
 
 

แผนชุมชน 
บ้านนาป้อ 

 
ที่ตั้ง    
              อยู่หา่งจากท่ีว่าการอําเภอเมืองตรังไปทางทิศใต้    ระยะทางประมาณ   4   กิโลเมตร 
พ้ืนที่    
              มีพ้ืนท่ีท้ังหมด   1,025   ตารางกิโลเมตร 
ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมอิากาศ  ฤดูกาล   
              มีลักษณะดังนี ้ พ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะเป็นท่ีราบเหมาะสําหรับทําการเกษตร  ทําสวนยางพารา  ปลูกผัก  
พืชไร่  สวนผลไม้ เป็นต้น    ภูมิอากาศจะมีฝนตกชุกพอสมควรสรุปภูมิอากาศมี  2  ฤดู  คือฤดูฝนและฤดูแล้ง 
ประชากร   
              รวมท้ังสิ้น    795  คน  แยกเป็น ชาย    373   คน  เป็นหญิง   422   คน   จํานวนครัวเรือนท้ังสิน้    
166   ครัวเรือน 
การนับถือศาสนา   
              ประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนับถือศาสนา  อิสลาม   และมีบางส่วนนับถือศาสนาพุทธ 
สภาพทางเศรษฐกิจ   
              รายได้เฉลี่ยของคนในหมู่บ้าน  เป็นเงนิ   22,000   บาท / คน / ป ี
              อาชีพหลัก  ( รายได้หลัก ) ของคนในหมู่บ้านคือ ทําสวนยางพารา 
              อาชีพรอง   ( รายได้รอง )  ของคนในหมู่บ้านคือ  อาชีพรับจ้าง 
              อาชีพเสริม  ( ทํากิน ทําใช้ในครัวเรือน/รายได้เสริม ) ของคนในหมู่บ้าน คือรายได้จากลุ่มต่างๆ 
แหล่งทอ่งเที่ยว / สถานที่บริการที่น่าสนใจในหมู่บ้าน  มี  -  แห่ง  คือ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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...................................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
ผลิตภัณฑ์ / สินค้าที่มีช่ือเสียงหรือน่าสนใจของหมู่บ้าน  มีดังนี้ 
มีผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินคือมีดพร้านาป้อ   เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีติดอันดับของจังหวัดตรัง และเป็นสินค้า  OTOP   
ระดับ 5 ดาว   ท่ีมีชื่อเสียงมายาวนานพร้อมท้ังขนม ลาเล 



งานประเพณี / เทศกาลสําคัญ / การละเล่นพ้ืนบ้านที่น่าสนใจของหมู่บ้าน  มีดังนี้ 
งานประเพณีการเข้าสุนัต,งานประเพณีวันตรุษอีดิลฟิตร,ิงานประเพณีวันตรุษอีดิลอัฎฮา,งานประเพณีถือศีลอดใน
เดือนรอมฎอลและงานประเพณีเมาลิดินนบี 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมลูจากการสังเคราะห ์ จปฐ. / กชช  2  ค 

ข้อมูลประชากร 

จํานวนครวัเรือนท้ังหมู่บ้าน         166    ครัวเรือน 
ได้ทําการสํารวจจัดเก็บข้อมูล      166    ครัวเรือน 
ประชากรท่ีทําการสํารวจข้อมูล รวม     735    คน 
แยกเป็น  ชาย      373     คน      หญิง       422      คน 
การจําแนกวัยของประชากร 
๑. เด็กเล็กก่อนวัยเรียน ( แรกเกิด – 6 ป ี)                    จํานวน                     98        คน 
๒. เยาวชน ( 7 – 20 ปี )                                               จํานวน                   172        คน 
๓. วัยแรงงาน ( 21 – 60 ปี )                                        จํานวน                    465        คน 
๔. วัยสูงอายุ ( 60 ปีข้ึนไป )                                        จํานวน                      60        คน 
ผู้พิการทางกายหรือสมอง / ผู้สูงอายุท่ียากจน ด้อยโอกาส / เด็กท่ีกําพร้า หรือยากจน  ด้อยโอกาส   จํานวน       
6      คน     ดังนี ้
       - ได้รับการช่วยเหลือแล้วจากหน่วยงาน / วงเงิน           49   คน   เป็นเงิน    24,500  บาท/เดือน 
      - ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือและความต้องการให้ช่วย      17   คน   
 
ข้อมูลอาชีพ 

อาชีพหลักของครัวเรือนส่วนใหญ่   คือ  ทําสวนยางพาราจํานวน    96  ครัวเรือน 
อาชีพรองของครัวเรือน   ได้แก่   อาชีพรับจ้างสถานประกอบการ  ,  รับจ้างท่ัวไป 
อาชีพเสริมของครัวเรือน  ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านการเกษตร (ขนมลาเล)  ,  เลี้ยงสัตว์  ,   
  ปลูกผัก 
คนวัยแรงงาน  มีงานทําประจํา          465      คน 
คนวัยแรงงาน  ว่างงาน  จํานวน ........................-......................... คน 
 
ข้อมูลทรัพยากร 
              ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีในพ้ืนท่ี    อาทิ 
แหล่งน้ํา 

• คลองเมือง 
• ห้วยนกดา 
• ห้วยเตียว 

ป่าไม้ 
............................-............................................................................................................................  
 



พืชเศรษฐกิจ 
     ยางพารา    
สัตว์ 
           เลี้ยงววั  ,  แพะ  ,  เป็ด  ,  ไก่  ,  การเลี้ยงปลาน้ําจืด 
ข้อมูลเศรษฐกิจ 
          ราษฎรมีรายได้จากผลผลิตยางพารา   จากอาชีพรับจ้างและจากผลผลติกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มมีดพร้านา
ป้อ   กลุ่มแม่บ้านการเกษตร  กลุ่มเลี้ยงวัว    

รวมรายได้ของทุกครัวเรือน    ปีละ      134,000     บาท 
ท่ีมารายได้หลัก  ได้แก่   ดังนี ้

ท่ีมาของรายได้ จํานวนครัวเรือน รวมเงินรายได้ต่อปี 

- จากสวนยางพารา 96 11,040,000  บาท 
- จากรับจ้างสถานประกอบการ   
  และรับจ้างท่ัวไป 58 6,380,000  บาท 

- ค้าขาย 6 792,000  บาท 
- รับราชการ 6 1,260,000  บาท 
   
   
   
 
ข้อมูลสุขภาพ 
สวัสดิการรักษาพยาบาล  ดังนี ้

1.บัตรสุขภาพ                               385               คน 
2.บัตรผู้สูงอาย ุ                               55               คน 
3.ประกันสังคม                               79               คน 
4.สวัสดิการข้าราชการ / เจ้าหน้าท่ีของรัฐ                            28                             คน 

ปัญหาหลักด้านสุขภาพ ( โรค )  ในพื้นท่ี 
          1.   โรคความดันโลหติ , โรคเบาหวาน 
          2.   โรคไข้เลือดออก 

   สาเหตุอ่ืน ๆ ท่ีทําให้คนในครัวเรือนมีปัญหาสุขภาพ  มีดังนี ้  
          1.    ไม่ควบคุมในการรับประทานอาหาร 
          2.    ขาดการออกกําลังกาย  
ภูมิปัญญา  ผู้รู้  ปราชญ์ชาวบ้าน 

ท่ี 
รายละเอียดข้อมูลภูมิปัญญา/ 

ความเช่ียวชาญ 
ช่ือ – สกุล  ผู้รู้ ท่ีอยู่ 

หมายเลข
โทรศัพท์ 

1. ศาสนา,วัฒนธรรม นายประกอบ   สัญกูล 5 หมู่ท่ี 8 ต.ควนปริง  
2. การเงิน,การทําบัญช ี นายประเวช    ชิตจันทร ์ 77/2 หมู่ท่ี 8 ต.ควนปริง  
3. หมอบีบ,ทําเอ็น,หมอนวด นางมะหนะ    ร่าเหม 113 หมู่ท่ี 8 ต.ควนปริง  



4. วิทยากร พรบ.วิสาหกิจชุมชน นายอับดล    ชัณวิจิตต ์ 6/2 หมู่ท่ี 8 ต.ควนปริง  
5. วิทยากรเรื่องมีดพร้านาป้อ นายหมาน    จับปรั่ง 52/2 หมู่ท่ี 8 ต.ควนปริง  
6. ประวัติของหมู่บ้านนาป้อ นางเหรียง     จันตุด 67 หมู่ท่ี 8 ต.ควนปริง  
7. ผู้นําสวดการไหว้พระ นางสมนึก    วรรณรัตน ์ 71/1 หมู่ท่ี 8 ต.ควนปริง  
8. งานเชื่อมโลหะ นายอดิเรก     ชัณวิจิตต ์ 6/11 หมู่ท่ี 8 ต.ควนปริง  
9. ทําขวาน,ทํามีด นายกะหมีด    ไกรทอง 84 หมู่ท่ี 8 ต.ควนปริง  
10. ช่างปะผ,ุพ่นสีรถยนต์ นายหมาด   ระเหม 173 หมู่ท่ี 8 ต.ควนปริง  
11. ช่างปะผ,ุพ่นสีรถยนต์ นายอิลยัด    จับปรั่ง 79 หมู่ท่ี 8 ต.ควนปริง  
12. ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ นายอดิศัย    ชัณวิจิตต ์ 6/2 หมู่ท่ี 8 ต.ควนปริง  
13. ทําข้าวหมกไก่ นางอารียา      เวชชกะ 12/3 หมู่ท่ี 8 ต.ควนปริง  
14. ทํามีดพกทุกชนิด นายมนัส      ชณัวิจิตต ์ 6 หมู่ท่ี 8 ต.ควนปริง  
15. ปลูกผัก นายอะหมาย     จับปรั่ง 159/2 หมู่ 8 ต.ควนปริง  
16. เลี้ยงปลาน้ําจืด นายฮาลุตฟ่ี       ปูซ่า 6/9 หมู่ท่ี 8 ต.ควนปริง  
17. งานก่อสร้าง นายจีระ     พูนเพ่ิม 77/4 หมู่ท่ี 8 ต.ควนปริง  
18. ทําสวนยางพารา นายหยะหย่า   หมันแหละ 70/1 หมู่ท่ี 8 ต.ควนปริง  
19. มีดพร้าภูมิปัญญาท้องถ่ิน นายหมูด      ชัณวิจิตต ์ 6/3 หมู่ท่ี 8 ต.ควนปริง  

 
 

ข้อมูลกลุ่มกิจกรรมด้านต่าง ๆ 
          ได้แก่  กลุ่มผู้นําด้านอาสาพัฒนา / ด้านกองทุนการเงิน / ด้านอาชีพ / กิจกรรม ด้านอ่ืน ๆ  อาทิ  ด้าน
สิง่แวดล้อม  วัฒนธรรม  ท่ีมีอยู่ในหมู่บ้าน 

 ช่ือกลุ่ม ลักษณะงาน 
จํานวนสมาชิก 

( คน ) 
รายละเอียด
กิจกรรมท่ีทํา 

ท่ีอยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 

1. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา,และ อสม. ด้านอาสาพัฒนา 28 คน งานให้บริการ
พัฒนา 

 

2. กองทุนหมู่บ้านนาป้อ ด้านกองทุนการเงิน 95 คน กู้เงินทํากิจกรรม 075-258072 
3. กลุ่มมีดพร้านาป้อ  3 กลุ่ม ด้านอาชีพ 51 คน ตีมีดพร้าและ

เครื่องใช้ใน
การเกษตร 

 

      
 
สว่นที่ 3  ข้อมูลจากการวิเคราะห์บัญชีครัวเรือน 

รวมเงินออมของทุกครัวเรือน  ปีละ       2,000     บาท  จากแหล่งเงินออมดังนี้ 
แหล่งเงินออมหลักของครัวเรอืน  เริ่มจากกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
รายจ่ายของครัวเรือน  ( อาทิ  ค่าอาหาร  ค่าการศึกษา   ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
สุขภาพ  ค่าใช้จ่ายได้สาธารณูปโภคและน้ํามันเชื้อเพลิงรายจ่ายท่ัวไป ฯลฯ ) 
                 ( ให้เรียงตามลําดับจากรายจ่ายมากท่ีสดุไปหาน้อยท่ีสุดของครัวเรือนในหมู่บ้าน ) 

1.ค่าอาหาร ,ภาษีสังคม ,ค่าพนันหุ้น 



2.ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค,ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและรายจ่ายท่ัวไป 
3.ค่าใช้จ่ายด้านการประกอบอาชีพ,ค่าการศึกษาและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสุขภาพ 

หนี้สินของทุกครัวเรือน   เป็นเงิน      5,000   บาท 
แหล่งเงินกู้หลักของครัวเรือน  ( ให้เรียงตามลําดับจากแหล่งเงินกู้ท่ีสําคัญท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุดของครัวเรือนใน
หมู่บ้าน ) 

1.ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
2.เงินกู้จากเอกชน 
3.สถาบันการเงินเอกชน 

ปัจจัยหลักท่ีก่อให้เกิดหนี้สิน (ให้เรียงตามลําดับสําคัญมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุดของครัวเรือนในหมู่บ้าน ) 
1.ค่าอาหาร ,ภาษีสังคม ,ค่าพนันหุ้น 
2.ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค,ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและรายจ่ายท่ัวไป 
3.ค่าใช้จ่ายด้านการประกอบอาชีพ,ค่าการศึกษาและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสุขภาพ 

 

ส่วนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ปัญหา/ อุปสรรค ( จุดอ่อน ของหมู่บ้าน ) และแนวทางแก้ไข 
ปัญหา/ อุปสรรค ( จุดอ่อน)   หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านท่ีตั้งใหม่  จะต้องปรับโครงสร้างต่างๆของหมู่บ้านอย่าง
มากมายโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ   จะต้องกระตุ้นให้ราษฎรมีการทํางานเพ่ือสร้างรายได้  แต่ปัญหาและอุปสรรค
ในการพัฒนาสร้างกลุ่มอาชีพนั้นหมู่บ้านยังขาดเงินทุนและทรัพยากร 
แนวทางแก้ไข   จะต้องมีหน่วยงานของภาครัฐซึ่งเป็นบุคลากรในด้านให้ความรู้ พร้อมท้ังจัดสรรงบประมาณ  ลง
มากระตุ้นทําให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้  ให้ราษฎรได้มีงานทํา  อย่างม่ันคงและยั่งยืน  จนทําให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง อย่างรวดเร็ว 
ความต้องการของหมู่บ้าน 
               อยากให้ภาครัฐให้ความสําคัญกับหมู่บ้านนี้ให้มากเพราะเป็นหมู่บ้านท่ีตั้งใหม่  โดยเฉพาะด้าน
งบประมาณตามท่ีทางหมู่บ้านเสนอโครงการขอสนับสนุน 
ศักยภาพของหมู่บ้าน  ( จุดแข็งของหมู่บ้าน )  
หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บา้นท่ีมีศักยภาพมากเพราะเป็นแหล่งท่ีมาของตํานานภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือมีดพร้านาป้อเพราะ
มีกลุ่มรองรับตามพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน  ไว้เพ่ือสร้างงานสร้างรายได้แล้วจํานวน  3  กลุ่ม 
ทิศทางการพัฒนาของหมู่บ้านในอนาคต 
( วิเคราะห์สิ่งท่ีหมู่บ้านทําอยู่  ประกอบกับทรัพยากร  ฝีมือ  ทักษะ  ความถนัด และความรู้ความสามารถของ
ประชาชนในหมู่บ้าน   เพ่ือกําหนดเส้นทางการพัฒนา/ กรสร้างมูลค่าเพ่ิมหรืออาชีพ   เพ่ือให้เกิดการสร้างรายได้
ท่ียั่งยืนในอนาคต )  
เท่าท่ีสังเกตพอวิเคราะห์ได้ว่าหมู่บ้านนาป้อหมู่ท่ี 8  จะเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  มองเห็นทิศทางของการ
เติบโตในด้านเศรษฐกิจเห็นได้ชัด   เพราะในหมู่บ้านนี้มีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพหลายด้านหลายช่าง  
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมในแต่ละกลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ท่ียั่งยืนในอนาคต 
 
 
 



ส่วนที ๕ แนวทาง / โครงการ / แผนหมู่บ้าน 
แผนชุมชนประเภททีห่มูบ่้านดําเนินการเอง 

 

งบประมาณและปีที่ดําเนินการ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ปริมาณงาน 

2552 2553 2554 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.โครงการจัดงานวันด็กแห่งชาต ิ     กรรมการหมู่บ้าน 
2.โครงการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน     กรรมการหมู่บ้าน 
3.โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน     กรรมการหมู่บ้าน 
4.โครงการรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน     กรรมการหมู่บ้าน 
5.โครงการประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุม     กรรมการหมู่บ้าน 
6.โครงการประชุมสมาชิก อสม.สถานีอนามัย     กรรมการหมู่บ้าน 
7.โครงการจัดชุด ชรบ.อยู่จุดตรวจ     กรรมการหมู่บ้าน 
8.โครงการประชุมคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน     กรรมการหมู่บ้าน 
9.โครงการกิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปี     กรรมการหมู่บ้าน 
10.โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านนาป้อ     กรรมการหมู่บ้าน 
11.โครงการจัดกิจกรรวันตรุษอิดิลฟิตริ(ออกบวช)     กรรมการหมู่บ้าน 
12.โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจําปี     กรรมการหมู่บ้าน 
13.โครงการจัดกิจกรรมวันตรุษอิดิลอัฎฮา(ตรุษประกอบฮัจย)์     กรรมการหมู่บ้าน 
14.โครงการจัดกิจกรรมงานเมาลิดประจําปี     กรรมการหมู่บ้าน 
15.โครงการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์หมู่บา้น     กรรมการหมู่บ้าน 
16.โครงการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและ 
    จริยธรรมประจํามัสยิด 

    กรรมการหมู่บ้าน 

17.โครงการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต     กรรมการหมู่บ้าน 
18.โครงการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้าน     กรรมการหมู่บ้าน 



19.โครงการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุกเดือน     กรรมการหมู่บ้าน 
20.โครงการงานสารสนเทศชุมชน     กรรมการหมู่บ้าน 
21.โครงการดําเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง     กรรมการหมู่บ้าน 
22.โครงการดําเนินงาน OTOP     กรรมการหมู่บ้าน 
23.โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ     กรรมการหมู่บ้าน 
24.โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี     กรรมการหมู่บ้าน 
24.โครงการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยแก่ประชาชน     กรรมการหมู่บ้าน 
25.โครงการกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล     กรรมการหมู่บ้าน 
26.โครงการรณรงค์กําจัดลูกน้ํายุงลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง     กรรมการหมู่บ้าน 
27.โครงการประชุมราษฎรประจําเดือนของหมู่บ้าน     กรรมการหมู่บ้าน 
28.โครงการประชุมสมาชิกกองทุนประจําเดือน     กรรมการหมู่บ้าน 
29.โครงการประชุมคณะกรรมการมัสยิดประจําเดือน     กรรมการหมู่บ้าน 
30.โครงการประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน     กรรมการหมู่บ้าน 
      

 
แผนชุมชนประเภททีห่มูบ่้านร่วมดําเนินการกับส่วนราชการ/องค์กรเอกชน 

งบประมาณและปีที่ดําเนินการ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ปริมาณงาน 

2552 2553 2554 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.โครงการสนับสนุนไฟส่องทางพร้อมเดินสายไฟจากบ้านนายมะสะเหม 
   จับปรั่ง ถึงบ้านนายอาหรูณ    สัญวงษ์ 

ติดตั้งไฟส่องทางพร้อมเดินสายไฟระยะทาง  
600  เมตร 

   อบต.ควนปริง 

2.โครงการบุกเบิกถนนเลียบทางรถไฟจากชลประทานถึงทางเลี่ยงเมือง บุกเบิกถมดินฝังท่อระบายน้ํา    อบต.ควนปริง 
3.โครงการบุกเบิกถนนเลียบทางรถไฟจากบ้านนายอาหรูณ  สัญวงษ์   ไป
จดเขตหมู่ที่ 3 ที่ถนนยุทธศาตร ์

บุกเบิกถมดินฝังท่อระบายน้ํา    อบต.ควนปริง 

4.โครงการไฟฟ้าตกค้าง ปักเสาไฟฟ้าแรงต่ําข้ามถนนบ้านนาย    อบต.ควนปริง 



ประกอบ  สัญกูล,นายระเหม  จับปรั่ง , นาย
ดล  สะดา 

5.โครงการจัดระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน จัดหาวัสดุอุปกรณืเสียงตามสาย    อบต.ควนปรงิ 
6.โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์และหอถังประปา เจาะบ่อบาดาล,สร้างหอถังประปาบรรจุน้ํา  

20 ลบ.ม. 
   อบต.ควนปริง 

7.โครงการสร้างกําแพงกุโบร์สาธารณะบ้านนาป้อ สร้างกําแพงกูโบร์    อบต.ควนปริง 
8.โครงการสร้างกําแพงมัสยิดสายิดนมุสลิมบ้านนาป้อ     อบต.ควนปริง 
9.โครงการอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิดสายิดนมุสลิม
บ้านนาป้อ 

สอนศาสนาอิสลามให้กับเด็กอายุ  6 -15 ปี      อบต.ควนปริง 

10.โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่างๆภายในหมู่บ้าน หาวัสดุและอุปกรณ์ให้กลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม    อบต.ควนปริง 
แผนชุมชนประเภทที่ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 

งบประมาณและปีที่ดําเนินการ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ปริมาณงาน 

2552 2553 2554 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.โครงการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในการเลี้ยงสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกรด้านเลี้ยงสัตว์  80 
ราย 

   ปศุสัตว์ 

2.โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง จัดงบฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด    ปศุสัตว์ 
3.โครงการแนะนําส่งเสริมการจัดทําด้านปศุสัตว์อินทรีย์ อบรมให้ความรู้เกษตรกรเรื่องเกษตรอินทรีย์    ปศุสัตว์ 
4.โครงการใช้พื้นที่นาร้างให้เกิดประโยชน์โดยการปลูกพืชอาหารสัตว ์ สนับสนุนการปลูกพืชอาหารสัตว์ในนาร้าง    ปศุสัตว์ 
5.โครงการส่งเสริมปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้มีคุณภาพ อบรมให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงพันธุ์สัตว ์    ปศุสัตว์ 
6.โครงการสร้างเครือข่ายการเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อบรมและคัดเลือกเครือข่ายศึกษาดูงาน    ปศุสัตว์ 
7.โครงการส่งเสริมกลุ่มเย็บปักถักร้อย อบรมด้านเย็บปักถัดร้อย ผู้สนใจ  15  คน    กศน.ตรัง 
8.โครงการปลูกพืชปลอดสารพิษ ให้ความรู้เกษตรกรที่สนใจ  25 ราย    ส่งเสริมการเกษตร 
9.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มเลี้ยงปลาน้ําจืด สนับสนุนพันธุ์ปลาแก่เกษตรกร  30 ราย    ประมง 
10.โครงการส่งเสริมเพิ่มผลผลิตยางพารา สนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพกับปุ๋ยเคมี    ส่งเสริมการเกษตร 



11.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงวัวพื้นเมือง สนับสนุนพันธุ์วัวพื้นเมืองแก่เกษตรกร    ปศุสัตว ์
12.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง สนับสนุนพันธุ์ไก่พื้นเมืองแก่เกษตรกร    ปศุสัตว ์
13.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ด สนับสนุนพันธุ์เป็ดและปัจจัยการผลิต    ปศุสัตว ์
14.โครงการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม สนับสนุนงบประมาณในการผลิตแก่กลุ่มฯ     
15.โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์ ให้ความรู้เรื่องการทําปุ๋ยอินทรีย์และ

สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
    

16.โครงการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมอนุรักษ์/ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น    พัฒนาชุมชน 
งบประมาณและปีที่ดําเนินการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ปริมาณงาน 
2552 2553 2554 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

17.โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบรมสนับสนุนงบการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ     
18.โครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและอาหารแป้ง อบรมให้ความรู้และสนับสนุนอุปกรณ์ผลิต     
19.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก สนับสนุนพันธุ์ปลา และอาหาร  30 ราย     
20.โครงการส่งเสริมการกําจดัศัตรูพืชจากสารธรรมชาติ อบรมแก่ผู้สนใจ  30 ราย     
21.โครงการส่งเสริมการปลูกพืชไร่  ข้าวโพด , อ้อย สนับสนุนพันธุ์และปุ๋ยเกษตรกรร่วม  20 ราย     
22.โครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่นาร้าง ปรับพื้นที่/สนับสนุนปัจจัยการผลิต 20 คน     
23.โครงการพัฒนาแหล่งน้ําในการเกษตร ขุดสระน้ําขน่ดเล็กเกษตรกรเข้าร่วม 20 ราย     
24.โครงการจัดตั้งร้านค้าชุมชน สนับสนุนอาคารและสินค้าภายในร้าน     
25.โครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหารทะเล อบรมการแปรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ทะเล     
26.โครงการฝึกอบรมทําขนมแก่กลุ่มแม่เกษตรการเกษตร อบรมแม่บ้านเกษตรกรการทําขนมไทย     
27.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัยากรธรรมชาต ิ     
28.โครงการฝึกอบรมเด็กเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 1 รุ่น     
29.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มพร้อมศึกษาดูงาน อบรมกลุ่มอาชีพพร้อมทัษนะศึกษาดูงาน     
30.โครงการส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรด้านงานช่างต่างๆในหมู่บ้าน อบรมอาชีพด้านช่างที่เกษตรกรต้องการ     
31.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ จัดหาพันธุ์แพะพื้นเมืองแก่ผู้สนใจรายละ 2     



ตัว  ตัวผู้ 1 ตัว  ตัวเมีย  1 ตัว 
32.โครงการสนันสนุนงานฝีมือจักสาน สนับสนุนด้านเครื่องมือการจักสาน     
33.โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาแก่เกษตรกรไทย สนับสนุนการทําบัญชีรายรับ-จ่ายครัวเรือน     

งบประมาณและปีที่ดําเนินการ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ปริมาณงาน 

2552 2553 2554 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

34.จัดตั้งกองทุนเวชภัณฑ์สัตว ์ ตั้งกองทุนเวชภัณฑ์สําหรับสัตว์เลี้ยงเกษตร     
35.โครงการส่งตัวแทนผู้นําศาสนาอิสลามประจํามัสยิดไปประกอบพิธีฮัลย ์ ผู้นําศาสนาอิสลามไปประกอบพิธีฮัลย์ที่นคร

เมกกะ ประเทศซาอุดิอารเบีย 
    

36.โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสรมิอาชีพอุตสาหกรรมและ
หัตถกรรมในครัวเรือน 

กลุ่มอาชีพด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรมใน
ครัวเรือนมีเงินทุนใช้ในการดําเนินการ 

   ส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

37.โครงการสนับสนุนให้ผู้นําศาสนาอิสลามเข้าร่วมงานเมาลิดกลางที่
กรุงเทพฯ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง,ค่าที่พัก
และเบี้ยเลีย้ง 

    

38.โครงการปลูกพืชสมุนไพร สนับสนุนปัจจัยการผลิต     
39.โครงการสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน สร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ 1 หลัง     
40.โครงการบ้านเกษตรสมบูรณ์ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้     
41.โครงการจัดหาแท่นบรรยายธรรม(มิมบาด) มัสยิดสายิดนมุสลิม สร้างแท่นบรรยายธรรมประจํามัสยิด  1  ชุด     
42.โครงการปรับปรุงบํารุงดิน สนับสนุนปูนขาว,โดโลไมด์แก่เกษตรกร     
43.โครงการศูนย์สงเคราะห์ประจําฟมู่บ้าน สนับสนุนเงินศูนย์ที่ยังไม่ได้รับ     
44.โครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร จัดตั้งกลุ่ม ,ส่งเสริมการเรียนรู้     
45.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน อบรม,ให้ความรู/้สนับสนุนปัจจัยการผลิต     
46.โครงการทําลูกระนาดบนถนนในย่านชุมชน ลดความเร็วยานยนต์ที่วิ่งผ่านหมู่บ้าน     
47.โครงการจัดสร้างเวทีประกอบกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้าน สร้างเวทีถอดประกอบได้  1 ชุด     
48.โครงการทําป้ายบอกสถานที่สําคัญและตรอกซอย ในหมู่บ้าน ทําป้ายชื่อบอกสถานที่และถนนในหมู่บ้าน 

 
    



งบประมาณและปีที่ดําเนินการ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ปริมาณงาน 

2552 2553 2554 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

49.โครงการฝึกเสริมอาชีพกลุ่มผู้ยากจน ส่งเสริมอาชีพหลักสูตรต่างๆ    พัฒนาสังคม 
50.โครงการฝึกเสริมอาชีพเพื่อมีงานทํา ส่งเสริมอาชีพหลักสูตรต่างๆ    พัฒนาสังคม 
51.โครงการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการ ผู้พิการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิต

คนพิการ 
   พัฒนาสังคม 

52.โครงการส่งเสริมและพัมนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอพียง 1.บูรณาการกับเบญจภาคี    พัฒนาสังคม 
 2.ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่อง     
 3.สนับสนุนปัจจัยตามข้อเสนอของชุมชน     
 4.เผนแพร่ความรู้ความก้าวหน้าส่งเสริม

พัฒนาสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
    

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 


