื่องเลื่อยยนต์ ขนาด 6.5 แรงม้า ๒๘ น้ิว ๓/๘ 
สเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง   

- 65,000 - - - สำนักปลัดอบต. 

108 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ อ่ืน -จัดซ้ือสายส่งน้ำดับเพลิง PYROPRTECT ชนิด 3 ชั้น  
ทอด้วยโปลีเอสเตอร์ ภายในและภายนอกเคลือบด้วยยาง 
ขนาด 2.5 น้ิว x 20 เมตร พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็ว 
ชนิดอลูมิเนียม จำนวน 1 เส้น 

- 15,000 - - - สำนักปลัดอบต. 

109 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

-จัดซ้ือชุดไฟฉุกเฉินพร้อมไฟสปอร์ตไลท์ ติดตั้งด้านบน
หลังคาด้านข้าง ทั้ง 4 ด้าน   
-ชุดไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนด ใช้สำหรับ 
ขอสัญญาณทางหรือในสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุ  
-ชุดไฟสปอร์ตไลท์ช่วยให้แสงสว่างในเวลากลางคืน หรือ
สถานที่ที่ให้แสงสว่างไม่เพียงพอในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่   

- 25,000 - - - สำนักปลัดอบต. 
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แบบ ผ.03 



 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

110 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์  สำนักงาน -จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จำนวน ๑ เครื่อง 

- 
 

- 1,400 
 

- - สำนักปลัดอบต. 

111 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ กีฬา -จัดซ้ือเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง 
ขนาด 1 x 1.2 เมตร จำนวน 1 ชุด 3 ชิ้น ประกอบด้วย 
1.อุปกรณ์บริหารข้อเข่าแบบจักรยาน 
2.อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก 
3.อุปกรณ์บริหารเอว-สะโพกคู่ 

- - 60,000 - - สำนักปลัดอบต. 

112 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ -จัดซ้ือเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายตู้ลำโพงเอนกประสงค์ 
15 น้ิว จำนวน 1 ชุด 

- - 13,000 - - สำนักปลัดอบต. 

113 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์โฟเมก้า 
ขนาด 60x150x75 ซม. จำนวน 5 ตัว  

- - 10,000 
 

- - สำนักปลัดอบต. 

114 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 
จำนวน 2 เครื่อง  

- - 17,000 17,000 - สำนักปลัดอบต. 

115 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก 
จำนวน 1 เครื่อง 

- - 4,300 - - สำนักปลัดอบต. 

116 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือโต๊ะทำงาน ขนาด 150x75x75 ซม. 
จำนวน 1 ตัว 

- - 6,000 - - สำนักปลัดอบต. 

117 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 1 ตัว - - 2,500 -  สำนักปลัดอบต. 

118 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู 
จำนวน 2 เครื่อง 

- - - 
 

84,600 - สำนักปลัดอบต. 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

119 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือชุดรับแขก ประกอบด้วยโซฟาและโต๊ะกลาง 
จำนวน 1 ชุด 

- - 15,000 - - สำนักปลัดอบต. 

120 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ สำนักงาน -จัดซ้ือโต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด  
ขนาด 150x60x75 ซม. จำนวน 4 ตัว 
ขนาด 120x60x75 ซม. จำนวน 2 ตัว 

- - 31,000 - - สำนักปลัดอบต. 

121 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ -จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์  All  In One  
สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 

- - 17,000 - - สำนักปลัดอบต. 

122 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ อ่ืน -จัดซ้ือสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบ เป็นสายดับเพลิง
ผลิตจาก Polyester ขนาด 1.5 น้ิว ยาวไม่น้อยกว่า 
30 เมตร ทนแรงดันได้สูงสุด ๘๗๐ psi สายสีแดง
เคลือบสารพิษทนต่อแรงเสียดสีได้ดีกว่าสายสีขาว 
จำนวน 1 เส้น 

- - 15,000 - - สำนักปลัดอบต. 

123 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ อ่ืน -จัดซ้ือสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบ เป็นสายดับเพลิง
ผลิตจาก Polyester ขนาด 2.5 น้ิว ยาวไม่น้อยกว่า 
20 เมตร ทนแรงดันได้สูงสุด ๘๗๐ psi สายสีแดง
เคลือบสารพิษทนต่อแรงเสียดสีได้ดีกว่าสายสีขาว 
จำนวน 2 เส้น 

- - 30,000 - - สำนักปลัดอบต. 

รวม 1,222,400 5,872,100 2,471,600 428,600 -  
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4-01 
ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  
ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการ
กำหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถ่ินระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  
ร่วมกันจัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด เพื่อให้
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และ
เพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาท้องถ่ินให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถ่ิน   
ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถ่ิน จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สอดคลอ้ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ ่นเพื่ อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  หกสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
 
 
 
 
 



4-02 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถ่ินให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
สูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของ
ประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นการสรปุผล
ในภาพรวมของท้องถ่ิน เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนี ้
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาข้ึนมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการ
จัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2561  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเหน็ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารทอ้งถ่ิน  เพื่อให้
ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสบิวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
  แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ให้
แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน)  
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การวัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม   
โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต สอดคล้องและทันต่อปัญหาความต้องการ 
 (๑) อาจเกิดการพัฒนาทีล่่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องผ่าน
กระบวนการข้ันตอนต่างๆเพิม่ขึ้น  
 (๒) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่าย  เพราะไมเ่ข้าใจ ไม่ทราบกบักระบวนการจัดทำแผนทีม่ีความยุ่งยาก
มากขึ้น เกี่ยวกับกระบวนการวัดประสทิธิภาพ ประสิทธิผลโครงการและแผนงาน 
 (๓) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยาก 
 ๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 (๑) การจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถ่ินควรพจิารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันามาเป็นกรอบในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถ่ินและให้มีความสอดคล้องกัน   
(๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ใน
ปีงบประมาณนั้น   
(๔) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ.25๖๑   
เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดำเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในหกสิบวัน นับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้    
 1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย    
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 คะแนน    
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน    
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย     
(1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 คะแนน     
(2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน     
(3)  ยุทธศาสตร์จงัหวัด 10 คะแนน     
(4)  วิสัยทัศน์  5 คะแนน     
(5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน    
(6)  เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยทุธ์  5 คะแนน     
(7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน     
(8)  แผนงาน 5 คะแนน     
(9)  ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน     
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อใหเ้กิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพฒันาท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)   
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ประกอบด้วย    
2.1 การสรุปสถานการณ์การพฒันา  10 คะแนน    
2.2 การประเมินผลการนำแผนพฒันาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 10 คะแนน    
2.3 การประเมินผลการนำแผนพฒันาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน    
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน    
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย     

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ  5 คะแนน     
(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน     
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน     
(4) โครงการมีความสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ  
     ฉบับที่ 12   5 คะแนน     

  (6) โครงการมีความสอดคล้องกบั Thailand 4.0   5 คะแนน     
(7) โครงการสอดคล้องกบัยุทธศาสตรจ์ังหวัด   5 คะแนน     
(8) โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างใหป้ระเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต ้        

         หลักประชารฐั 5 คะแนน     
(9) งบประมาณ มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน     
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน     
(11) มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รบั 5 คะแนน   

 (12) ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคลอ้งกบัวัตถุประสงค์ 5 คะแนน     
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท์ี่ควรได้เพื่อใหเ้กิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพฒันาท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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3.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
   3.5 กลยุทธ์ (5) 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยทุธ์ (5) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 

4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์      เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ ข้อมูล
พื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี  
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ 
ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

 (2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น  
ข้อมูลเก่ียวกับจ้านวนประชากร และช่วงอายุและ
จำนวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

 (3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ   

(2)  

 (4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การ ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ 
ฯลฯ 

(2)  

 (5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ำ) 

(2)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 (6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม     
เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และ    
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

 (7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

 (8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.  

(2)  

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ  
และการดำเนินการ ประชุมประชาคมท้องถิ่น       
โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ     
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์ สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี  
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0   

20 
(5) 

 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

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

(3)  

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
ส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) 
และT-Threat (อุปสรรค)  

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

3. ยุทธศาสตร์   
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี  
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิง่แวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด  และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ 
Thailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส และ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำ
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น  
มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่
ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่
เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม 
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(5)  

รวมคะแนน 100  
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5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    (5) 
    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ (5) 
    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 

6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
1. การสรุปสถานการณ์  
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการนำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ้านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตน่ันเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ้านวน
ที่ดำเนินการจริงตามที่ได้ กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่
สามารถดำเนินการได้มีจ้านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตาม
อำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้  
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  
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3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ    
คือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดำเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงาน และ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ตา่งๆจนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

10  

5. โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง  

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต ของ
โครงการ) มีความ ชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ดำเนินงาน 
และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะทำ
ที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5)  

 

 

 

 



4-10 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต ของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ    
(3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ  

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้อง กับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่น เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซ่ึงไม่
สามารถแยกส่วนใด ส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ี
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการ   
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้
เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)    

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ        
5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) 
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก วิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

(5)  

5.11 มีการกำหนด ตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator 
: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency)ได้ เช่น 
การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ ควรคำนึงถึง (1) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุ
เป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้  

(5)  

รวมคะแนน 100  

7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ   

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ 
ข้อ๒๙ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
7.1 ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ       
(1) แบบตัวบง่ช้ีการปฏิบัติงาน(Performance Indicators)       
(2) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model)แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton        
(3) แบบมุง่วัดผลสมัฤทธ์ิ(Result Framework Model (RF))       
(4) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตผุล หรอื Logical Model       
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัตงิาน(Process Performance Measurement System (PPMS)) ระบบการวัด
กระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS       
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(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปญัหาหรือเรียนรูจ้ากปัญหาที่เกิดข้ึนหรือ Problem Solving Method       
(7) แบบการประเมินแบบมสี่วนร่วม(Participatory Methods)       
(8) แบบการประเมินผลกระทบ(Impact Evaluation)       
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment Model)       
(10) แบบการประเมินตนเอง(Self-assessment Model) และ      
(11) แบบอื่น ๆ ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกำหนดข้ึน ทัง้นี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม ข้อ (1)-(10) หรอืเป็นแบบ
ผสมก็ได้    
7.2 เชิงปริมาณ(Quantity) คุณภาพ(Quality) ผลที่ได้จรงิๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย(Cost) เวลา(Time) เป็นไปตามที่
กำหนดไว้หรือไม่    
7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชนอ์ย่างไร    
7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่(Key  Performance  Indicators  : KPIs)    
7.5 ผลกระทบ(Impact) 
 

************************************ 

 

 
 


