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คำนำ 
 

     ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีการ
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
หา้วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

   
     ดังนั้นเพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมี

ประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง จึงได้
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ปีงบประมาณพ.ศ.2563  
(เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 – เดือนกันยายน พ.ศ.2563)  ขึ้นเพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ
ติดตามให้นายกองค์การบริการส่วนตำบลควนปริง  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะ
สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

 
 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
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ส่วนที ่1  บทนำ 
********************* 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่

เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนา
งาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 

1.ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ควนปริงหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2.ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
     3.ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 4.ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบ
และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุด อ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการ
กอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้
ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด
จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มี
ส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งาน
ต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลควนปริง โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมี
ความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่ง

ใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์
ได้ดังนี ้
 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
 3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

 4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.ควนปริง           
 5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ตำบล ควนปริง หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
 6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วั นรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง  

  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

 3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  

 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
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  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล    
ควนปริงต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลควน
ปริง 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา
ที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
  3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล     
ควนปริง ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่
จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการ
กำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการ
ติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคือ
อะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธี
สัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน
จาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การ
ติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้าง
เครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3  ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิม
จนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4  การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีกำหนดไว้ แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดย
รายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการ
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หนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ในการ
รายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของ
โครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏ
ในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
 

  2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
ควนปริง ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี 
  2.7  การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี 
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง หรือ
ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป    ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตาม
ความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควน
ปริงมีอำนาจหน้าที่ ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร
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ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล
ควนปริง ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 
5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation 
tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวม
ทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณ
ค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ 
แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) 
เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงรวมถึงผู้มี
ส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุง
แก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
   5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล    
ควนปริง กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลควนปริงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่
ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
  5.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มี
อยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง มาปฏิบัติงาน 
 

 5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
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 5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 

 5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
 กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจ
รวมถึงอำเภอเมือง และจังหวัดตรังด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์
รวมของจังหวัดเดียวกัน  

 5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง

กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  

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

แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 

 2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

 

 5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง

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

  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
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   5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการ
ดำเนินการสังเกต  
   (1 ) การสั ง เกตแบบมี ส่ วนร่ วม (Participant observation) เป็ นวิ ธีก ารสั งเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน      
มีกิจกรรมร่วมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์
ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
  5.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น            
การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วน
ตำบลควนปริง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง จะมี
การบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 

 

  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมี
ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา 
ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลควนปริง 
 
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่าง
ดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ 
แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

   6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำ
ให้ได้รับความเชื่อถอืและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
 6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ

โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
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 6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ 
สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
 6.7 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง แต่ละคน แต่ละสำนัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล       
ควนปริง 

 
7.คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบรหิารสว่นตำบลควนปรงิ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลำดับที ่ ชือ่-สกลุ ตำแหนง่ 
1 นายอับดล  อาบูบาเกอร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
2 นายคมสัน  ชิตจันทร์                 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 
3 นายอะหมาย  จับปรั่ง                                    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 
4 นายจำรูณ  เส็นสด ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
5 นายวีระยุทธ  คงเพ็ชร     ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
6 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป้อ                        ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7 ผู้อำนวยการ รพ.สต.ควนปริง                           ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
8 ผู้อำนวยการกองคลัง    หัวหน้าส่วนราชการ 
9 ผู้อำนวยการกองศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ 

10 นายสมเจน  จันโหนง      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 นายสมาด  สัญกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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สว่นที ่2  การตดิตามและประเมนิผล 
********************* 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
๑.๑.1  แผนยทุธศาสตรช์าต ิ๒๐ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผน
ต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้ เป็นไป
ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
กำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะ อัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศ
ไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
๑.1.๒  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้น
ในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิด
กันมากขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนา
ประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืน
หยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนา
ประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - 
๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจน
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ประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาค
ส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวาง
และต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ  ทิศทางการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งร่วมจัดทา
รายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญใน
การเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยใน
แต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/
โครงการสำคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการ
ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกำกับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิด
ประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
 ๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมนิสภาพแวดลอ้มการพฒันาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วตัถปุระสงค์และเปา้หมายการพฒันาในชว่งแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

         ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ  

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

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

         ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง  

และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ      

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

  ๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   หน้า 14 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

1.1.3  แผนพฒันาจงัหวดั 
 วสิยัทัศนจ์งัหวัดตรงั 
 “เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” 

 พันธกจิของจงัหวัดตรงั 
1. มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้มีความมั่ง

คั่งและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคั่ง  สามารถดำรงชีวิตได้

อย่างมีคุณภาพ 
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 
4. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน 
5. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

 เป้าประสงค์รวม 
1. เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมดีตลอดจนมีการบริหารจัดการแบบ

บูรณาการ 
เป้าประสงค์และกลยุทธข์องแตล่ะประเด็นยทุธศาสตร์ 

 ประเด็นการพฒันาที่ 1  สรา้งฐานเศรษฐกจิของจังหวดัดา้นเกษตรกรรมและอตุสาหกรรมทีม่ั่งคง
และยั่งยนื 
 เป้าประสงค์ 

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

 ประเด็นการพฒันาที่ 2  สง่เสริมและพฒันาการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศน์ใหม้ีคณุภาพเพือ่สรา้งรายได้
ให้เตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง 
 เป้าประสงค์ 

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

เป็นระบบ 
ประเด็นการพฒันาที่ 3  เสรมิสร้างความมัน่คงทางสงัคม พัฒนาคณุภาพชวีติและการศกึษาเรยีนรู้

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

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

ประเด็นการพฒันาที ่4  บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งเหมาะสมกบั
ชมุชน/พืน้ที ่และมีความยั่งยนื 

เป้าประสงค์ 
1. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ 
2. พัฒนาคนและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มีความพร้อมในการ

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

ของประชาชน 
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
4. บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
5. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการขยะแบบบูรณาการและเป็น

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

“รวมใจพฒันา  ใฝห่าความรู ้ เชดิชูคณุธรรม  นอ้มนำเศรษฐกิจพอเพยีง” 
พันธกจิ 

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

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

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

3. การวเิคราะห์เพือ่พฒันาทอ้งถิน่ 
การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (โดยเทคนิค SWOT) เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน

สถานการณ์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีที่ผ่านมา เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและ
ข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆของท้องถิ่น รวมทั้งการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมิน
สถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันเพ่ือเป็นการตอบคำถามที่ว่า“ปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันองค์การบริหารส่วน
ตำบลมีสถาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป  
ทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง(Strength = S) 
จุดอ่อน(Weakness = W) เช่น โครงสร้างการบริหารงานของอบต. บุคลากร งบประมาณ การประสานงาน 
ความร่วมมือต่างๆ และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity = O)  อุปสรรค(Threat = T) เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง นโยบายของรัฐบาล เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปีที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วน
ตำบล    ควนปริง ด้วยเทคนิค SWOT Analysis   

จุดแข็ง  (Strength = S) 
เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์การบริหารส่วนตำบลว่ามีส่วนดี ความเข้มแข็งความสามารถ 

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

เครือข่ายพัฒนาสังคมตำบลควนปริง ฯลฯ 
7.  มีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียง ได้แก่  มีดพร้านาป้อ  เครื่องแกงตำมือ 
จุดอ่อน  (Weakness= W) 
เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลว่าผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมามี

ส่วนเสีย ความอ่อนแอ ความไม่สมบูรณ์ ไม่เข้มแข็งอย่างไร  ซึ่งวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
1. งบประมาณมีจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ทำให้ไม่

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ครอบคลุมทั่วถึงและทันต่อความต้องการ  
 2. ในงานบางภารกิจที่ต้องดำเนินการยังขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรง เช่น งานป้องกันและ
บรรเทา     สาธารณภัย ส่งผลให้ภารกิจดังกล่าวยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และพนักงาน เจ้าหน้าที่บาง
ตำแหน่งยังขาดประสบการณ์ ทักษะ ความชำนาญ 

3. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและการปรับปรุงข้อมูลยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   หน้า 18 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

4. ไม่มีสถานที่กำจัดขยะเป็นของตนเอง  
5. ขาดแคลนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆในการปฏิบัติงาน 

 6. การขอรับสนับสนุนโครงการที่เกินศักยภาพของอบต .จากหน่วยงานอ่ืน ไม่ได้รับการสนับสนุน
เท่าท่ีควร ได้รับการสนับสนุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

7. การรวมกลุ่มขององค์กรชุมชนจัดตั้งเพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะ ส่วนมากขาด
ความเข้าใจต่อโครงการ ไม่มีความพร้อมของการรวมกลุ่ม และไม่มีความตั้งใจในการจัดตั้งกลุ่มอย่างแท้จริง 
หากไม่มีงบประมาณจัดสรรให้ การรวมกลุ่มจะเป็นไปได้ยาก 

8. ผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่นเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองไม่ดีเท่ าที่ควร  ส่งผลต่อความ
ร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นมีน้อยจนเป็นอุปสรรคในการพัฒนา  
 9. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ทำให้ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 

โอกาส  (Opportunity = O) 
 เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกของอบต.ในปีที่ผ่านมาว่ามีสภาพเป็นเช่นไร เหตุการณ์
สถานการณ์โลก ของประเทศ ของจังหวัด และอำเภอที่เกิดขึ้นมีผลต่อการพัฒนาหรือเป็นโอกาสอันดีต่อ
ท้องถิ่นหรือไม่ โดยมีการพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี วิเคราะห์ได้  
ดังนี้ 

1. สังคมในท้องถิ่นยังมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
 2. ประชาชนในท้องถิ่นมีความสนใจและตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้น 

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

4. นโยบายรัฐบาลมุ่งสร้างสังคมเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและสมานฉันท์ให้การพัฒนาเป็นไป
ได้ง่ายยิ่งขึ้น 

5. ประชาชนมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสื่อสารมากขึ้น 
 อุปสรรค  ( Threat = T) 

เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหรือ
เป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง  และ
เทคโนโลยี โดยวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 1. พ้ืนที่บางส่วนขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และการนำมาใช้ผลิตประปา 
 2. ปัญหาภัยธรรมชาติ  เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย 
 3. การเมืองท้องถิ่นทำให้ประชาชนแตกความสามัคคีแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย  
 4  ประชาชนในท้องถิ่น หวังพ่ึงส่วนราชการมากกว่าพึ่งตนเอง 
 5. ปัญหาความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการจัดสรรเงินรายได้
จากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  แม้จะมีการปรับปรุงการจัดสรรแล้วก็ตาม  
 6. ค่านิยมสมัยใหม่และกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ส่งผลให้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น รวมถึง
วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป มีสังคมคนเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้น 
 7. ประชาชน บางส่วนขาดความร่วมมือและยังไม่เข้าใจระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  



 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   หน้า 19 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

8. การเมืองขาดเสถียรภาพ มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อย ส่งผลให้การบริหารประเทศชะงักงัน 
กระทบต่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   
 9. พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง อยู่ใกล้ตัวเมืองตรัง และบางส่วนมีลักษณะเป็น
ชุมชนเมือง ทำให้ประชาชนบางส่วนมีความเป็นอยู่แบบสังคมเมืองมีความเอ้ืออาทรต่อกันน้อยลง 
1.1.5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่ง

เป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลควนปริง เป็นตำบลขนาด
กลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิต
ตามแบบมุสลิม ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่า
อยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

 
 

"รวมใจพฒันา ใฝห่าความรู ้เชดิชคูุณธรรม นอ้มนำเศรษฐกิจพอเพยีง" 
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 

 

 ยุทธศาสตร์ที ่๔ ดา้นการอนรุกัษ์พลงังานและการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ  
           สิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 
 

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

 
     ๑. การคมนาคมได้มาตรฐาน มีความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจร 

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

1.วสิยัทัศน(์Vision) 
 

2.ยทุธศาสตร ์

3.เปา้ประสงค ์
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  1.  ร้อยละ 50 ของครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ได้รับการอำนวยความสะดวกจาก
สาธารณูปโภคต่าง ๆ บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย 

2.  ร้อยละ 90 ของประชากรได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ 
3.  ร้อยละ 95 ของประชากรได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย 

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

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

    10.ร้อยละ 70 ของครัวเรือนมีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 

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

 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้ 
มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน   อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี   ผู้สูงอายุ

   และผู้ด้อยโอกาส 
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ   การป้องกัน  และการแก้ไข 

   ปัญหายาเสพติด 
กลยุทธ์ที่ ๖ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ท่ี ๗ ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่  

   ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 8 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง คมนาคม  สะพาน  เขื่อน   
  ระบบระบายน้ำ 

4.ตวัชีว้ดั 
 

5.ค่าเปา้หมาย 
 

6.กลยุทธ ์
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กลยุทธ์ที่ 9 จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุม
  และท่ัวถึงท้ังตำบล 
กลยุทธ์ที่ 10 ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค 
กลยุทธ์ที่ 11 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 12 ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ 
กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ  ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

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

   ทรัพย์สินของประชาชน 
 
   

1) Assessing เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานภาพด้านบรรษัทบริบาลในปัจจุบัน 
2) Visioning เป็นการระบุวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการโดย

คำนึงถึงทุนทางสังคมท่ีองค์กรมีอยู่ 
3) Defining (Policies) เป็นการวางนโยบายด้าน CSR ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความ

เชื่อมโยงและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม  
4) (Strategic) Positioning เป็นการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อ

สังคมท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ สำหรับใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน CSR ของกิจการ 
๑. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการ ตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีแนว
ทางการดำเนินงานดังนี้  
          1. ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 
 2. พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน 
 3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 4. พัฒนาและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 5. ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน 
 6. ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร7. ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเมืองการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 8. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 9. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

7.จดุยนืทางยทุธศาสตร์ 
 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   หน้า 22 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการครอบคลุมทุกพื้นที่  
           1. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ 
           2. จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล 
  3. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค 
  4. จัดทำผังเมืองและผังตำบล 
๓. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ยั่งยืน 
           1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น  
           2. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์ 

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

  6. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
  7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 
           9. จัดทำระบบกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน 
          10. การป้องกันการรุกล้ำลำคลองสาธารณะและสาธารณะอ่ืน ๆ 
          11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
          12. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
และประชาชนโดยทั่วไป 
 13. ป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบำบัดฟ้ืนฟูทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด 
 14. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 15. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 
 16. ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 
๔. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนตามแนวนโยบายของรัฐบาล 
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1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เฉพาะปี พ.ศ.2563) 
  ยุทธศาสตร ์แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาทอ้งถิ่น ที่บรรจใุนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) 

ยทุธศาสตร ์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพฒันา ดำเนนิการจรงิ 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงนิ 
จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงนิ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

 
1.แผนงานเคหะและชุมชน 
2.แผนงานการพาณิชย์  

45 35,905,330 22 5,305,114.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

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

63 20,193,000 22 11,910,500.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสรมิการมีส่วนร่วม
ของประชาชนสู่ระดบัฐาน
ราก 

1.แผนงานบริหารทั่วไป 
2.แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
6 

 
410,000 

 
3 

 
53,807.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านอนุรักษ์พลังงานและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

1.แผนงานบริหารทั่วไป 
2.แผนงานเคหะและชุมชน 
3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

17 66,850,000 2 528,733.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1 .แผนงานศาสนาวัฒ นธรรมและ
นันทนาการ 

13 730,000 8 537,480.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอยูด่ีมีสุขของ
ท้องถิ่น 

1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.แผนงานการเกษตร 6 159,000 2 29,619.00 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การบริหาร 
และการพัฒนาบคุลากรของ
ท้องถิ่น 

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

22 1,845,000 3 179,980.00 

รวม 172 126,092,330 62 18,545,233.00 
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1.3 ผลการดำเนนิงานตามงบประมาณทีไ่ดร้บัและการเบกิจ่ายงบประมาณ          
    ผลการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ  พ.ศ.
2563 (รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ควนปริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563       
มีดังนี)้ 
 

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วตัถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

1. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ควบคู่การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในสวนสุขภาพ
ตำบลควนปริง 

294,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในสวนสุขภาพ
ตำบลควนปริง 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในสวนสุขภาพ
ตำบลควนปริง กว้าง 
4 เมตร ระยะทาง 
127 เมตร หนา 
0.12 เมตร 

2. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ควบคู่การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

โครงการซ่อมสร้างผิว
จราจรพาราแอสฟลั      
ติกคอนกรีต สายมิ่ง
เมือง ซอย 1 หมู่ที่ 1 
ระยะที่ 2 

579,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อก่อสร้างถนนให้มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ทำ
ให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ซ่อมสร้างผิวจราจร
พารา แอสฟัลติกคอ
นกรีต กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 244 เมตร
หนา 0.05 เมตร 

3. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ควบคู่การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้ำคอนกรีตเสรมิ
เหล็กถนนสายบ้านโคก
สะท้อน หมู่ที่ 2 

1,456,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อก่อสร้างคูระบาย
ให้เกิดการระบายน้ำ
รวดเร็ว และแกไ้ข
ปัญหาน้ำท่วม 

ก่อสร้างคูระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะทาง 410เมตร 

4. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ควบคู่การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โคกสอม - คลองกลาง 
หมู่ที่ 3 

988,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อก่อสร้างถนนให้มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ทำ
ให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง 470เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

5. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ควบคู่การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

โครงการบุกเบิกถนน
สายบ้านนายปรีชา ชิต
จันทร์ หมู่ที่ 3 

28,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง,  

เพื่อบุกเบิกถนนให้
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจร 

บุกเบิกถนนลงหินผุ
เกลี่ยเรียบ กว้าง 3 
เมตร ระยะทาง 90 
เมตร 
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6. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ควบคู่การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายจำลอง ทอง
เรือง ระยะที่ 2 หมู่ที่ 4 

361,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อก่อสร้างถนนให้มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ทำ
ให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 140 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

7. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ควบคู่การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

โครงการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายข้างโรงเรียนบ้าน
ควนปริง หมู่ท่ี 5 

564,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อก่อสร้างถนนให้มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ทำ
ให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
810 ตร.ม. หนา 
0.15 เมตร 

8. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ควบคู่การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางสาวมณี อรรถ
สงเคราะห์ หมู่ที่ 6 

973,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อก่อสร้างถนนให้มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ทำ
ให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 280 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

9. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ควบคู่การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข้างห้วยโคลน ระยะที่ 2 
หมู่ที่ 7 

563,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อก่อสร้างถนนให้มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ทำ
ให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

10. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ควบคู่การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข้างห้วยโคลน ระยะที่ 2 
หมู่ที่ 7 

0.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อก่อสร้างถนนให้มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ทำ
ให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

11. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ควบคู่การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้าโรงเรียนบ้านนาป้อ 
หมู่ที่ 8 

279,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อก่อสร้างถนนให้มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ทำ
ให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริมเหล็ก 
กว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทาง 120 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
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12. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ควบคู่การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน 
สายบ้านนางอารี วงค์
มาก หมู่ที่ 9 

318,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อก่อสร้างถนนให้มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ทำ
ให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 120 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

13. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ควบคู่การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

โครงการขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
และไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนสายทางเข้าห้วย
โคลน ระยะที่ 2 หมู่ที่ 7 

74,250.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง -
เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

ขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
และไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 165เมตร 

14. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ควบคู่การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

โครงการขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
และไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนสายบ้านนางอารี 
วงศ์มาก หมู่ที่ 9 

64,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง -
เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

ขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
และไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 142 เมตร 

15. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ควบคู่การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

โครงการขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
และไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนสายในเปลว-ต้น
หว้า (แยกโคกกอก) หมู่
ที่ 6 

45,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง -
เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

ขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
และไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 100 เมตร 

16. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ควบคู่การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย
บ้าน นายทวน ปาก
จันทร์ หมู่ที่ 7 

42,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง -
เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง 
553 เมตร 

17. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ควบคู่การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

โครงการขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
และไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนสายบ้านนายอาคม 
ไกรทอง หมู่ที่ 9 

40,575.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง -
เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

ขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
และไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 131 เมตร 
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18. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ควบคู่การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

โครงการปรับปรุงและ
ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนสาย
มหาอำนาจและแยกสาย
บ้านนายสุนัน รักหนู   
หมู่ที่ ๖ 

89,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง -
เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

ปรับปรุงและขยาย
เขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ำและ
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 474 เมตร 

19. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ควบคู่การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

โครงการติดตั้งชุดโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ (ตาม
แบบมาตรฐานไฟฟ้า) 

80,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อเพ่ิมความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ติดตั้งชุดโคมไฟ
สาธารณะ จำนวน 6 
สาย 1) สายบ้านนาย
สุนัน รักหนู หมู่ที่ 6 
2) สายในเปลว-ต้น
หว้า(โคกกอก) หมู่ที่ 
6 3) สายทางเข้า
ห้วยโคลน ระยะที่ 2 
หมู่ที่ 7 4) สายบ้าน
นายทวน ปากจันทร์ 
หมู่ที่ 7 5) สายบ้าน
นายอาคม ไกรทอง 
หมู่ที่ 9 6) สายบ้าน
นางอารี วงศ์มาก หมู่
ที่ 9 

20. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนและ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในตำบล 

30,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
และรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน
ตำบลช่วงเทศกาล 

จัดจุดบริการ รณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

21. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัดสพฐ.ในพื้นที ่

1,256,000.00 

ส่วนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับ
ประทานอาหารกลาง
วันท่ีเพียงพอและถูก
หลักโภชนาการ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่โรงเรียน 
โรงเรียนบ้านนาป้อ
โรงเรียนบ้านควนปริง 

22. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ศพด.
อบต.ควนปริง) 

605,580.00 

ส่วนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.ค
วนปริง 

สนับสนุนงบประมาณ
ด้านการบริหาร
สถานศึกษาให้ ศพด. 
ทั้งเงินงบประมาณ
รายได้อบต.และ
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วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

งบประมาณ ท่ีไดร้ับ
จัดสรร ได้แก่ 
ค่าอาหารกลางวัน 
เงินรายหัว ฯลฯ 

23. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตำบลควนปริง 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานของสภา
เด็กและเยาวชน
ตำบลควนปริง 

ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของสภาเด็ก
และเยาวชนตำบล
ควนปริง เพ่ือดำเนิน
กิจกรรม 

24 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการส่งเสริมทักษะ 
ด้านดนตรีและนาฏศลิป์ 
เด็กปฐมวัย 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 
  

เพื่อให้นักเรียนศพด.
มีทักษะด้านดนตรี
และนาฏศิลป์ 
ส่งเสริมพัฒนาการ
ทั้งด้านร่างกาย 
อารมณจ์ิตใจ สังคม 
และสติปัญญา 

สอนทักษะด้านดนตรี
และนาฏศิลป์
นักเรียนศพด.ทุกคน 

25 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการส่งเสริมการ
อ่าน 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการอ่าน
ประจำท้องถิ่น 

-ประชุมจัดตั้งมุมอ่าน
หนังสือ -จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์สำหรับมุม
อ่านหนังสือชุมชน 
จำนวน 3 แห่ง/ป ี

26 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 180,000.00 
ส่วนการศึกษา
, กอง

-เพื่อส่งเสรมิให้เด็กรู้
ตระหนักในบทบาท

-สนับสนุน
งบประมาณให้แก่
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ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

หน้าท่ี -เพื่อให้เด็กได้
ร่วมกิจกรรมอย่าง
เหมาะสม 

หมู่บ้านทั้ง 9 
หมู่บ้าน -การจัด
กิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

27 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการสุข 8 ประการ
ด้วยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชา
ขนมีจิตสำนึกและมี
ความตระหนักในการ
ปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรมสุข 8 
ประการด้วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนในตำบล 
ควนปริง 

28 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการส่งเสริม
มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

6,700.00 

ส่วนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,  

เพื่อให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
นักเรียน ผู้ปกครอง
และผูเ้กี่ยวข้องมี
ความรู้ เข้าใจ 
สามารถปฏิบัตติน
ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยได้อย่าง
ถูกต้อง 

จัดอบรมการป้องกัน
อุบัติภัยต่างๆให้แก่
บุคลากร นักเรียน 
ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

29 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

เพื่อส่งนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเข้า
ร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 
ในมหกรรมการ
แข่งขันทักษะ
วิชาการของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและอื่นๆ 

ส่งนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

30 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ

โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด ชนิดAHD 
Cameraภายในศูนย์

73,000.00 
ส่วนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอบต.ควน
ปริง มีวงจรปิดใช้

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ชนิดAHD Camera 
ภายในศูนย์พัฒนา
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การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

พัฒนาเด็กเล็กอบต.ควน
ปริง 

กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

ป้องกันเหตุและ
ส่งเสริมมาตรการ
รักษาความปลอดภัย 

เด็กเล็กอบต.ควนปริง 
จำนวน 8 ตัว 

31 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการสร้างภมูิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.ควน
ปริง 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนเป็นคนดมีี
คุณธรรม จรยิธรรม 
มีความซื่อสตัย์ สจุริต 
ไม่ยอมรับพฤติกรรม
การโกงทุกรูปแบบ 

-จัดทำหลักสูตรโตไป
ไม่โกงให้นักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -
สอดแทรกบรูณาการ
ในสาระการเรยีนรู้ -
กิจกรรมหนา้เสาธง -
กิจกรรมการแสดงบน
เวที เดือนละครั้ง 

32 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ควนปริง 

397,000.00 

การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีห้องเรียน
ปลอดภัย เหมาะสม
และเพียงพอต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียน 

-ซ่อมแซมหลังคา
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 374 ตร.ม. -
ซ่อมแซมฝา้เพดาน
และฝา้ชายคาอาคาร 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
468 ตร.ม. -ปิดโครง
หลังคาไม่น้อยกว่า 
56 เมตร 

33 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคมุโรคพิษสุนัข
บ้า 

15,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ให้
ความรู้การป้องกัน
และควบคมุโรคพิษ
สุนัขบ้า 

รณรงค์
ประชาสมัพันธ์ให้
ความรู้แกนนำภาค
ประชาชนและ
สนับสนุนวสัดุ 
อุปกรณ์การป้องกัน
และควบคมุ โรคพิษ
สุนัขบ้า ฯลฯ 

34 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการป้องกันควบคุม
โรคตดิต่อและไม่ติดต่อ 

20,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันควบคุม
โรคตดิต่อและไม่
ติดต่อในพื้นที่ตำบล
ควนปริง 

รณรงค์
ประชาสมัพันธ์ให้
ความรู้ และจัดซื้อ
สารเคมี วัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ 
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35 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

780,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือและ
ให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉินแก่ประชาชน 
เพื่อลดการสูญเสยีใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
โดยไม่จำเป็น 

จัดให้มีหน่วย
การแพทย์ฉุกเฉิน
บริการแก่ประชาชน 

36 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการส่งเสริมการ
ป้องกันและแก้ปัญหา
โรคเอดส ์

10,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมี
ความรู้และรู้จัก
ป้องกัน ตนเองจาก
โรคเอดส ์

รณรงค์
ประชาสมัพันธ์ให้
ความรู้เรื่องการ
ป้องกันโรคเอดส ์

37 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

46,800.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์การ
ดำเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

-สำรวจข้อมลูจำนวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
จำนวนสัตว์ -
ขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สนุัขบ้า 

38 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

180,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณแก่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน สำหรับการ
ดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณ 
แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ท้ัง 9 
หมู่บ้านๆละ 
20,000 บาท 
สำหรับการ
ดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข 

39 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการดูแล
สุขภาพผูสู้งอายุและคน
พิการ 

30,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้สูงอายุและ
คนพิการไดร้ับการ
ดูแลด้านสุขภาพ
ระดับพื้นฐานท่ี
จำเป็น 

ให้บริการตรวจ
สุขภาพ จัดกิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพ 
และสนบัสนุนการ
ดูแลสุขภาพ
ระดับพื้นฐานท่ี
จำเป็นแก่ผูสู้งอายุ
และคนพิการ 

40 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ

โครงการพัฒนาคณุภาพ
การควบคุมการจำหน่าย
สินค้าในท่ีหรือทาง

10,000.00 
สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 

เพื่อให้ผู้ประกอบการ
มีความรู้และดำเนิน
กิจการจำหน่าย

อบรมให้ความรู้
ผู้ประกอบการและ
ควบคุมดูแลการ
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การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

สาธารณะ สำนักงานปลัด 
อบต. 

สินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะอย่างถูก
สุขลักษณะ 

จำหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ 

41 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการลด ละ เลิกใช้
ภาชนะโฟม พลาสติก
บรรจุอาหารเพื่อสุขภาพ
ที่ด ี

20,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อให้ผู้ประกอบ
อาหารและผู้บริโภค 
ตระหนักถึงอันตราย
จากการใช้โฟม
พลาสติกบรรจุ
อาหาร -เพื่อให้
ผู้ประกอบการค้า
อาหารและผู้บริโภค 
ลด ละ เลิก การใช้
โฟมพลาสติกบรรจุ
อาหาร 

รณรงค์
ประชาสมัพันธ์ให้
ความรูผู้้ประกอบ
อาหารและผู้บริโภค 
ตระหนักถึงอันตราย
และลด ละ เลิกการ
ใช้โฟมพลาสติกบรรจุ
อาหาร 

42 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงส่งเสริมสนับสนุน
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผูสู้งอายุท่ียากไร ้

15,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการ
เข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการของคน
พิการ/ผูด้้อยโอกาส/
ผู้สูงอายุท่ียากไร ้

-จัดอบรมให้ความรู้
การเข้าถึงสิทธิและ
สวัสดิการของรัฐ -จัด
กิจกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพให้แก่คน
พิการ/ผูดู้แลคน
พิการ/ผูด้้อยโอกาส/
ผู้สูงอายุท่ียากไร ้

43 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการโรงเรยีน
ผู้สูงอายุตำบลควนปริง 

100,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของ
ผู้สูงอายุฯลฯ 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ผู้สูงอายุดา้น
การศึกษา การดูแล
สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต 
นันทนาการ การฝึก
อาชีพฯลฯ 

44 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการประชารัฐร่วม
ใจแก้ปัญหาความ
ยากจน 

30,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาความยากจน
ของประชาชน 

แก้ไขปัญหาความ
ยากจนของประชาชน 
ในด้านต่างๆ อาทิ 
อาชีพเสริมฯลฯ 

45 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตร ี

10,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อเสริมสรา้ง
ศักยภาพในการ
พัฒนาตนเองของ
สตรี ให้เป็นทีย่อมรับ
ของสังคม -เพื่อ
เสรมิสร้างความรู้ 
ทักษะ และเพิ่มขดี
ความสามารถต่อการ

-จัดอบรมให้ความรู้
การพัฒนาตนเอง/
การเป็นผู้นำ/สิทธิ
สตรีกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง -สนับสนุน
การจัดกิจกรรมของ
กลุ่มสตร ี
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พัฒนาความเป็นผู้นำ
ของสตรีในการที่จะ
บริหารจดัการองค์กร
สตรีใหม้ี
ประสิทธิภาพ -เพื่อ
ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมที่แสดง
ศักยภาพของกลุ่ม
สตรฯีลฯ 

46 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตำบลควนปริง 

40,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อดำเนินกิจกรรม
ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาครอบครัว -
เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพของ
คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาครอบครัว
ตำบลควนปริง ฯลฯ 

ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมและการ
ดำเนินงานของศูนย์
พัฒนาครอบครัว
ตำบลควนปริง 

47 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการประชารัฐร่วม
ใจป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

30,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต.  

เพื่อสร้างจิตสำนึกใน
การดูแลป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

48 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
สร้างความเข้มแข็งของ
กลุ่มอาชีพตำบลควน
ปริง 

150,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์ของ
กลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่ม
เครื่องแกง กลุ่มมีด
พร้า กลุ่มขนมไทย 
กลุ่มทำไขเ่ค็ม กลุม่
จักสาน กลุ่มเขียน 
ผ้าปาเต๊ะ กลุม่
เกษตรพอเพียง/
เกษตรผสมผสาน 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ฯลฯ 

-จัดอบรมให้ความรู้
ด้านการตลาด การ
สร้างเครือข่าย อาชีพ
แนวทางการสร้าง
ความเข้มแข็งของ
กลุ่ม การพัฒนา
ทักษะอาชีพ ฯลฯ -
ศึกษาดูงานเรียนรู้
เพิ่มประสบการณ ์

49 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬา 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา

เพื่อให้เด็กเยาวชน
และประชาชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และมี
สุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

ส่งทีมนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ต่างๆ อย่างน้อย 2 
ครั้ง/ป ี
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ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

50 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด 

300,000.00 

ส่วนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

-เพื่อให้เด็กเยาวชน
และประชาชนร่วม
รณรงค์ต้านภยัยา
เสพติด -สร้าง
จิตสำนึกให้เด็กและ
เยาวชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
ไม่ก่อให้เกิดปญัหา
สังคม 

-จัดการแข่งขันกีฬา
ระหว่างหมู่บ้านใน
ตำบลควนปริง -จัด
กิจกรรมรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
พื้นที ่

51 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์ตำบลควนปริง 

100,000.00 

ส่วนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ  

เพื่อให้หน่วยงาน/
องค์กรในท้องถิ่นได้
ร่วมการแข่งขันกีฬา
สร้างความสามัคค ี

จัดการแข่งขันกีฬา
ระหว่างองค์กรส่วน
ท้องถิ่น 

52 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการแข่งขันกีฬา
สานสมัพันธ์ศพด. 

13,000.00 

ส่วนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

-เพื่อจัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬาสำหรับ
นักเรียน -เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนมี
พัฒนาการที่ดีสมวัย
ทั้ง 4 ด้าน 

นักเรียนทุกคน 

53 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาบ้านเกาะปริง      
หมู่ที่ 1 

120,000.00 

ส่วนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ

เพื่อสร้างลานกีฬา
ประจำตำบลควน
ปริง 

ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 11 เมตร ยาว 
20 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
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วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

54 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการแข่งขันฟุตบอล
ประเพณีวันสงกรานต์
บ้าน ควนปริงรักสามัคคี
ต้านยาเสพติด 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

-เพื่อส่งเสรมิกีฬาให้
เด็กเยาวชนและ
ประชาชนไดม้ี
สุขภาพแข็งแรง -
เพื่อสืบสานกีฬา
ประเพณีสงกรานต์
ให้เกิดความรักความ
สามัคคี -เพื่อให้เด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนเล่นกีฬาไม่
ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพ
ติด 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในหมู่บ้าน
และเข้าร่วมกิจกรรม 
ประมาณ 700 คน 

55 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการแข่งขันฟุตบอล
ประเพณีวันสงกรานต์
บ้านโคกสะท้อนรัก
สามัคคตี้านยาเสพตดิ 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

-เพื่อส่งเสรมิกีฬาให้
เด็กเยาวชนและ
ประชาชนไดม้ี
สุขภาพแข็งแรง -
เพื่อสืบสานกีฬา
ประเพณีสงกรานต์
ให้เกิดความรักความ
สามัคคี -เพื่อให้เด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนเล่นกีฬาไม่
ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพ
ติด 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในหมู่บ้าน
และเข้าร่วมกิจกรรม 
ประมาณ 300 คน 

56 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการส่งทีมนักกีฬา
ผู้สูงอายุตำบลควนปริง 

23,000.00 

ส่วนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

-เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
การออกกำลังกาย
และนันทนาการ
ร่วมกัน เสริมสร้าง
สุขภาพพลานามัย
และการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ -
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

ส่งทีมกีฬาผูสู้งอายุ
ตำบลควนปริง 
ประมาณ 50 คน 
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาผู้สูงอายุจังหวัด
ตรัง 

57 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพแก่ผู้สูงอาย ุ

8,350,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือเป็น
สวัสดิการแก่ผูสู้งอายุ
ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1-9 
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58 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพแก่คนพิการ 

1,660,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือเป็น
สวัสดิการแก่คน
พิการให้มีชีวิตที่ดีขึ้น 

คนพิการ หมู่ที่ 1-9 

59 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
การศึกษาเรยีนรู้
แบบองค์รวม 

โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส ์

12,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือเป็น
สวัสดิการแก่ผูป้่วย
เอดส์ให้มีชีวิตทีด่ีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์ หมู่ที่ 1-
9 

60 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนสู่ระดับ
ฐานราก 

โครงการจดักิจกรรม
เทิดพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัวสมเดจ็พระนาง
เจ้าพระบรมราชินีและ 
พระบรมวงศ์ศานุวงศ ์

168,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวสมเดจ็พระ
นางเจ้าพระบรม
ราชินีและพระบรม
วงศ์ศานุวงศ์ทุก
พระองค์ -เพื่อดำรง
ไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษตัริย์ให้
คงอยู่สืบไป 

-จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติในโอกาส
ต่างๆฯลฯ -ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดงาน
รัฐพิธีต่างๆฯลฯ 

61 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนสู่ระดับ
ฐานราก 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทำเวที
ประชาคมหมู่บ้านและ
ตำบล 

20,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา และ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของอบต. 

ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการมสี่วน
ร่วมเวทีประชาคม
หมู่บ้านและตำบล 

62 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนสู่ระดับ
ฐานราก 

โครงการจติอาสาพัฒนา 
"เราทำความดี ด้วย
หัวใจ" 

30,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมเป็นการ
รวมพลังประชาชน 
ความสามัคคีใน
กิจกรรมการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
จนกว่าประชาชนจะ
มีความสุขฯลฯ 

จัดกิจกรรมการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
จนกว่าประชาชนจะมี
ความสุข ฯลฯ 

63 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนสู่ระดับ
ฐานราก 

โครงการจติอาสาจัด
สวนสาธารณะ 

30,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนสร้าง
จิตสำนึกจดั
สวนสาธารณะ 

รับสมคัรจติสำนึก จดั
สวนสาธารณะและ
จัดกิจกรรมปรับปรุง
ภูมิทัศน์สวนสุขภาพ
ตำบล ควนปริง 

64 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนสู่ระดับ

โครงการจติอาสาภัย
พิบัติตำบลควนปริง 

30,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 

เพื่อร่วมปฏิบตัิงาน
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ 
โดยเน้นย้ำความ
ปลอดภัยในการ

จัดกิจกรรมการ
ปฏิบัติงานของจิต
อาสา กรณเีกิดภัย
พิบัติในพ้ืนท่ี ฯลฯ 
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ฐานราก อบต. ปฏิบัติงานของจิต
อาสาเป็นสำคัญ 
กรณีเกดิภัยพิบตัิใน
พื้นที่ ฯลฯ 

65 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

20,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อสนอง
พระราชดำริด้านการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
-เพื่อเพาะขยายพันธุ์
พืชท้องถิ่นแจกจ่าย
ให้แก่ประชาชนฯลฯ 

-สมัครเข้าร่วม
โครงการฯ -จัดทำ
โรงเรือนและเพาะ
ขยายพันธุ์พืช 

66 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการจัดการขยะ 

500,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดระบบบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

ส่งเสริมสนับสนุน
ศูนย์บริการจัดการ
ขยะ 

67 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการดำเนินงาน
ธนาคารคัดแยกขยะหรือ
วิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับ
การจัดการขยะ 

40,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน
และภาคประชา
สังคมมีการรวบรวม
และคัดแยกขยะจาก
ชุมชนที่สามารถนำ
กลับไปแปรรูปแล้ว
นำกลับมาใช้ใหม่ได ้

สนับสนุนและส่งเสริม
การดำเนินงาน
ธนาคารขยะหรือ
วิสาหกิจชุมชน
เกี่ยวกับการจดัการ
ขยะ 

68 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์การคัด
แยกขยะมลูฝอย 

15,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจในการคดั
แยกขยะมลูฝอยใน
ครัวเรือนได้อย่างถูก
วิธี 

จัดทำเอกสารแผ่นพับ 
สื่อประชาสัมพันธ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จำเป็นในการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ 

69 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

โครงการถนนนครินทร์ 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

90,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ถนนให้มีภูมิทัศน์
สวยงาม สะอาด 
สะท้อนวัฒนธรรม 
วิถีชุมชน/เอกลักษณ์
ของชุมชน เดินทาง
ได้สะดวก ปลอดภัย 
-เพื่อสนองโครงการ 
1 อปท. 1 ถนน
สวย?ของขวัญปีใหม่

ปรับปรุงถนน
นครินทร์ให้มภีูมิทัศน์
สวยงาม สะอาด 
ปลอดภัย และ
สะท้อนวัฒนธรรม วิถี
ชุมชน/เอกลักษณ์
ของชุมชน ระยะทาง 
750 เมตร 
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ของ
กระทรวงมหาดไทย 
เพื่อมอบให้
ประชาชน 

70. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์การ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ การ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

71 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

โครงการคลองควนปริง
สวยน้ำใสใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

30,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อสร้างจิตสำนึก
ประชาชนในการ
อนุรักษ์ ดูแลรักษาคู
คลองให้สะอาด 
สวยงาม และส่งเสริม
พฤติกรรมลดการทิ้ง
ขยะและของเสีย
ต่างๆลงในคูคลอง -
เพื่อสนองโครงการ 
คืนคลองสวยท่ัวไทย 
สุขใจเที่ยวท้องถิ่น? 
ของขวัญปีใหม่ของ
กระทรวงมหาดไทย
เพื่อมอบให้
ประชาชน 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสมัพันธ์การ
อนุรักษ์ ดูแลรักษา คู
คลอง ทำความ
สะอาดคลอง 
ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ปลูกต้นไม้รมิคลอง 

72 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการเข้าวัดปฏิบตัิ
ธรรมพัฒนาชุมชน "วัด 
ประชา รัฐ สร้างสุข" 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่น
มีโอกาสร่วมทำนุ
บำรุง
พระพุทธศาสนา 
และทำกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์วัด
ในพื้นที่ 

-จัดกิจกรรมทำบุญ
ปฏิบัติธรรมและ
บำเพ็ญประโยชน์วัด
ในพื้นที่ จำนวน 2 
แห่งๆละ 1 ครั้ง -
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประมาณ ครั้งละ 
100 คน 

73 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา

โครงการทดสอบการ
อ่านพระมหาคมัภรี์อัลกุ
รอาน 

16,600.00 

ส่วนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ

-เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมุสลิม ได้
พัฒนาทักษะและ
ความรู้ด้านอสิลาม
ศึกษา -เพื่อส่งเสรมิ

-จัดกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ทางด้านอิสลามศึกษา 
ปีละ 1 ครั้ง -เด็ก
และเยาวชนมุสลิม 
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ท้องถิ่น วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

ศาสนาอิสลาม เข้าร่วมกิจกรรม 
ประมาณ 150 คน 

74 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจดักิจกรรมวัน
เข้าพรรษา 

15,000.00 

ส่วนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

-เพื่อให้ประชาชน
ทั่วไปไดร้่วมกิจกรรม
วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา -
เพื่อส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 

-จัดกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา ปีละ 1 
ครั้ง -ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ประมาณ 
300 คน 

75 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจดังานเมาลิด 116,766.00 

ส่วนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

-เพื่อให้ประชาชน
ชาวมุสลิมและ
ประชาชนท่ัวไปได้มี
โอกาสศึกษาวิถี
อิสลามในสังคมโลก -
เพื่อส่งเสริมศาสนา
อิสลาม 

-จัดงานเมาลิด ปีละ 
1 ครั้ง -ผู้เข้าร่วม
โครงการประมาณ 
2,000 คน 

76 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจดังาน
ประเพณีลอยกระทง 

100,000.00 

ส่วนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 
  

-เพื่อให้ประชาชน
ทั่วไปไดร้่วมอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง
ให้คงอยู่ต่อไป -เพื่อ
ส่งเสริมงานประเพณี 
และวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น 

-จัดงานประเพณีลอย
กระทงปีละ 1 ครั้ง -
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประมาณ 1,000 คน 

77 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และส่งเสริม

โครงการสนับสนุนการ
อบรมจรยิธรรมศาสนา
พุทธ 

30,000.00 
ส่วนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ และฝึกปฏิบตัิ
ตามหลักธรรมคำสั่ง

อุดหนุนงบประมาณ
ให้ วัดโคกมะม่วงหมู่
ที่ 2 วัดควนปริงวนา
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ประเพณี วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

สอนของศาสนา ราม หมู่ที่ 4 

78 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนศูนย์
อบรมศาสนาอิสลาม
และจริยธรรมประจำ
มัสยดิ 

120,000.00 

ส่วนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
ทางศาสนาอิสลาม 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้มัสยิดทั้ง 5 มัสยดิ
ในตำบลควนปริง 

79 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมถือศีลอดใน
เดือนรอมฏอน 

25,000.00 

ส่วนการศึกษา
, กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
ทางศาสนาอิสลาม 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้มัสยิดทั้ง 5 มัสยดิ
ในตำบลควนปริง 

80 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมฮารีรายอ 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
ทางศาสนาอิสลาม 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้มัสยิดทั้ง 5 มัสยดิ
ในตำบลควนปริง 

81 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ

โครงการสนับสนุนการ
จัดประเพณีชักพระ 

100,000.00 
ส่วนการศึกษา
, กอง

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี

อุดหนุนงบประมาณ
ให้วัดโคกมะม่วง หมู่
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อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
สำนัก
การศึกษา 

วัฒนธรรมอันดีให้คง
อยู่สืบไป 

ที่ 2 วัดควนปริงวนา
ราม หมู่ที่ 4 

82 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอยู่ดี
มีสุขของท้องถิ่น 

โครงการหมู่บ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง "ควน
ปริงตำบลแห่งความสุข" 

100,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-ส่งเสรมิสนับสนุน
และพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนภายใต้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ -ส่งเสริม
และสนบัสนุนศูนย์
เรียนรูต้ามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง -
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการทำ
เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรผสมผสาน 
การปลูกผักสวนครัว
รั้วกินได้ การลด
รายจ่ายครัวเรือน 
ฯลฯ 

-อบรมให้ความรู้และ
ส่งเสริมสนับสุนนการ
กิจกรรมภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จำนวน 45 
คน -ส่งเสรมิและ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน จำนวน 4 
ศูนย์ 

83 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอยู่ดี
มีสุขของท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนอาชีพ 

20,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออบรมให้ความรู้
ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะอาชีพแก่
ประชาชนฯลฯ 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ด้านอาชีพให้แก่กลุ่ม
ต่างๆ เช่น สตรี เด็ก 
เยาวชนผู้สูงอายุ และ
ประชาชนท่ัวไป 

84 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอยู่ดี
มีสุขของท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนา
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 

15,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะอาชีพให้กลุ่ม
ต่างๆ เช่น กลุ่ม
เครื่องแกง กลุ่มขนม
ไทย กลุ่มผลติไข่เค็ม 
กลุ่มเขียนผ้าปาเต๊ะ  

จัดกิจกรรมอบรม
พัฒนาทักษะอาชีพ 
และส่งเสรมิ
การตลาดฯลฯ 

85 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอยู่ดี
มีสุขของท้องถิ่น 

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล 

10,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาศูนย์ถ่ายทอด
ฯให้เป็นศูนย์กลางใน
การเช่ือมโยง
เครือข่ายดา้น
การเกษตรเผยแพร่

จัดทำป้าย/ไวนิล
แสดงข้อมูลข่าวสาร -
จัดทำเอกสาร
เผยแพร่ข้อมลูดา้น
การเกษตร -จัด
ประชุม/อบรมพัฒนา
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ข้อมูลและบริการ
ข่าวสารดา้น
การเกษตรและ
ประสานการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ฯลฯ 

ศักยภาพ
คณะกรรมการ 

86 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอยู่ดี
มีสุขของท้องถิ่น 

โครงการฝึกอบรมการ
ขยายพันธุ์พืช 

7,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างเสริมความรู้
และฝึกปฏิบัตดิ้าน
การขยายพันธ์ุพืช
ฯลฯ 

จัดกิจกรรมอบรม
และฝึกปฏิบัติการ
ขยาย พันธุ์พืช 

87 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร และการ
พัฒนาบุคลากรของ
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการสำรวจ
ข้อมูลเพื่อประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

30,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การนำมาปรับปรุง 
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานเพื่อ
บริการประชาชน 

จ้างสถาบันท่ีเป็น
กลางทำการสำรวจ
ประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 
ปีละ 1 ครั้ง 

88 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร และการ
พัฒนาบุคลากรของ
ท้องถิ่น 

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางด้าน
กฎหมาย 

15,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายแก่
ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น
และประชาชนท่ัวไป 
อาทิพรบ.ข้อมูล
ข่าวสารฯ ก.ม.อาญา 
ก.ม.แพ่งและพาณิชย์ 
กม.สาธารณสุขฯลฯ 

-จัดอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายแก่ผู้นำ
ท้องที่ ท้องถิ่น และ
ประชาชนท่ัวไป -ผู้
เข้าอบรม 60 คน 

89 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร และการ
พัฒนาบุคลากรของ
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาความรู้
ทางด้านกฎหมายเพื่อใช้
ในการปฏิบัตริาชการ 

10,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายที่
ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการแก่ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และ
พนักงานส่วนตำบล 

จัดอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายแก่
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
พนักงานส่วนตำบล -
ผู้เข้าอบรม 50 คน 

90 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร และการ
พัฒนาบุคลากรของ
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการให้แก่
ประชาชนท่ัวไป 

30,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนท่ัวไปมี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัตริาชการ
งานองค์กร 

พัฒนาและเสริมสรา้ง
ทัศนคติค่านิยมความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ
คุณธรรมและ
จริยธรรมแก่
ประชาชนท่ัวไปฯลฯ 

91 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร และการ
พัฒนาบุคลากรของ

โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์คอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในสวน
สุขภาพตำบลควนปริง 

129,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 

เพื่อสำหรับทำ
กิจกรรมและออก
กำลังกายกลางแจ้ง
ภายในสวนสุขภาพ 

ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในสวนสุขภาพ



 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   หน้า 43 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

ท้องถิ่น อบต. ตำบลควนปริง กว้าง 
14 เมตร ยาว 15 
เมตร พ้ืนท่ี 210 ตร.
ม. หนา 0.12 เมตร 

92 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร และการ
พัฒนาบุคลากรของ
ท้องถิ่น 

โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการชำระภาษี
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

20,000.00 
ส่วนการคลัง, 
กองคลัง, 
สำนักคลัง 

-เพื่อให้ผู้ชำระภาษมีี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ชำระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมที่
ท้องถิน่จัดเก็บเอง -
สามารถขยายฐาน
ภาษีไดเ้พิ่มขึ้น 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี
และค่าธรรมเนียม
เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

93 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร และการ
พัฒนาบุคลากรของ
ท้องถิ่น 

โครงการจดัเก็บภาษี
และรายได้เคลื่อนที่ 

10,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่ออำนวยความ
สะดวกแกผู่้ชำระ
ภาษีและ
ค่าธรรมเนียม -เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได ้

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี
และค่าธรรมเนียม
เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

94 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร และการ
พัฒนาบุคลากรของ
ท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

50,000.00 
ส่วนการคลัง, 
กองคลัง, 
สำนักคลัง 

-เพื่อปรับปรุงข้อมูล
เกี่ยวกับทะเบียน
ทรัพย์สินและ
ทะเบียนผู้ชำระภาษี
ให้เป็นปัจจุบัน
สำหรับใช้ในการ
ประเมินภาษี -เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาวางแผน
จัดการได้อย่าง
ครอบคลมุ 

ปรับปรุงแผนทีภ่าษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

95 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร และการ
พัฒนาบุคลากรของ
ท้องถิ่น 

โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจดัซื้อจัด
จ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

10,000.00 

 
 
 
 
ส่วนการคลัง, 
กองคลัง, 
สำนักคลัง  

-เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง -เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดซื้อจดัจ้างของ
อบต.ควนปริง 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต. พนักงาน
ส่วนตำบล พนักงาน
จ้างและตัวแทนภาค
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 60 คน 

96 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร และการ
พัฒนาบุคลากรของ
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

10,000.00 

สำนักปลดั 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและ
สร้างขวัญกำลังใจใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีของ
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) อบต.ควนปริง 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเนื่องใน
วันอาสาสมคัรป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

97 ยุทธศาสตร์การ โครงการฝึกอบรมและ 10,000.00 สำนักปลดั -เพื่อให้ประชาชน -ฝึกอบรมให้ความรู้ 
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พัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร และการ
พัฒนาบุคลากรของ
ท้องถิ่น 

จัดทำแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

รู้จักการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
เมื่อเกิดสาธารณภยั
ต่างๆ -เพื่อจัดทำ
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ตำบล ควนปริงฯลฯ 

ความเข้าใจในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก่
ประชาชนในตำบล
ควนปริง -จัดทำแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตำบล 
ควนปริงฯลฯ 

98 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร และการ
พัฒนาบุคลากรของ
ท้องถิ่น 

โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ
เคหะชุมชน 

10,000.00 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายแก่
ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น 
บุคลากรท้องถิ่น 
และประชาชนท่ัวไป 
อาทิ กฎหมาย
ควบคุมอาคาร 
กฎหมายผังเมือง 
กฎหมายขดุและถม
ดินฯลฯ 

จัดอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายให้แก่
ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น 
บุคลากรท้องถิ่น และ
ประชาชนท่ัวไป 
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ลำดับ โครงการ/หนว่ยงาน งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตัิ 

เบิกจา่ย คงเหลอื ผลการดำเนนิการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตวัชีว้ดัโครงการ
(KPI)ตาม

แผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

ผลลัพธ ์     หมาย
เหต ุเสรจ็

แลว้ 
อยูร่ะหวา่ง
ดำเนนิการ 

ไม่ได้
ดำเนนิการ/

ยกเลกิ
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานควบคู่การทอ่งเที่ยวเชงิอนรุกัษ์ 
1 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร

พาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
ถนนมิ่งเมือง ซอย 1 หมู่ที่ 1 
ระยะที่ 2  
(กองช่าง) 

579,000 0 579,000     ถนนพาราแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต 
1 สาย กว้าง 5 ม.
ยาว 1,220 ม. 
หนา 0.05 ม. 

  

2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
บ้านโคกสะท้อน หมู่ที่ 2  
(กองช่าง) 

1,456,000 0 1,456,000     คูระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม

เหล็กกว้าง 0.50 
ม.ยาว 410 ม. 

  

3 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กโคกสอม-
คลองกลาง หมู่ที่ 3  
(กองช่าง) 

988,000 0 988,000     ถนนคอนกรีต 1 
สาย กว้าง 3 ม.

ยาว 470 ม.หนา
0.15 ม. 

  

4 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายจำลอง ทองเรือง ระยะที่ 
2 หมู่ที่ 4  
(กองช่าง) 

361,000 356,000 5,000    เดือน       
เม.ย.63-  
พ.ค.63 

ถนนคอนกรีต 
1 สาย 

กว้าง 5 ม.      
ยาว 140 ม.    
หนา 0.15 ม 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ในการใช้รถใช้

ถนน 

 

ลำดับ โครงการ/หนว่ยงาน งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตัิ 

เบิกจา่ย คงเหลอื ผลการดำเนนิการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตวัชีว้ดัโครงการ
(KPI)ตาม

แผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

ผลลัพธ ์     หมาย
เหต ุเสรจ็

แลว้ 
อยูร่ะหวา่ง
ดำเนนิการ 

ไม่ได้
ดำเนนิการ/

ยกเลกิ
โครงการ 

5 โค ร งก ารขย าย ผิ วจ ร าจ ร
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
ข้างโรงเรียนบ้ านควนปริง     
หมู่ที่ 5  
(กองช่าง) 

564,000 0 564,000     ขยายถนน
คอนกรีตจำนวน 
1 สาย พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 810 

ตร.ม. 

  

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นางสาวมณี อรรถสงเคราะห์ 
หมู่ที่ 6  (กองช่าง) 

973,000 0 973,000     ถนนคอนกรีต     
1 สาย กว้าง 4 ม.

ยาว 280 ม.    
หนา 0.15 ม. 

  

7 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กสายช้าง
ห้วยโคลน ระยะที่ 2 หมู่ที่ 7 
(กองช่าง) 

563,000 0 563,000     ถนนคอนกรีต    
1 สาย กว้าง 4 ม.

ยาว 160 ม.    
หนา 0.15 ม. 

  

8 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า
โรงเรียนบ้านาป้อ หมู่ที่ 8  
(กองช่าง) 

279,000 275,000 4,000    เดือน      
 ก.พ.63 -  
มี.ค.63 

ถนนคอนกรีต 
1 สาย          

กว้าง 3.50 ม. 
ยาว 420 ม.         
หนา 0.15 ม.  

ประชาชนมี
ความสะดวก

ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 

 

9 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
บ้านนางอารี วงค์มาก หมู่ที่ 9  
(กองช่าง) 

318,000 310,000 8,000    เดือน      
ก.พ.63-  
มี.ค.63  

ถนนคอนกรีต       
1 สาย กว้าง 4 ม.

ยาว 120 ม.    
หนา 0.15 ม. 

ประชาชนมี
ความสะดวก

ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 

 

10 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

294,000 290,000 4,000    เดือน      
ก.พ.63-   

ถนนคอนกรีต     
1 สาย กว้าง 4 ม.

ประชาชนมีถนน
ที่เดิน –วิ่ง ปั่น

 

ตาราง รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบรหิารสว่นตำบลควนปรงิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
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สวนสุขภาพตำบลควนปริง 
(กองช่าง) 

มี.ค.63 ยาว 127 ม.    
หนา 0.12 ม.  

จักรยานท่ีได้
มาตรฐาน 

11 โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้า
สาธารณะ(ตามแบบมาตรฐาน
ไฟฟ้า) 
(กองช่าง) 

80,000 80,000 0    เดือน 
ก.ค.63 

ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จำนวน 

27 ชุด 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

12 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้าน
นายปรีชา  ชิตจันทร์ หมู่ที่ 3 
(กองช่าง)  

28,000 0      บุกเบิกถนน       
1 สาย กว้าง 3 ม.

ยาว 90 ม. 

  

13 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า 
1.โครงการขยายเขตระบบ
จำหน่ ายไฟฟ้ าแรงต่ ำและ
ไฟฟ้ าส าธารณ ะถนนสาย
ทางเข้าห้วยโคลน ระยะที่ 2 
หมู่ที่ 7 
2.โครงการขยายเขตระบบ
จำหน่ ายไฟฟ้ าแรงต่ ำและ
ไฟฟ้าสาธารณะถนนสายบ้าน
นางอารี วงค์มาก หมู่ที่ 9 

381,825 326,621.36 55,203.64    เดือน      
ม.ค.63-
มี.ค.63 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำและไฟฟ้า

สาธารณะ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ทั่วถึง 
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ลำดับ โครงการ/หนว่ยงาน งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตัิ 

เบิกจา่ย คงเหลอื ผลการดำเนนิการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตวัชีว้ดัโครงการ
(KPI)ตาม

แผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

ผลลัพธ ์     หมาย
เหต ุเสรจ็

แลว้ 
อยูร่ะหวา่ง
ดำเนนิการ 

ไม่ได้
ดำเนนิการ/

ยกเลกิ
โครงการ 

 3.โครงการขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายในเปลว-ต้น
หว้า (แยกโคกกอก) หมู่ที่ 6 
4.โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะถนนสายนบ้าน 
นายทวน ปากจันทร์ หมู่ที่ 7 
5.โครงการขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายบ้านนายอาคม ไกรทอง 
หมู่ที่ 9  
6.โครงการปรับปรุงและขยาย
เขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
และไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย
มาหาอำนาจและแยกสายบ้าน
นายสุนัน รักหนู หมู่ที่ 6 
(กองช่าง) 

          

 รวม 6,860,825 1,366,621 5,494,204 6 0 7     
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ลำดับ โครงการ/หนว่ยงาน งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตัิ 

เบิกจา่ย คงเหลอื ผลการดำเนนิการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตวัชีว้ดั
โครงการ
(KPI)ตาม

แผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

ผลลัพธ ์     หมายเหต ุ
เสรจ็แลว้ อยูร่ะหวา่ง

ดำเนนิการ 
ไม่ได้

ดำเนนิการ/
ยกเลกิโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาดา้นสุขภาพชวีติและสง่เสริมการศกึษาเรยีนรูแ้บบองคร์วม 
1. โครงการป้ องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนและรักษา
ความสงบเรียบร้อยในตำบล 
(สำนักปลัด) 

70,000 26,665 43,335    เดือน  
ธ.ค.62- 
เม.ย.63 

อุบัติเหตุช่วง
เทศกาลลดลง 

ร้อยละ 5 

ลดการสูญเสยี
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

2 โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
(กองการศึกษา) 

726,650 516,872.06 40,779.74    เดือน  
ต.ค.62- 
ก.ย.63 

ผู้เรยีนร้อยละ 
100 ได้

รับประทาน
อาหารเสริม(นม)

โรงเรียน 

ผู้เรียนมี
พัฒนาการ

ทางด้านร่างกาย
สมบูรณ์ตามหลัก

โภชนาการ 

 

3 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียนสังกัดสพฐ. 
ในพื้นที ่
(กองการศึกษา) 

1,256,000 1,187,810 68,190    เดือน  
ต.ค.62- 
ก.ย.63 

ผู้เรยีนร้อยละ 
100  ได้

รับประทาน
อาหารกลางวัน 

ผู้เรยีนมี
พัฒนาการ

ทางด้านร่างกาย 

 

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

605,580 590,890 14,690    เดือน  
ต.ค.62- 
ก.ย.63 

สนับสนุน
งบประมาณด้าน

การบริหาร
สถานศึกษาให้
ศพด.ครบถ้วน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.ควนปริง 
มีประสิทธิภาพ 
ในการบริหาร
จัดการมากข้ึน 
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ลำดับ โครงการ/หนว่ยงาน งบประมาณ
ตาม

ขอ้บัญญตั ิ

เบิกจา่ย คงเหลอื ผลการดำเนนิการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตวัชีว้ดั
โครงการ
(KPI)ตาม

แผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

ผลลัพธ ์     หมายเหต ุ
เสรจ็
แลว้ 

อยูร่ะหวา่ง
ดำเนนิการ 

ไม่ไดด้ำเนนิการ/
ยกเลกิโครงการ 

5 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
(กองการศึกษา) 

30,000 0 30,000     นักเรียนท่ีเข้าร่วม
การแข่งขันมีผล
การแข่งขันอย่าง

ต่ำในระดับ
มาตรฐาน 
ร้อยละ 80 

 ยกเลิก 
เนื่องจากการ

ระบาด 
ของ โควิด-19 

6. โครงการจัดนิทรรศการ
ทางการศึกษา 
(กองการศึกษา) 

20,000 0 20,000     ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีระดับความพึง

พอใจ ร้อยละ ๘๐ 

 ยกเลิก 
เนื่องจากการ

ระบาด 
ของ โควิด-19 

7 โครงการส่งเสริมทักษะดนตรี
และนาฎศิลป์  เด็กปฐมวัย 
(กองการศึกษา) 

20,000 0 20,000     นักเรียนร้อยละ 
๘๐ มีทักษะ ด้าน
ดนตรีและ
นาฏศิลป์ท่ีดี 

 ยกเลิก 
เนื่องจากการ

ระบาด 
ของ โควิด-19 

8 โครงการส่งเสริมมาตรการรักษา
ความปลอดภัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  (กองการศึกษา) 

10,000 6,688 3,312    เดือน  
ธ.ค.62 

ศพด.ผ่านเกณฑ์
ประเมิน
มาตรฐาน 

ศพด.มีมาตรฐาน 
ด้านการรักษา
ความปลอดภัย 

 

9 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กในศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก  (กองการศึกษา) 

10,000 0 10,000     นักเรียนได้รับการ
ปลูกฝังพฤติกรรม
การต่อต้านทุจริต  
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

ลำดับ โครงการ/หนว่ยงาน งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตัิ 

เบิกจา่ย คงเหลอื ผลการดำเนนิการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตวัชีว้ดัโครงการ
(KPI)ตาม

แผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

ผลลัพธ ์     หมาย
เหต ุ

เสรจ็
แลว้ 

อยูร่ะหวา่ง
ดำเนนิการ 

ไม่ได้
ดำเนนิการ/

ยกเลกิ
โครงการ 

10 โครงการติดตั้งกล้อง 
วงจรปิด ชนิด AHD Camera 
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต. 
ควนปริง 
(กองการศึกษา) 

73,000 0 73,000     ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กอบต.ควนปริง 
จำนวน ๘ ตัว 

  

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ควนปริง 
(กองการศึกษา) 

397,000 397,000 0    เดือน       
ม.ค.63 
-มิ.ย.63 

ซ่อมแซมหลังคา
ศพด. 

อาคารสถานท่ี
ปลอดภัย 

เหมาะสม และ
เพียงพอ 

 

12 โครงการส่งเสริมการอ่าน 
(กองการศึกษา) 

10,000 0 10,000     มีสถานท่ีอ่าน
หนังสือประจำชุมชน 

จำนวน 
3 แห่ง/ป ี

  

13 โครงการส่งเสริมสนับสนุนสภา
เด็กและเยาวชนตำบลควนปริง 
(กองการศึกษา) 

20,000 0 20,000     ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีระดบัความพึง

พอใจ ร้อยละ ๘๐ 

  

14 โครงการสุข 8 ประการด้วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(กองการศึกษา) 

20,000 
 
 
 

0      เด็ก เยาวชน เข้าใจ 
สุข 8 และหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ลำดับ โครงการ/หนว่ยงาน งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตัิ 

เบิกจา่ย คงเหลอื ผลการดำเนนิการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตวัชีว้ดัโครงการ
(KPI)ตาม

แผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

ผลลัพธ ์     หมาย
เหต ุเสรจ็

แลว้ 
อยูร่ะหวา่ง
ดำเนนิการ 

ไม่ได้
ดำเนนิการ/

ยกเลกิ
โครงการ 

15 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ
(กองการศึกษา) 

180,000 180,000 
 
 

0    เดือน 
 ม.ค.63 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีระดับความพึง

พอใจ ร้อยละ ๘๐ 

เด็กได้ร่วม
กิจกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

 

16 โครงการบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
(สำนักปลัด) 

780,000 719,673.50 60,3265    เดือน  
ต.ค.62- 
ก.ย.63 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
การปฏิบัติถูกต้อง

ตามมาตรฐาน
บริการการแพทย์

ฉุกเฉิน 

ลดการสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

 

17 โครงการป้องกันควบคุม
โรคตดิต่อและไม่ติดต่อ 
(สำนักปลัด) 
 

20,000 4,750 15,250    เดือน 
ธ.ค.62- 
ก.ย.63 

ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานป้องกัน
โรคติดต่อ ร้อยละ 

๘๐ 

สามารถควบคุม
โรคติดต่อและไม่

ติดต่อได้ 

 

18 โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ 
(สำนักปลัด) 

10,000 0 10,000     ผู้ประกอบการมี
ความรู้ในระดับดไีม่

น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

  

19 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ 
สุนัขบ้า   (สำนักปลัด) 

15,000 
 
 

7,392 7,608   
 
 

 เดือน       
ก.พ.63 

 -เม.ย.63 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้อยู่ในระดับดี 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 

ไม่มโีรคพิษสุนัข
บ้าในพ้ืนท่ี  
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

ลำดับ โครงการ/หนว่ยงาน งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตัิ 

เบิกจา่ย คงเหลอื ผลการดำเนนิการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตวัชีว้ดัโครงการ
(KPI)ตาม

แผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

ผลลัพธ ์     หมาย
เหต ุเสรจ็

แลว้ 
อยูร่ะหวา่ง
ดำเนนิการ 

ไม่ได้
ดำเนนิการ/

ยกเลกิ
โครงการ 

20 โครงการลด ละ เลิกใช้
ภาชนะโฟม พลาสติกบรรจุ
อาหารเพื่อสุขภาพที่ด ี
(สำนักปลัด) 

20,000 15,100 4,900    เดือน  
พ.ย.62 
-ก.ย.63 

ปริมาณขยะจากโฟม
พลาสติกลดลงอย่าง

น้อยร้อยละ ๕๐ 

การใช้โฟม
พลาสติกบรรจุ
อาหารเพื่อให้
ประชาชนมี 
สุขภาพท่ีดี 

 

21 โครงการส่งเสริมการป้องกันและ
แก้ปัญหาโรคเอดส ์
(สำนักปลัด) 

10,000 0 10,000     ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ในการ

ป้องกันโรคเอดส์ ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 

๘๐ 

  

22 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดูแลสุขภาพผูสู้งอายุและ 
คนพิการ 
(สำนักปลัด) 

30,000 0 30,000     ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการอยู่ใน

ระดับดี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๘๐ 

  

23 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค 
(สำนักปลัด) 

46,800 39,000 7,800   







เดือน 
 ก.พ.63- 
ก.ย.63 

การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าในสัตว์ ไมน้่อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

 
 
 

ตำบลควนปริงเป็น
พื้นท่ีปลอดโรคพิษ

สุนัขบ้า 
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ลำดับ โครงการ/หนว่ยงาน งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตัิ 

เบิกจา่ย คงเหลอื ผลการดำเนนิการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตวัชีว้ดัโครงการ
(KPI)ตาม

แผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

ผลลัพธ ์     หมาย
เหต ุเสรจ็

แลว้ 
อยูร่ะหวา่ง
ดำเนนิการ 

ไม่ได้
ดำเนนิการ/

ยกเลกิ
โครงการ 

24 โครงการพระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข 
(สำนักปลัด) 

180,000 140,000 
 
 
 

40,000        
 
 
 

25 โครงการส่งเสริมสนับสนุนคน
พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผูสู้งอายุ
ที่ยากไร ้
(สำนักปลัด) 

15,000 14,950 50    เดือน
 ม.ค.63-
ก.พ.63 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ    

มีความพึงพอใจ    
ระดับมาก 

 

ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้รับ

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดี

ขึ้น 

 

26 โครงการโรงเรยีนผูสู้งอายุตำบล
ควนปริง 
(สำนักปลัด) 

100,000 21,820 78,180    เดือน  
ต.ค.62 
-ก.ย.63 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

มีความพึงพอใจ 
ระดับมาก 

ผู้สูงอายุได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

 

27 โครงการประชารัฐ 
ร่วมใจแก้ปัญหาความยากจน 
(สำนักปลัด) 

30,000 0 30,000     ประชาชนท่ียากจนมี
รายได้/คุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้น ร้อยละ ๕๐ 

  

28 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสตร ี
(สำนักปลัด) 

10,000 9,925 75   







เดือน มี.ค.63 ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ความพึงพอใจระดับ

มาก 
 
 

สตรีได้รับการ
ส่งเสริมความรู้ทำ
ให้ชุมชนเข้มแข็ง 
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ลำดับ โครงการ/หนว่ยงาน งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตัิ 

เบิกจา่ย คงเหลอื ผลการดำเนนิการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตวัชีว้ดัโครงการ
(KPI)ตาม

แผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

ผลลัพธ ์     หมาย
เหต ุเสรจ็

แลว้ 
อยูร่ะหวา่ง
ดำเนนิการ 

ไม่ได้
ดำเนนิการ/

ยกเลกิ
โครงการ 

29 โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์
พัฒนาครอบครัวตำบล 
ควนปริง 
(สำนักปลัด) 

40,000 0 
 
 

40,000     ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการม ี

ความพึงพอใจ
ระดับมาก 

  
 
 
 

30 โครงการประชารัฐ 
ร่วมใจป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิ 
(สำนักปลัด) 

30,000 0 30,000     ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีระดบัความพึง

พอใจ ร้อยละ ๘๐ 

  

31 โครงการพัฒนาศักยภาพสร้าง
ความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ
ตำบลควนปริง 
(สำนักปลัด) 

150,000 0 150,000     ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีระดบัความพึง

พอใจ ร้อยละ ๘๐ 

  

32 โครงการสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬา 
(กองการศึกษา) 

50,000 0 50,000     ส่งทีมนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน

กีฬาต่างๆ จำนวน 
2 ครั้ง ขึ้นไป 

 ยกเลิก 
เนื่องจาก

การระบาด 
ของ โควิด-

19 

33 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัย  
ยาเสพตดิ 
(กองการศึกษา) 

300,000 127,680 172,320   





เดือน  
เม.ย.62- 
พ.ค.63 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีระดบัความพึง

พอใจ ร้อยละ ๘๐ 
 
 

- ลดปัญหายาเสพ
ติดในพื้นที ่
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ลำดับ โครงการ/หนว่ยงาน งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตัิ 

เบิกจา่ย คงเหลอื ผลการดำเนนิการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตวัชีว้ดัโครงการ
(KPI)ตาม

แผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

ผลลัพธ ์     หมาย
เหต ุเสรจ็

แลว้ 
อยูร่ะหวา่ง
ดำเนนิการ 

ไม่ได้
ดำเนนิการ/

ยกเลกิ
โครงการ 

34 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ตำบล
ควนปริง 
(กองการศึกษา) 
 

100,000 0 100,000     ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีระดบัความพึง

พอใจ ร้อยละ ๘๐ 

 ยกเลิก 
เนื่องจาก

การระบาด 
ของ โควิด-

19 

35 โครงการแข่งขันกีฬานักเรยีน
ศพด. 
(กองการศึกษา) 

13,000 12,784 216    เดือน 
 ธ.ค.62 
-ม.ค.63 

นักเรียนและ
ผู้ปกครองเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 

90 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา 

 

36 โครงการแข่งขันฟุตบอล
ประเพณีสงกรานต ์
บ้านควนปริงรักสามัคคตี้านยา
เสพติด 
(กองการศึกษา) 

20,000 0 20,000     เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๘๐ 
 

 ยกเลิก 
เนื่องจาก

การระบาด 
ของ โควิด-

19 

37 โครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณี
สงกรานต์บ้านโคกสะท้อนรัก
สามัคคตี้านยาเสพตดิ 
(กองการศึกษา) 

10,000 0 10,000     เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๘๐ 
 

 ยกเลิก 
เนื่องจาก

การระบาด 
ของ โควิด-

19 
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ลำดับ โครงการ/หนว่ยงาน งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตัิ 

เบิกจา่ย คงเหลอื ผลการดำเนนิการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตวัชีว้ดัโครงการ
(KPI)ตาม

แผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

ผลลัพธ ์     หมาย
เหต ุเสรจ็

แลว้ 
อยูร่ะหวา่ง
ดำเนนิการ 

ไม่ได้
ดำเนนิการ/

ยกเลกิ
โครงการ 

38 โครงการส่งทีมนักกีฬาผูสู้งอายุ
ตำบลควนปริง 
(กองการศึกษา) 

23,000 0 23,000     ส่งทีมนักกีฬา
ผู้สูงอายุเข้าร่วม

แข่งขัน 
ไม่น้อยกวา่ 50 คน 

  

39 โครงการก่อสร้าง 
ลานกีฬาบ้านเกาะปริง  
หมู่ที่ 1 
(กองการศึกษา) 

120,000 0  120,000     มีลานกีฬา
เอนกประสงค์ 

หมู่ที่ 1 

  

40 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอายุ   
(สำนักปลัด) 

8,350,000 7,843,100 506,900    เดือน  
ต.ค..62- 
ก.ย..63 

ผู้สูงอายุ ในพื้นที่
ได้รับเบี้ยยังชีพ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 

41 โครงการสนับสนุน 
เบี้ยยังชีพแก่คนพิการ  
(สำนักปลัด)  

1,660,000 1,617,600 42,400    เดือน  
ต.ค..62- 
ก.ย..63 

คนพิการในพื้นท่ี
ได้รับเบ้ียยังชีพ  
ร้อยละ ๑๐๐ 

คนพิการมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 

42 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่
ผู้ป่วยเอดส์   
(สำนักปลัด) 

12,000 6,000 6,000    เดือน  
ต.ค..62- 
ก.ย..63 

ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นท่ี
ได้รับเบ้ียยังชีพ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 

43 โครงการสนับสนุนกองทุน
ระบบหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.)  (สำนักปลดั) 

170,000 170,000 0    เดือน  
พ.ย.62- 
ธ.ค.62 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนได้รับการ

ส่งเสริม 
 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนดำเนินงาน
อย่างมีศักยภาพ 

 
 

 รวม 15,763,030 11,910,500 4,395,469 22 0 21   
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ลำดับ โครงการ/หนว่ยงาน งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตัิ 

เบิกจา่ย คงเหลอื ผลการดำเนนิการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตวัชีว้ดัโครงการ
(KPI)ตาม

แผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

ผลลัพธ ์     หมาย
เหต ุเสรจ็

แลว้ 
อยูร่ะหวา่ง
ดำเนนิการ 

ไม่ได้
ดำเนนิการ/

ยกเลกิ
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดบัฐานราก 
1 โครงการจดักิจกรรม

เทิดพระเกยีรติพระบาท สมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว สมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินี และพระบรม
วงศ์ศานุวงค์ 
(สำนักปลัด) 

200,000 22,850 177,150    เดือน  
ต.ค.62- 
ก.ย.63 

จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติงานรัฐ
พิธีต่างๆอย่างน้อย 

2 ครั้ง/ป ี

ประชาชนร่วม
กิจกรรม

เทิดพระเกยีรติใน
โอกาสต่างๆ 

 

2 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
การจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และตำบล 
(สำนักปลัด) 

20,000 13,077 6,923    เดือน 
ม.ค.63- 
มิ.ย.63 

กลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
และตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของ
อบต.มากขึ้น 

 

3 โครงการจติอาสาพัฒนา “เราทำ
ความดี ด้วยหัวใจ”   
(สำนักปลัด) 

30,000 17,880 12,120    เดือน  
ต.ค.62- 
ก.ย.63 

กลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วม ร้อยละ 80 

 

ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมเป็นพลัง
ประชาชน ความ

สามัคคี 

 

4 โครงการจติอาสาภัยพิบัตติำบล
ควนปริง 
(สำนักปลัด) 

30,000 
 

0 30,000 
 

   เดือน  
ต.ค.62- 
ก.ย.63 

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 
ร้อยละ 80 
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ลำดับ โครงการ/หนว่ยงาน งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตัิ 

เบิกจา่ย คงเหลอื ผลการดำเนนิการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตวัชีว้ดัโครงการ
(KPI)ตาม

แผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

ผลลัพธ ์     หมาย
เหต ุเสรจ็

แลว้ 
อยูร่ะหวา่ง
ดำเนนิการ 

ไม่ได้
ดำเนนิการ/

ยกเลกิ
โครงการ 

5 โครงการจติอาสา 
จัดสวนสาธารณะ 
ตำบลควนปริง 
(สำนักปลัด) 

30,000 
 

0 30,000 
 

    ประชาชนร่วม 
จัดสวนสาธารณะ 
ตำบลควนปริง 

  

รวม 310,000 53,807 256,193 3 0 2     
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ลำดับ โครงการ/หนว่ยงาน งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตัิ 

เบิกจา่ย คงเหลอื ผลการดำเนนิการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตวัชีว้ดัโครงการ
(KPI)ตาม

แผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

ผลลัพธ ์     หมาย
เหต ุเสรจ็

แลว้ 
อยูร่ะหวา่ง
ดำเนนิการ 

ไม่ได้
ดำเนนิการ/

ยกเลกิ
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่อง จากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
(สำนักปลัด) 

2๐,๐๐๐ 0 2๐,๐๐๐     พันธุ์พืชท้องถิ่นได้รับ
การสำรวจและ

จัดเก็บเป็น
ฐานข้อมูลพร้อม
เพาะขยายพันธุ์

แจกจ่าย 

  

2 โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการจัดการขยะ 
(สำนักปลัด) 

๕๐๐,๐๐๐ 438,732.52 61,267.48    เดือน 
 ต.ค.62- 
ก.ย.63 

ปริมาณขยะมูลฝอย 
ท่ีตกค้างลดลงอย่าง

น้อยร้อยละ ๘๐ 

การจัดการขยะมี
ประสิทธิภาพและ
ประหยัดค่าใช้จ่าย 

 

3 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
การดำเนินงานธนาคารคัดแยก
ขยะหรือวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับ
การจัดการขยะ (สำนักปลัด) 

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

  

4 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การคัดแยกขยะมลูฝอย 
(สำนักปลัด) 

15,๐๐๐ 0 15,๐๐๐     ปริมาณขยะมูลฝอย
ท่ีตกค้างลดลงอย่าง

น้อยร้อยละ ๘๐ 

  

5 โครงการถนนนครินทร์ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 
(สำนักปลัด) 

90,000 90,000 0    เดือน ม.ค.-63
ก.ย.63 

มีถนนใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม ๑ สาย 

ระยะทาง 750 
เมตร 

ถนนมีภูมิทัศน์
สวยงาม สะอาด 

สะท้อนวัฒนธรรม 
วิถีชุมชน 
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ลำดับ โครงการ/หนว่ยงาน งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตัิ 

เบิกจา่ย คงเหลอื ผลการดำเนนิการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตวัชีว้ดัโครงการ
(KPI)ตาม

แผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

ผลลัพธ ์     หมาย
เหต ุเสรจ็

แลว้ 
อยูร่ะหวา่ง
ดำเนนิการ 

ไม่ได้
ดำเนนิการ/

ยกเลกิ
โครงการ 

6 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สำนักปลัด) 

1๐,๐๐๐ 0 1๐,๐๐๐     ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน

ระดับมาก 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๘๐ 

  

7 โครงการคลองควนปริงสวยน้ำใส
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
(สำนักปลัด) 

30,000 0 30,000     ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
ระดับมาก ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

  

 รวม 705,000 528,733 176,267 2 0 5     
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ลำดับ โครงการ/หนว่ยงาน งบประมาณตาม
ขอ้บญัญัต ิ

เบกิจา่ย คงเหลอื ผลการดำเนนิการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตัวชี้วดัโครงการ
(KPI)ตามแผนพัฒนา

ท้องถิน่ 

ผลลัพธ์      หมาย
เหต ุเสรจ็

แล้ว 
อยูร่ะหว่าง
ดำเนนิการ 

ไม่ได้
ดำเนนิการ/

ยกเลกิโครงการ 
ยทุธศาสตรท์ี่ 5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านอนรุกัษแ์ละสง่เสริมประเพณ ีวัฒนธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถิน่ 

1 โครงการเข้าวัดปฏิบตัิธรรม
พัฒนาชุมชน “วัด ประชา รัฐ 
สร้างสุข” 
(กองการศึกษา) 

2๐,๐๐๐ 
 

0 2๐,๐๐๐ 
 

    จัดกิจกรรมทำบุญ 
ปฏิบัติธรรมและ

บำเพ็ญประโยชน์วัด
ในพื้นที่ จำนวน  

2 ครั้ง 

  

2 โครงการจดักิจกรรม 
วันเข้าพรรษา 
(กองการศึกษา) 

15,000 
 

9,189.30 5,810.70    เดือน ก.ค.63 จัดกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา 
ปีละ 1 ครั้ง 

ประชาชนไดร้่วม
กิจกรรมวัน
สำคัญทาง

พระพุทธศาสนา 

 

3 โครงการจดังานเมาลิด 
(กองการศึกษา) 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

116,766 3,234    เดือน  
ม.ค.63- 
ก.พ.63 

จัดงานเมาลิด  
ปีละ 1 ครั้ง 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมศาสนา

อิสลาม 

 

4 โครงการจดัประเพณ ี
ลอยกระทง 
(กองการศึกษา) 

100,000 99,934 66    เดือน  
พ.ย.62 

จัดงานประเพณ ี
ลอยกระทงปลีะ 

1 ครั้ง 
 

ประชาชนท่ัวไป 
ได้ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีลอย

กระทง 

 

5 โครงการจดัประเพณ ี
สงกรานต ์
(กองการศึกษา) 

10๐,๐๐๐ 
 

0 10๐,๐๐๐ 
 

    จัดกิจกรรมรดน้ำ
ขอพรผู้สูงอายุปลีะ  

1 ครั้ง 

  

6 โครงการทดสอบการอ่านพระ
มหาคัมภีร์อัลกรุอา) 

๓๐,๐๐๐ 
 

16,590.50 13,409.50    
 
 
 

เดือน 
ม.ค.63 
-ก.พ.63 

จัดกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ทางด้านอิสลาม 

เด็กและเยาวชน
มุสลิม ได้พัฒนา
ทักษะและความรู้ 
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ลำดบั โครงการ/หนว่ยงาน งบประมาณตาม
ขอ้บญัญตั ิ

เบกิจา่ย คงเหลอื ผลการดำเนนิการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตวัชี้วดัโครงการ
(KPI)ตาม

แผนพฒันาทอ้งถิน่ 

ผลลพัธ ์     หมาย
เหต ุเสรจ็

แลว้ 
อยูร่ะหวา่ง
ดำเนนิการ 

ไมไ่ด้
ดำเนนิการ/

ยกเลกิ
โครงการ 

7 โครงการสนับสนุนการอบรม
จริยธรรมศาสนาพุทธ 
(กองการศึกษา) 

30,000 0 30,000     ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีระดับความพึง

พอใจ ร้อยละ ๘๐ 

  

8 โครงการสนับสนุนการจัด
ประเพณีชักพระ 
(กองการศึกษา) 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

0    เดือน 
ก.ค.63 

วัดส่งเรือพระเข้า
ร่วมงานประเพณี 
ชักพระจังหวัดตรัง 

ประชาชนในท้องถิ่น
ได้ร่วมกิจกรรม

ประเพณี 
ชักพระ 

 

9 โครงการสนับสนุนศูนย์อบรม
ศาสนาอิสลามและจริยธรรม
ประจำมัสยิด 
(กองการศึกษา) 

120,000 120,000 0    เดือน 
มิ.ย.63 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีระดับความพึง

พอใจ ร้อยละ ๘๐ 

เด็กและเยาวชน
ได้รับการปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักการ

ศาสนา 

 

10 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
การถือศีลอดในเดือนรอมฏอน 
(กองการศึกษา) 

25,๐๐๐ 
 

25,๐๐๐ 
 

0    เดือน 
พ.ค.63 
-ก.ค.63 

มัสยิดท้ัง 5 มัสยิด
ในตำบลควนปริง 

 

ประชาชนท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามได้
ปฏิบัติกิจกรรม
ตามหลักศาสนา 

 

11 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฮารีรายอ 
(กองการศึกษา) 

50,000 50,000 0    เดือน 
ก.ค.63- 
ส.ค.63 

มัสยิดท้ัง 5 มัสยิด
ในตำบลควนปริง 

 

ประชาชนท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามได้
ปฏิบัติกิจกรรม
ตามหลักศาสนา 

 

 รวม 710,000 537,480 172,520 8 0 3     
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ลำดับ โครงการ/หนว่ยงาน งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตัิ 

เบิกจา่ย คงเหลอื ผลการดำเนนิการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตวัชีว้ดัโครงการ
(KPI)ตาม

แผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

ผลลัพธ ์     หมาย
เหต ุเสรจ็

แลว้ 
อยูร่ะหวา่ง
ดำเนนิการ 

ไม่ได้
ดำเนนิการ/

ยกเลกิ
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
1 โครงการหมู่บ้านต้นแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง “ควนปริง
ตำบลแห่งความสุข” 
(สำนักปลัด) 

100,000 0 100,000     ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนำหลัก

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไ  

  

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ 
(สำนักปลัด) 

2๐,๐๐๐ 
 

17,720 2,280    เดือน  
ก.พ.63 
-มี.ค.63 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
สามารถเรียนรู้และ

ปฏิบัติได้ 

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความรู้และ
ทักษะด้านอาชีพ 

สร้างรายได้ 

 

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(สำนักปลัด) 

15,000 11,899 3,101    เดือน  
ก.พ.63- 
มี.ค.63 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจ

ระดับมาก 

สินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

มีคุณภาพ 

 

4 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี การเกษตรประจำ
ตำบล 
(สำนักปลัด) 

10,000 0 10,000     ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี การเกษตร

ประจำตำบล 
มีสภาพพร้อม

ให้บริการ 

  

5 โครงการฝึกอบรมการขยายพันธุ์
พืช 

7,000 0 7,000     ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี 

  

                        รวม                   152,000         29,619        122,381     2             0              3 
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ลำดับ โครงการ/หนว่ยงาน งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตัิ 

เบิกจา่ย คงเหลอื ผลการดำเนนิการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตวัชีว้ดัโครงการ
(KPI)ตาม

แผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

ผลลัพธ ์     หมาย
เหต ุเสรจ็

แลว้ 
อยูร่ะหวา่ง
ดำเนนิการ 

ไม่ได้
ดำเนนิการ/

ยกเลกิ
โครงการ 

ยุทธศาตร์ที่ 7 ด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ

สำรวจข้อมลูเพื่อประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
(สำนักปลัด) 

30,000 28,000 2,000    เดือน 
 ก.ค.63 

ประเมินความพึง
พอใจขอผู้รับบริการ 

จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

ผลการสำรวจและ
วิจัยนำมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขการ
ดำเนินงานต่างๆ 

 

2 โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางด้านกฎหมาย 
(สำนักปลัด) 

15,000 0 15,000     ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึง

พอใจ ร้อยละ 80 

  

3 โครงการพัฒนาความรู้ทางด้าน
กฎหมายเพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ   (สำนักปลดั) 

10,000 0 10,000     ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีระดับความพึง

พอใจ ร้อยละ 80 

  

4 โครงการส่งเสริมการป้องกัน
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ
ในการปฏิบัตริาชการให้แก่
ประชาชน  (สำนักปลัด) 

30,000 28,980 1,020    เดือน 
ม.ค.63 
-มี.ค.63 

อัตราเกิดการทุจริต/
ประพฤติมิชอบ 

 ร้อยละ 0 

บุคลากรท้องถิ่นมี
ทัศนคติ  ค่ านิยม
ความซ่ือสัตย์สุจริต 
ยึดม่ันในคุณธรรม 
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ลำดับ โครงการ/หนว่ยงาน งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตัิ 

เบิกจา่ย คงเหลอื ผลการดำเนนิการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตวัชีว้ดัโครงการ
(KPI)ตาม

แผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

ผลลัพธ ์     หมาย
เหต ุเสรจ็

แลว้ 
อยูร่ะหวา่ง
ดำเนนิการ 

ไม่ได้
ดำเนนิการ/

ยกเลกิ
โครงการ 

5 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
การเลือกตั้งทุกระดับ 
(สำนักปลัด) 

400,000 0 400,000     จำนวนผู้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งเพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 5 

  

6 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์คอนกรีตเสรมิ
เหล็กภายในสวนสุขภาพตำบล
ควนปริง 
(สำนักปลัด) 

129,000 123,000 6,000    เดือน 
เม.ย.63-
มิ.ย.63 

ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในสวนสุขภาพ

ตำบลควนปริง 

ประชาชนมี 
ลานอเนกประสงค์
สำหรับทำกิจกรรม
และออกกำลังกาย 

 

7 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการชำระภาษีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 

20,000 0 20,000     กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 

๘๐ 

  

8 โครงการจดัเก็บภาษีและรายได้
เคลื่อนที ่
(กองคลัง) 

10,000 0 10,000     สามารถจัดเก็บภาษี
และรายได้เพ่ิมขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕ 

  

9 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 
(กองคลัง) 

50,000 0 50,000     
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
แล้วเสร็จสามารถ
เชื่อมต่อเข้าระบบ 
Ltax 3000 ของ

กรมส่งเสริมปกครอง
ท้องถิ่น 
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ลำดับ โครงการ/หนว่ยงาน งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตัิ 

เบิกจา่ย คงเหลอื ผลการดำเนนิการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตวัชีว้ดัโครงการ
(KPI)ตาม

แผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

ผลลัพธ ์     หมาย
เหต ุเสรจ็

แลว้ 
อยูร่ะหวา่ง
ดำเนนิการ 

ไม่ได้
ดำเนนิการ/

ยกเลกิ
โครงการ 

10 โครงการอบรม ให้ความรู้
เกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 

10,000 0 10,000     กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการร้อย

ละ ๘๐ 

  

11 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(สำนักปลัด) 

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

  

12 โครงการฝึกอบรมและจดัทำ
แผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
(สำนักปลัด) 

10,000 0 10,000     กลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วม ร้อยละ 

80 
 

  

13 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายเกี่ยวกับเคหะชุมชน 
(กองช่าง) 

10,000 0 10,000     ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีระดับความพึง

พอใจ ร้อยละ ๘๐ 

  

 รวม 734,000 179,980 554,020 3 0 10     
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ลำดับ โครงการ/หนว่ยงาน งบประมาณ เบิกจา่ย คงเหลอื ผลการดำเนนิการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตวัชีว้ดัโครงการ
(KPI)ตาม

แผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

ผลลัพธ ์     หมาย
เหต ุเสรจ็

แลว้ 
อยูร่ะหวา่ง
ดำเนนิการ 

ไม่ได้
ดำเนนิการ/

ยกเลกิ
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานควบคู่การทอ่งเที่ยวเชงิอนรุกัษ์ 
1 โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ

อาคารศูนยฝ์ึกอาชีพ หมู่ที่ 6  
(กองช่าง) 

450,000 450,000 0    เดือน  
เม.ย.63- 
ก.ย.63 

ก่อสร้างอาคาร
ห้องน้ำช้ันเดียว 

จำนวน  
1 หลัง   

เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่

ประชาชนท่ีมา
ติดต่อ 

 

2 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
เสรมิเหล็กบริเวณหน้าอาคารที่
ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบล หมู่ที่ 6  (กองช่าง) 

365,000 365,000 0    เดือน 
เม.ย.63- 
ก.ย.63 

ก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริม

เหล็ก กว้าง 18 ม. 
ยาว 34 ม. 

ประชาชนใช้
สำหรับทำ

กิจกรรมต่างๆ 

 

3 โครงการขุดเจาะนำ้บาดาล
บริเวณนายเหม จับปรั่ง  
หมู่ที่ 9 (กองช่าง) 

173,500 173,500 0    เดือน 
เม.ย.63- 
ก.ย.63 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาด 6 น้ิว ความ

ลึก 70 เมตร 

สามารถแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ำประปา 

 

4 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ถนนสายควนปริง-บางหมาก 
บริเวณหน้ากูโบรส์าธารณะ
ประโยชน์ หมู่ 8 (กองช่าง) 

484,000 484,000 0    เดือน 
เม.ย.63- 
ก.ย.63 

ติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง 

 จำนวน 8 ต้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

 

5 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ถนนสายควนปริง-บางหมาก 
บริเวณหน้าวัดควนปริงวนาราม
(วัดนาป้อ) หมู่ที่ 4 (กองช่าง) 

484,000 484,000 0    
 
 
 

เดือน 
เม.ย.63- 
ก.ย.63 

ติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง 

 จำนวน 8 ต้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

 
 
 

 

เงินสะสม 
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ลำดับ โครงการ/หนว่ยงาน งบประมาณ เบิกจา่ย คงเหลอื ผลการดำเนนิการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตวัชีว้ดัโครงการ
(KPI)ตาม

แผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

ผลลัพธ ์     หมาย
เหต ุเสรจ็

แลว้ 
อยูร่ะหวา่ง
ดำเนนิการ 

ไม่ได้
ดำเนนิการ/

ยกเลกิ
โครงการ 

6 โครงการวางท่อระบายน้ำ
บริเวณหน้า  กูโบรส์าธารณะ
ประโยชน์ บ้านาป้อ  หมู่ที่ 8   
(กองช่าง) 

410,000 410,000 0    เดือน 
เม.ย.63- 
ก.ย.63 

วางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตพร้อม 

บ่อพัก 

การระบายน้ำที่ดี
ขึ้นสามารถ

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม 

 

7 โครงการวางท่อระบายน้ำ
บริเวณหน้าวัดควนปริงวนาราม
(วัดนาป้อ) หมู่ที่ 4 (กองช่าง) 

470,000 470,000 0    เดือน 
เม.ย.63- 
ก.ย.63 

วางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตพร้อม 

บ่อพัก 

การระบายน้ำที่ดี
ขึ้นสามารถ

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม 

 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายในเปลว หนอง
ใหญ่ หมู่ 6  (กองช่าง) 

297,000 297,000 0    เดือน 
เม.ย.63- 
ก.ย.63 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม

เหล็ก กว้าง 4 ม. 
ระยะทาง 110 ม.

หนา 0.15 ม. 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การสญัจร 

 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายเย็นจติร หมู่ที่ 6 
(กองช่าง) 

60,000 58,700 1,300    เดือน 
เม.ย.63- 
ก.ย.63 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม

เหล็ก กว้าง 3  ม. 
ระยะทาง 30 ม. 
หนา 0.15 ม. 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การสญัจร 
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ลำดับ โครงการ/หนว่ยงาน งบประมาณ เบิกจา่ย คงเหลอื ผลการดำเนนิการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตวัชีว้ดัโครงการ
(KPI)ตาม

แผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

ผลลัพธ ์     หมาย
เหต ุเสรจ็

แลว้ 
อยูร่ะหวา่ง
ดำเนนิการ 

ไม่ได้
ดำเนนิการ/

ยกเลกิ
โครงการ 

10 โครงการขยายท่อเมนประปา
บ้านเกาะปริง หมู่ที่ 1 
 (กองช่าง) 

120,000 116,500 3,500    เดือน 
เม.ย.63- 
ก.ย.63 

ขยายท่อเมนประปา 
ใช้ท่อพีวีซี 

 ระยะทาง 1,232 ม. 

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้

อุปโภคบรโิภค 

 

11 โครงการขุดเจาะนำ้บาดาล
บริเวณบา้นนางสาววันดี ชนะ
นาค หมู่ที่ 1 (กองช่าง) 

200,000 173,500 26,500    เดือน 
เม.ย.63- 
ก.ย.63 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาด 6 น้ิว ความ

ลึก 70 ม. 

แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลน
น้ำประปา 

 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายขันติธรรม   
หมู่ที่ 7  (กองช่าง) 

520,000 0 520,000    เดือน 
เม.ย.63- 
ก.ย.63 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม

เหล็ก กว้าง 4  ม.
ระยะทาง 200 ม.  

หนา 0.15 ม. 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การสญัจร 

 

13 โครงการบุกเบิกถนนสายบา้น
นายจรูญ  ดอกรัก  หมู่ที่ 2 
(กองช่าง) 

22,000 22,000 0    เดือน 
เม.ย.63- 
ก.ย.63 

บุกเบิกถนนลงหิน
ผุ กว้าง 3.50 ม. 
ระยะทาง 70 ม.  

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การสญัจร 

 

14 โครงการบุกเบิกถนนสายบา้
นายอำนาจ  ศรีเรือง หมู่ที่ 2   
(กองช่าง) 

17,000 17,000 0    เดือน 
เม.ย.63- 
ก.ย.63 

บุกเบิกถนนลงหินผุ
เกลี่ยเรียบ กว้าง 3 
ม.ระยะทาง 76 ม. 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การสญัจร 
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ลำดับ โครงการ/หนว่ยงาน งบประมาณ เบิกจา่ย คงเหลอื ผลการดำเนนิการ ห้ ว ง เ ว ล า
ดำเนินการ 

ตวัชีว้ดัโครงการ
(KPI)ตาม

แผนพฒันา
ทอ้งถิน่ 

ผลลัพธ ์     หมาย
เหต ุเสรจ็

แลว้ 
อยูร่ะหวา่ง
ดำเนนิการ 

ไม่ได้
ดำเนนิการ/

ยกเลกิ
โครงการ 

15 โครงการบุกเบิกถนนสายมัสยดิ
เก่า   หมู่ที่ 3  (กองช่าง)   

313,000 313,000 0    เดือน 
เม.ย.63- 
ก.ย.63 

บุกเบิกถนนลงหินผุ 
กว้าง 3-4 ม. 

ระยะทาง 70 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.40 ม. 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การสญัจร 

 

16 โครงการบุกเบิกถนนสาย
สิบเอ็กแยก ซอย 1 หมู่ที่ 4  
(กองช่าง)   

84,000 84,000 0    เดือน 
เม.ย.63- 
ส.ค.63 

บุกเบิกถนนลงหิน
ผ ุกว้าง 3 ม. 

ระยะทาง 200 ม.       
หนาเฉลี่ย 0.40 ม. 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การสญัจร 

 

17 โครงการป้องกันและยับยั้งการ
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรสั
โคโรน่า 2019 (COVID-19) 
(สำนักปลัด) 

382,000 20,293 361,707    เดือน 
ก.พ.63- 
ก.ย.63 

จัดทำหน้ากากผา้,
จัดซื้ออุปกรณ์ที่
จำเป็นในการ

ป้องกันโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจาก
โรคตดิต่อเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 

2019 

 

 รวม 4,851,500 3,938,493 913,007 16 0 1     
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ยทุธศาสตร ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ 
ทั้งหมด 

อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

45 35,905,330.00 30 11,712,325.00 22 5,305,114.00 22 5,305,114.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตและส่งเสริม
การศึกษาเรยีนรู้แบบองค์รวม 

63 20,193,000.00 43 15,763,030.00 22 11,910,500.00 22 11,910,500.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนสู่ระดับฐานราก 

6 410,000.00 5 310,000.00 3 53,807.00 3 53,807.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

17 66,850,000.00 7 340,000.00 2 528,733.00 2 528,733.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

13 730,000.00 11 705,000.00 8 537,480.00 8 537,480.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 6 159,000.00 5 152,000.00 2 29,619.00 2 29,619.00 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการ
พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 

22 1,845,000.00 13 734,000.00 3 179,980.00 3 179,980.00 

รวม 172 126,092,330.00 115 29,716,355.00 62 18,545,233.00 62 18,545,233.00 

รายงานผลการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ 2563 
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สว่นที ่3 

ผลการวเิคราะหก์ารตดิตามและประเมนิผล 
 

1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน   
ตำบลควนปริง เป็นดังนี้ 
 

ประเดน็การพจิารณา 
คะแนน

เตม็ 
คะแนน

ทีไ่ด ้
๑.  ข้อมลูสภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐานขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 20 17.06 
๒.  การวเิคราะหส์ภาวการณแ์ละศกัยภาพ 20 16.19 
๓.  ยทุธศาสตร ์ประกอบดว้ย 60 52.50 
      ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง (10) 8.88 
      ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 8.75 
      ๓.๓  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด (10) 8.63 
      ๓.๔  วิสัยทัศน์ (5) 4.63 
      ๓.๕  กลยุทธ์ (5) 4.25 
      3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (5) 4.25 
      3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4.38 
      3.8  แผนงาน (5) 4.38 
      ๓.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.38 

รวมคะแนน 100 85.75 

 
2.แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์
คะแนน 

เตม็ 
คะแนนทีไ่ด ้
(คา่เฉลีย่) 

1.ข้ อ มู ล ส ภ าพ ทั่ ว ไป แล ะ 
ข้อมู ลพื้ น ฐาน ขององค์ ก ร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

20 
(3) 

 
2.63 

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

(2) 2.00 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 1.63 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม 
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
 

(2) 1.75 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   หน้า 74 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

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

(2) 1.75 

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

(2) 1.88 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 1.44 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1.56 

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

(3) 2.44 

2.การวเิคราะห ์
สภาวการณแ์ละศกัยภาพ 

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

20 
(5) 

 
4.00 

 
 
 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่ เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(3) 2.50 

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

(3) 2.50 

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

(3) 2.44 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 2.13 

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

(3) 2.63 
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ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์
คะแนน 

เตม็ 
คะแนนทีไ่ด ้
(คา่เฉลีย่) 

3.ยทุธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่าวนท้องถิ่น 

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

60 
(10) 

 
8.88 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

(10) 8.75 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

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

(10) 8.63 

3.4 วสิัยทัศน ์

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึ งอนาคตอย่างชัดเจน  
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 
ท้องถิ่น 

(5) 4.63 

3.5 กลยุทธ์ 

แสดงให้ เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ งที่ต้องทำตาม 
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 4.25 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ 
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 4.25 

3.7 จดุยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้  
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก 
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 4.38 

3.8 แผนงาน 
 

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

(5) 4.38 
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2. สรปุผลการพิจารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการเพือ่ความสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถิ่นของ       องค์การ
บรหิารสว่นตำบลควนปรงิ 

 
ประเดน็การพจิารณา คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 8.00 
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 7.38 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 7.13 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 8.63 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ 46.00 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ ๕ 3.88 
   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 4.00 
   ๕.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ 3.88 
   5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 4.38 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ 

5 4.25 

   5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 3.50 
   ๕.๗  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด ๕ 4.13 
   5.8  โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

๕ 3.63 

   5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) ๕ 3.38 
   ๕.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ 3.50 
   ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แลผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 3.75 
   ๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ 3.75 

รวม ๑๐๐ 77.13 
 
 
 
 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์
คะแนน 

เตม็ 
คะแนนทีไ่ด ้
(คา่เฉลีย่) 

3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

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

(5) 4.38 

รวมคะแนน 100 85.75 
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3.แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์
คะแนน 

เตม็ 
คะแนนทีไ่ด ้
(คา่เฉลีย่) 

1.การสรปุ
สถานการณ ์
การพฒันา 

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

10 8.00 

2. การประเมนิผล
การนำแผนพฒันา
ท้องถิน่ไปปฏบิตัใิน
เชิงปรมิาณ 

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

10 7.38 

3. การประเมนิผล
การนำแผนพฒันา
ท้องถิน่ไปปฏบิตัใิน
เชิงคณุภาพ 

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

10 7.13 

4.แผนงานและ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

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

10 8.63 
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5. โครงการพฒันา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มี วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนา 
บรรลตุามวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ช่ือ
โครงการมคีวามชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ 
พัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
3.88 

5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 

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

(5) 4.00 

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

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

(5) 3.88 

5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้ อ งกั บ แผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

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

(5) 4.38 

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 
แห่งชาติ 

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

(5) 4.25 
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5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

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

(5) 3.50 

5.7 โครงการ
สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

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

(5) 4.13 

5.8 โครงการแก้ ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ  
มั่นคง มั่ งคั่ ง  ยั่ งยื น  
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน 
ดำเนินการเองหรือร่วมดำ เนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย 
ได้  เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่ อให้ เกิดความยั่ งยืน  ซึ่ งมี  
ลักษณะที่ จะให้ท้องถิ่นมีความมั่ นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน  เป็นท้องถิ่นที่  
พัฒนาแล้ว ด้ วยการพัฒนาตามปรั ชญ าเศรษฐกิจพอเพี ยง และ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 3.63 

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

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

(5) 3.38 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการาคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง 
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง 
ประจักษ์  

(5) 3.50 

5.11 มีการกำหนด 
ตัวช้ีวัด ( KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

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

(5) 3.75 
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5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

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

(5) 3.75 

รวมคะแนน 100 77.13 
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สว่นที ่4  
สรปุผล ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ 

จากคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนตำบลควนปรงิ  
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐานควบคู่การทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ 
  1.1 อยากให้มีการสำรองน้ำใช้ไว้สำหรับภัยแล้ง 
  1.2 โครงการที่นำเสนอไม่สามารถทำตามแผนได้ซึ่งเป็นการขาดโอกาสของประชาชน     
จึงอยากให้โครงสร้างพื้นฐานด้านถนนแต่ละหมู่ ไม่ได้ทำทุกหมู่บ้าน โดยเฉพาะโครงการอันดับ 1 แต่ละหมู่ 
  1.3 การพัฒนายังไม่เป็นรูปธรรม ประชาชนยังไม่เข้าใจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.4 อบต.จัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้ทำให้หลายโครงการไม่สามารถ
ดำเนินการได ้
  1.5 ควรส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
                    1.6 ฝ่ายบริหารควรทำโครงการที่ผ่านข้อบัญญัติ ให้หมดทุกโครงการไม่ใช่ทำแค่ 10 
เปอร์เซ็นต์ของโครงการทั้งหมด   

 
ยุทธศาสตร์ที ่๒ ดา้นคุณภาพชวีติและสง่เสริมการศึกษาเรยีนรู้แบบองคร์วม 
  2.1 อยากให้ผู้นำเข้าถึงประชาชนทุกเพศ ทุกวัยให้มีความรู้แก่ พ่อ แม่ บุตรหลานเป็นต้น 
  2.2 ควรตรวจสอบเยาวชนที่ไม่ได้รับการศึกษาและว่างงาน  
  2.3 การศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม ไม่ค่อยชัดเจน คุณภาพชีวิตยังไม่เป็นที่ยืนยันได้ว่า
มั่นคง 
  2.4 การจัดการศึกษาปฐมวัย ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านอาคารสถานที่ส่งผล
ต่อคุณภาพของผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เงินรายได้ของ อบต.ที่ไม่เข้าตามเป้าหมายที่กำหนด 
ส่งผลกระทบต่อบริการสาธารณะที่ไม่ได้ดำเนินการและคุณภาพของประชาชนในท้องถิ่น 
  2.5 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ไม่    
สามารถดำเนินโครงการได้หลายโครงการ 
  2.6 ควรให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน โดย           
ส่วนราชการเป็นพ่ีเลี้ยงให้สังคมเรียนรู้ตามกรอบวัฒนธรรมเดิม โดยไม่ต้องบิดเบือน 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๓ ด้านการพฒันาและสง่เสริมการมสีว่นรว่มของประชาชนสูร่ะดบัฐานราก 
  3.1 อยากให้ผู้นำเข้าถึงประชาชนและรับรู้ปัญหาต่างๆ  
  3.2 ประชาชนยังมีส่วนร่วมน้อยเกินไป อะไรคือฐานราก 
  3.3 ให้มุ่งตรงสู่การพัฒนา ตรงกลุ่มเป้าหมายโดยให้ลงไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ให้
ส่วนกลางลงไปหาเป้าหมายเอง (ไม่ต้องเอากลุ่มเป้าหมายมายังส่วนกลาง) 
 
 
 
 



 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   หน้า 82 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ ยทุธศาสตร์ดา้นการอนรุักษ์พลงังานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
อยา่งยัง่ยนื 
  4.1 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ชัดเจน 
สิ่งแวดล้อมขยะมูลฝอยยังจัดเก็บไม่เรียบร้อย ปัจจัยพ้ืนฐานการจัดการน้ำเพ่ืออุปโภค บริโภค ยังไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่ และยังไม่สะอาดปลอดภัย 
  4.2 ควรให้ประชากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ นำความรู้จากรากหญ้ามาพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ภาครัฐได้เข้าไปมีส่วนร่วมแต่อย่าเป็นการชี้นำ จะได้รับแนวร่วมที่ดีกว่าและยั่งยืนกว่า 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  5.1 ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ทำดีแล้ว 
  5.2 การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของ
องค์การยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ด้านประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นซึ่งประชากรส่วนมากเป็นมุสลิม 
  5.3 ควรให้ความรู้ ความเข้าใจประชาชนด้านพหุวัฒนธรรม 
  5.4 ให้ปราชญ์ชุมชนเป็นวิทยากรต้นแบบของการถ่ายทอดพร้อมขับเคลื่อนให้ตรงตาม
ฤดูกาล ได้สอดแทรกให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ ความยั่งยืนตลอดไป 
  5.5 ดีอยู่แล้วให้ทำต่อไป 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น  

  6.1 ต้องจัดระบบระเบียบของตลาดให้ดูดี สะอาด ปลอดภัย 
  6.2 ยังมีการชิงทรัพย์บนถนนอยู่ ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  6.3 ร้อยละ 70 ของประชากรประกอบอาชีพเกษตร ร้อยละ 20 รับจ้าง แรงงานบริษัท 
ร้อยละ 10 อาชีพท่ัวไป การดำรงชีพยังไม่ม่ันคง 
  6.4 ควรสนับสนุนอาชีพท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
  6.5 ควรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักการของ รัชกาลที่ 9 โดยให้จัดงบประมาณ
ไปยังผู้ปฏิบัติ พร้อมนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดถึงสถานที่ ดีกว่าเรียกเข้ามาประชุม 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่7  ดา้นการเมอืงการบรหิาร และการพฒันาบคุลากรของทอ้งถิน่ 
  7.1 ต้องการให้ส่งบุคลากรไปหาความรู้ เพ่ิมเติมให้มากขึ้น  
  7.2 ควรให้พนักงานจ้างเคารพผู้บังคับบัญชา ทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  7.3 เป็นที่พอใจระดับหนึ่ง ในอนาคตน่าจะดีกว่านี้  
   7.4 บุคลากรไม่ได้รับการอบรม เพ่ิมความรู้ ตามโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ 

7.5 การเมือง การบริหาร ควรให้สถานศึกษาในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือสร้างและ
พัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้เข้าใจอย่างถูกต้อง  

7.6 บุคลากรของ อบต.ย้ายเกือบทุกตำแหน่งเห็นว่าเป็นการบริหารที่ไม่ดี 


