
แผนชุมชน 
บ้านหลวนช้าง     หมู่ที ่4    ตําบลควนปริง    อําเภอเมือง     จังหวัดตรัง 

วิสัยทัศน ์(VISION) 
“บ้านหลวนชา้งกา้วหน้า มากมีภูมิปัญญา อนุรักษ์แลก้าวหน้า ทัง้

ศาสนาและเศรษฐกิจชุมชน” 
 

1. ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน (กชช.2 ค) 

1.  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 
      บ้านหลานช้าง หมู่ท่ี 4 ตําบลควนปริง  อําเภอ
เมือง จังหวัดตรัง มีผู้เฒ่าผู้รู้เล่าสืบต่อกันมา ควบคู่กับ
หนังสือประวัติศาสตร์ เล่าในอดีตนั้นพระยานครเคยยกทัพ
มาจากเมืองนครศรีธรรมราช เพ่ือเป็นทางผ่านและมีช้าง
เป็นพาหนะ มีการพักค้างในพ้ืนท่ีซ่ึงช้างหลายๆเชือกท่ีอยู่
รวมกัน ภาษาชาวบ้านเรียกว่า “ หลานช้าง หรือคอกช้าง” 
เลยมีชื่อว่า บ้านหลานช้างจนถึงปัจจุบัน 
  
 2.   ท่ีตั้ง 
                     บ้านหลานชา้ง หมู่ท่ี 4   ตําบลควนปริง 

อําเภอเมืองตรัง ตั้งอยู่ในการเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง มีระยะทางจากอําเภอเมือง
ตรัง    7  กิโลเมตร  มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 1,457 ไร่  มีอณาเขตดังนี้ 
            ทิศเหนือ จด   ตําบลบางรักและตําบลทับเท่ียง อ.เมืองตรัง  
              ทิศใต้               จด   ตําบลบางหมาก อ.กันตัง 
              ทิศตะวันออก   จด     ตําบลโคกหล่อ อ.เมืองตรัง 
              ทิศตะวันตก     จด    ตําบลควนธานี อ.กันตัง 

3.    ลักษณะภูมิประเทศ ( ภูมิอากาศ / ภูมิประเทศ) 

                    ลักษณะพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ลักษณะพ้ืนดินเป็นดินละเอียด มีแหล่งน้ําธรรมชาติ คือ 
คลองนางน้อย และภูมิอากาศร้อนชื้น 
  4.  ลักษณะของประชากร 
                        จํานวนครัวเรือนท้ังหมด 102  ครัวเรือน   
                                         ประชากรชาย 194   คน 
                                        ประชากร หญิง 169 คน  
                                                         รวม 363  คน 



5. ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน (เกษตร / อุตสาหกรรม / รับจ้าง ฯลฯ) 
                    ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร การทําสวนยางพารา อาชีพรับจ้าง   รับ
ราชการโดยรับจ้างในโรงงานภายในตําบลและการเลี้ยงสัตว์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการโค คนอายุ 18-60 ปี ส่วนใหญ่
จะมีงานทํา 
                 1.  ครัวเรือนทําสวนยางพารา                จาํนวน    90  ครัวเรือน  ร้อยละ   88 
                2.  ครัวเรือนทํานา                                 จํานวน     -    ครัวเรือน  ร้อยละ    - 
                3.  ครัวเรือนปลูกผัก                              จํานวน    15   ครัวเรือน   รอ้ยละ   15 
                4.  ครัวเรือนเลี้ยงเลี้ยงสัตว์                    จํานวน     15  ครัวเรือน    รอ้ยละ  15 
                5. ครัวเรือนเลี้ยงปลาน้ําจืด                    จาํนวน     15 ครัวเรือน    ร้อยละ   15 
                6. ครัวเรือนประกอบอาชีพรับจ้าง         จํานวน      40  ครัวเรือน   ร้อยละ  39 
                7. ครัวเรือนประกอบอาชีพรับราชการ   จํานวน     20  ครัวเรือน   ร้อยละ  19 
                8. ครัวเรือนประกอบอาชีพบริษัทเอกชน จํานวน    24  ครัวเรือน   ร้อยละ  24 
                9. ครัวเรือนประกอบอาชีพค้าขาย           จาํนวน      10  ครัวเรือน   รอ้ยละ 10 
 
6.  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของหมู่บ้าน 
                รายได้เฉลี่ยของประชากรในพ้ืนท่ี   36,665   บาท/คน/ปี 
7.  ผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจของหมู่บ้าน 
     ผลิตภัณฑ์ในชุมชนไม่มีผลิตภัณฑ์เด่น 

  8.  ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน  
                      ภูมิปัญญาชาวบ้านมีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโดยมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษศิลปะท่ี
เก่าแก่ในอาคาร 2474 โรงเรียนบ้านควนปริง ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ของตําบล 
9.  สถานท่ีท่องเท่ียว/สถานบริการ 
                     หมู่ท่ี 4   ตําบลควนปริง มีสถานท่ีบริการประกอบด้วย 
                                   วัด                               1 แห่ง , 
                                   ประปาหมู่บ้าน            1 แห่ง 
                                 รา้นค้าชุมชน                 4 รา้น  
                                โทรศัพท์สาธารณะ        1 ตู้  

  10.  การคมนาคม (การเดินทางไปยังหมู่บ้าน)   
                        หมู่ท่ี 4   ตําบลควนปริง     มีเส้นทาง การคมนาคมจากหมู่บ้านถึงอําเภอ ระยะทาง
ประมาณ  7  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  15  นาที มีรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างตลอดปี  
  ประเพณี/เทศกาลประจําปี 

                     เทศกาลประเพณีสืบเนื่องจากราษฎรนับถือศาสนาพุทธทําให้การประกอบกิจกรรม
ประเพณีและเทศกาลจะเก่ียวข้องกับศาสนา อาทิเช่น ประเพณีสารทไทย, วันสงกรานต,์ การชักพระ, 
กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา การอุปสมบท ฯลฯ 
          กลุ่มองค์กร/ทุนในชุมชน/ผู้นําปราชญ์ท้องถิ่น 

                    1. กองทุนหมู่บ้าน                                              เงินทุน   1,000,000 บาท   
                  ผูน้ําชุมชนท่ีมีบทบาทในการบิหารจัดการในหมู่บ้าน 
                    1. นายเฉลิม   สุทธิโภชน์                                  ผู้ใหญ่บ้าน 
                    2. นางผิว  โปหลง                                            กรรมการหมู่บ้าน  



                    3. นายฉลลอง  ทองเรือง                                   สมาชิก อบต. 
                    4. นายลวัต  เปาะทอง                                       สมาชิก อบต. 
                    5.  นายทักษิณ  รักจริง                                      รองนายก 
                  ผู้มีความรู/้ภูมิปัญญาปราชญ์ท้องถิ่น 
                     แพทย์แผนไทย 
                       1.  นายจาํลอง   ทองเรือง                                สมุนไพร 
                       2.  นางเลือ่น  เปาะทอง                                   หมอตําแย                             
                 ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น 
                        1.  พระใบฎีกาชาญวิทย์                                 ประเพณีขันหมาก 
                   ผู้มีความรู้งานฝีมือต่างๆ 
                          1.นางลาภ  หวังสม                                      จักสาน (เปี้ยว) 
                          2.นายสมคิด  มาจิตตา                                  จักสาน (เล้าไก่) 
                  ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร 
                          1. นายคล่อง  ทองฤทธิ์                                เกษตรกรรม 
                          2. นายบุญเหลือ  อรรถสงเคราะห์               เกษตรกรรม 
                 ผู้มีความรู้ด้านการถนอมอาหาร 
                          1. นางสาววิมล  ทองฤทธิ์                            ของดอง 
                           2. นางบําเพ็ญ  มาจิตตา                              ของแห้ง 
                           3.  นางเหวียง   ทองรุ่ง 
                ผู้มีความรู้ดานความเช่ือ /โหรศาสตร/์ไสยศาสตร์/ ศาสนา/ปรัชญา 
                           1. นายพงษ์  เปาะทอง                                โหราศาสตร ์
                           2. นายปรีชา  เปาะทอง                               ไสยศาสตร ์
                           3. พระใบฎีกาชาญวิทย์                               ศาสนา,ปรชัญา 
                  
           ผู้มีความรู้ด้านการบรหิารจัดการกลุ่ม/การพัฒนาคน 
                    1. นายทักษิณ  รักจริง                               รองนายก อบต. 
                    2. นายฉลอง  ทองเรือง                              ประธานสภา อบต. 
                     ผู้มีความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                    1. นายลวัต  เปาะทอง                               ป่าชุมชน 
                    2. นายพูลศักดิ์   เปาะทอง                         สิ่งแวดล้อมชุมชน 
                      ผู้มีความรู้ด้านการจัดการกองทุนและธุรกิจชุมชน 
                    1. นายทักษิณ   รักจริง                             จัดสวน 
                    2. นายพล  อรรถสงเคราะห์                     กองทุนหมู่บ้าน 
                    3. นายฉลอง  ทองเรือง                            กองทุนหมู่บ้าน 
    
 
 
 
                        



                      การประเมินสถานะการพัฒนาหมู่บ้าน 
                       การประเมินสถานะจากการจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.ป ี2551 
                           การจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ดําเนินการจัดเก็บเป็นประจําทุกปีเป็นราย
ครัวเรือน    เพ่ือวัดระดับมาตรฐานชีวิตของคนไทยในระดับครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เครื่องชี้วัดความ
จําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)   เป็นเครื่องมือของกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน          ในหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน  ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของตนเองและชุมชนตนเอง  มีตัวชี้วัด  จํานวน   6   
หมวด    42  ตัวชี้วัด  ดังนี ้
  หมวดท่ี  1 สุขภาพดี  มี 13 ตัวชี้วัด 
  หมวดท่ี  2 มีบ้านอาศัย  มี  8 ตัวชี้วัด 
  หมวดท่ี  3 ฝักใฝ่การศึกษา  มี  7 ตัวชี้วัด 
  หมวดท่ี  4 รายได้ก้าวหน้า  มี  3 ตัวชี้วัด 
  หมวดท่ี  5 ปลูกฝังค่านิยมไทย มี  6 ตัวชี้วัด 
  หมวดท่ี  6  ร่วมใจพัฒนา  มี 5 ตัวชี้วัด 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของ  หมู่ท่ี 2  ตําบลควนปริง อําเภอเมือง    ปรากฏ ว่า 

1. ตัวชี้วัดท่ีผ่านเกณฑ์จํานวนตัวชี้วัดท่ีผ่านเกณฑ์ 26  ตัวชี้วัดคือตัวชี้วัดท่ี 
1,2,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,37,42, 

2. จํานวนตัวชี้วัดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ 5 ตัวชี้วัด คือตัวชี้วัดท่ี20, 29,38,39,40,41 
3.    จํานวนตัวชี้วัดท่ีไม่มีข้อมูล 11 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดท่ี 3,4,5,6,7,8,11,23,26,27,36 

             
 
  การประเมินการพัฒนาหมู่บ้านจากข้อมูล จปฐ. ในประเด็นของข้อมูลท่ีไม่ผ่านเกณฑ์    
                         จปฐ. จํานวน   5 ตัวช้ีวัด สรุปประเด็นได้ดังนี ้
                1.  ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 2.9 
ต้องแก้ไขจํานวน 99 ครัวเรือน  
                2. ตัวชี้วัดท่ี  38 การเป็นสมาชิกของครัวเรือน เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 82.4  
ต้องแก้ไขจํานวน 18 ครัวเรือน  
                3.ตวัชี้วัดท่ี 39 ครัวเรือนมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  เป้าหมาย ร้อยละ 90     ผ่าน
เกณฑ์  88.2   ต้องแก้ไข จํานวน  12 ครัวเรือน 
                6. ตัวชี้วัดท่ี 40  ครัวเรือนมีส่วนร่วมกิจกรรมเก่ียวการอนุรักษ์ฯ เป้าหมายร้อยละ 95 ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 83.0   ต้องแก้ไขจํานวน 17 ครัวเรือน 
                7.ตวัชี้วัดท่ี  41 คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน เป้าหมายร้อยละ 100 
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 59.8  ต้องแก้ไขจํานวน  41 ครัวเรือน 
                           การประเมินสถานะการพัฒนาหมู่บ้านจากข้อมูล กชช 2ค.ปี 2550 
  ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ดําเนินการจัดเก็บ 2 ปี/ ครั้ง  โดยในปี 2550 ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล กชช.2ค ใน 6 หมวด 31 ตัวชี้วัด พบว่า  บ้านโคกสะท้อน หมู่ท่ี 2ตําบลควนปริง อําเภอเมือง  
จังหวัดตรัง  เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาระดับ 3  หรือเป็นหมู่บ้านท่ี มีปัญหาน้อย/ไม่มีปัญหา โดยมีรายละเอียด
ดังนี้



ตารางสรุปสภาพปัญหาของหมู่บ้านจากข้อมูล กชช.2ค ปี 2550  บ้านหลวนช้าง  หมู่ท่ี 5    ตําบลควนปริง  
อําเภอเมืองตรัง 

ตัวช้ีวัด คะแนน  ตัวช้ีวัด คะแนน 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    (1)  ถนน 
    (2)  น้ําดื่ม 
    (3)  น้ําใช ้
    (4)  น้ําเพ่ือการเกษตร 
    (5)  ไฟฟ้า 
    (6)  การมีท่ีดินทํากิน 
    (7)  การติดต่อสื่อสาร 

 
3 

         3 
2 
2 
3 
3 
2 

 4. ด้านความรู้และการศึกษา 
    (19) ระดับการศึกษาของประชาชน 
    (20) อัตราการเรียนต่อของประชาชน 
    (21) การได้รับการศึกษา 

 
3 
1 
3 

2. ด้านการประกอบอาชีพและงานทํา 
    (8)  การมีงานทํา 
    (9)  การทํางานในสถานประกอบการ 
    (10) ผลผลิตจากการทํานา 
    (11) ผลผลิตจากการทําไร่ 
    (12) ผลผลิตจากการทําเกษตรอ่ืน ๆ 
    (13) การประกอบอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน 
    (14) การได้รับประโยชน์จากการมี
สถานท่ี ท่องเท่ียว 

 
3 
- 
- 
- 
3 
- 
- 
 

 5. ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
    (22) การเรียนรู้โดยชุมชน 
    (23) การได้รับการคุ้มครองทางสงัคม 
    (24) การมีส่วนร่วมของชุมชน 
    (25) การรวมกลุ่มของประชาชน 
(26) การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 

 
2 
2 
3 
3 
1 
 

3. ด้านสุขภาพและอนามัย 
    (15) ความปลอดภัยในการทํางาน 
    (16) การป้องกันโรคติดต่อ 
    (17) การกีฬา 
    (18) การปลอดยาเสพติด 

 
3 
2 
3 
3 
 

 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    (27) คุณภาพดิน 
    (28) คุณภาพน้ํา 
    (29) การปลุกป่าหรือไม้ยืนต้น 
    (30) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
    (31) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม 

 
3 
2 
  
  
  

สรุปสภาพปัญหาของหมู่บ้าน      (1) มีปัญหามาก      2    ตัวชี้วัด           (2) มีปัญหาปานกลาง   5     ตัวชี้วัด 
                                                     (3) มีปัญหาน้อย     16   ตัวชี้วัด 
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              ผลการประเมินจากเวทีประชาคม 
 บ้านหลวนช้าง   หมู่ท่ี  4  หากจะมองถึงกับวิกฤตนั้นยังไม่มี แต่ในส่วนของสภาพปัญหานัน้มีปัญหาท่ี
สําคัญจากข้อมูล กชช. 2 ค และ จากเวทีประชาคม มาวิเคราะห์ปัญหาโดยอาศัยเวทีของหมู่บ้าน และการ
ประชุมราษฎรประจําทุกเดือนได้สังเคราะห์โดยใช้รูปแบบการจัดทําแผนชุมชนได้ดังนี้ ดังนี ้
         1. ปัญหาน้ําเพ่ือการเกษตร 
              2. ปัญหาการติดต่อสื่อสาร 
              3. ปัญหาผลผลิตทางการเกษตร 
              4. ปัญหาคุณภาพดิน 
              5.  ปัญหาการเข้าแหล่งเงินทุนของประชาชน 
              7. ปัญหาการป้องกันโรคติดต่อ 
         8. ปัญหาการอนุรักษ์ฯและการมีสวนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 
              9. ปัญหากรประกอบอาชีพและมีงานทํา 
              10. ปัญหาจากเวทีประชาคมคือปัญหาในเรื่องรายได้ไม่สมดุลกับรายจ่าย 
              11. ปัญหาการพนันการเสี่ยงโชคหวยใต้ดิน 
         12. ปัญหาการสรรหาคณะกรรมการในการบรบริหารทุนในชุมชน 
              13. อัตราการเรียนต่อ 
                 การวิเคราะห์สาเหตุปัญหา   
                 1.ปัญหาน้ําเพ่ือการเกษตร  เป็นปัญหาระดับปานกลาง สืบเนื่องจากราษฎรในพ้ืนท่ีประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตร เป็นส่วนใหญ่ท้ังการทําสวนยางพารา การทํานา  การปลูกผักและเลี้ยงสัตว์  ซึ่งในบางปี
การเกษตรมีปัญหา  

2.  การติดต่อสื่อสาร  หมู่ท่ี  มีปัญหาด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโทรศัพท์
สาธารณะ และโทรศัพท์บ้าน ราษฎรจะทราบข่าวสารจากหอกระจายข่าวหมู่บ้าน โทรศัพท์เคลื่อนท่ีคือ
โทรศัพท์มือถือทําให้ค่าใช้จ่ายของราษฎรในพ้ืนท่ีสูงโดยใช่เหต ุ

3.  ผลผลิตทางการเกษตร ปัญหาปานกลาง สืบเนื่องจากการใช้น้ําและแหล่งน้ําไปสู่การตลาดท่ีไม่
แน่นอน ราคาผลผลิตยังข้ึนอยู่กับพ่อค้าคนกลาง 

4.  คุณภาพของดิน   จะมีปัญหาในเรื่องของดินตื้น ดินล่างเป็นหินด่านและกรวด ทําให้การ      ใช้
ประโยชน์ของท่ีดินได้น้อยกว่าเท่าท่ีควร 
          5.  การเข้าแหลง่เงินทุนของประชาชน ตามลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูล กชช. 2ค. เป็นข้อมูลท่ีมีปัญหา
ปานกลาง แต่ข้อมูลจากเวทีประชาคม นั้น ปัญหาการเข้าแหล่งทุนของชุมชนอยู่ในระดับสูง เนื่องจากราษฎรใน
พ้ืนขาดการออมเท่าท่ีควร  ทุนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเป็นทุนท่ีได้รับการสนับสนุนขากภาครัฐ  ตอ้งส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนให้มากข้ึน 

6.  การป้องกันโรคติดต่อ เป็นข้อมูลท่ีมีลักษณะปัญหาในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่ปัญหานั้นมาจาก
สภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม และจากสภาพดินฟ้าอากาศท่ี มีฝนตกชุก ตลอดท้ังปี ทําให้การป้องกันโรคติดต่อ 
โดยเฉพาะในเรื่องของไข้เลือดออก หมู่ปลอดยังไม่ปลอด 100% 
                 7.  เด็กในครัวเรือนได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 4 เดือน แรกติดต่อกันเป็นปัญหาสืบเนื่อง
ค่านิยม ดั้งเดิมและความเชื่อของพ่อแม่ท่ีลูกต้องกินอย่างอ่ืนด้วย ถึงจะสมบูรณ์แข็งแรงทําให้เป็นปัญหาของ
ตัวชี้วัดดังกล่าว 
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       จุดแข็งในหมู่บ้าน 
- มีกลุ่ม/องค์กรชุมชนท่ีเข็มแข็งพอสมควร 
- มีผู้นําท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการเข้มแข็ง 
- ประชาชนอยู่อย่างสามัคคีและเอ้ืออารีย์ 
- มีอาชีพและสภาพพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับอาชีพ 
- เส้นทางการคมนาคมสะดวก 
- มีศูนย์การศึกษาขนาดใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
- ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพเสริม 

จุดอ่อนของหมู่บ้าน 
- ขาดแคลนน้ําดื่มน้ําใช้                                   
- การใช้บริการของแหล่งทุนในหมู่บ้าน 
- ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน                          
- กานใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเสี่ยงโชค    
- ราษฎรมีค่านิยมดั้งเดิม      
- ต้นทุนการผลิตสูงโยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี  
- การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

    จากการประเมินสถานการณ์พัฒนาหมู่บ้านจากข้อมูล จปฐ. กชช 2ค และเวทีประชาคม สรุปได้ดังนี้ 
          ข้อมูล จปฐ.ป2ี551 ข้อมูลท่ีตกเกณฑ์ตัวชีว้ัด  โดยสรุป 

1.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
           2.  การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
            3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 
             ข้อมูล กชช 2ค ปี2550 

1. ข้อมูลท่ีมีปัญหามาก มี  ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
-  อัตราการเรียนต่อ 
-  การเข้าถึงแหล่งทุนในชุมชน          

           2.  ข้อมูลท่ีมีปัญหาปานกลาง  มี  5 ตัวชี้วัด  ประกอบด้วย 
                      -  ตัวชี้วัดท่ี    4  น้ําเพ่ือการเกษตร 
                      -  ตัวชี้วัดท่ี     7  การติดต่อสื่อสาร  
                      -  ตัวข้ีวัดท่ี      3  น้ําใช ้
                      -  ตัวชี้วัดท่ี  16 การป้องกันโรคติดต่อ 
                      -   ตัวชี้วัดท่ี   28   คุณภาพน้ํา 
                       สรุปประเด็นปัญหาจากข้อมูล จปฐ. ปี 2551 ข้อมูล กชช 2ค.ปี 2550 และจากการวิเคราะห์
ข้อมูลจากเวทีประชาคม  ปัญหาเร่งด่วนท่ีจําเป็นต้องแก้ไข 

1. ปัญหาการเรียนรู้ของชุมชน 
2. ปัญหาการประกอบอาชีพของราษฎรในพ้ืนท่ี 
3. ปัญหาในเรื่องน้ํา 

                      4.    ศาสนาและการสื่อสาร  
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                       5.  ปัญหาการอนุรักษ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
                       6.  การออมเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนของชุมชน 
 
โครงการกิจกรรมท่ีดําเนินการในรอบปีท่ีผ่านมาและผลการพัฒนาหมู่บ้าน 
                    1. การฝึกอบรมการป้องกันโรคเบาหวาน หน่วยงานดําเนินการ  สถานีอนามัย ต.ควนปริง 
                    2. การฝึกอบรมป้องกันโรคความดันโลหิต              สถานีอนามัยตําบลควนปริง 
                    3. การฝึกอบรมโรคมะเร็งเต้านม                              สถานีอนามัยตําบลควนปริง 
                    4. การฝึกอบรมไข้เลือดออก                                     สถานีอนามัยตําบลควนปริง 
                    5. การฝึกอบรมยาเสพติด                                          สถานีอนามัยตําบลควนปริง 
                    6. การฝึกอบรมโรคเอดส์                                          สถานีอนามัยตําบลควนปริง 
                    7. การฝึกอบรมโครงการอยู่ดี มีสุข                           สถานีอนามัยตําบลควนปริง 
                    8. การฝึกอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนง.พัฒนาชุมชน 
                    9. การประชุมคณะกรรมการ/สมาชิก กทบ.                     สนง. พัฒนาชุมชนอําเภอ 
                   10. การจัดเวทีประชาคมจัดทําแผนชุมชน หมู่บ้าน/ตําบล สนง.พัฒนาชุมชนอําเภอ 
                   11. การบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล                          สนง.พัฒนาชุมชนอําเภอ 
                   12. การประเมินสถานะการพัฒนาหมู่บ้าน                        สนง.พัฒนาชุมชนอําเภอ 
                   13. การประเมินสถานะกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต          สนง.พัฒนาชุมชนอําเภอ 
                   14. การจัดกิจกรรมวันเด็ก         งบ 140,000บาท                                อบต. ควนปริง 
                   15. การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด    งบ 200,000 บาท                        อบต.  ควนปริง 
                   16  โครงการซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ   งบ 57,600    บาท              อบต. ควนปริง 
                    17 สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งบ 90,00 บาท           อบต. ควนปริง 
                   18  สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  งบ 1,576,200 บาท              อบต. 
                   19  สนับสนนุกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  งบ 20,000 บาท                   อบต. 
                   20  สนับสนนุกิจกรมป้องกันและควบคมโรคพิษสุนัขบ้า งบ 40,00 บาท       อบต. 
                    21โครงการสนับสนุนกิจกรรมการออกกําลังกาย งบ 50,000 บาท                 อบต. 
                   22. การจ้างเหมาบริการพ่นหมอกฟัน                     งบ 4,000  บาท                 อบต. 
                   23  โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน งบ 2,500  บาท                 อบต. 
                   24   โครงการอบรม/ทัศนะศึกษาดูงาน อสม.          งบ 100,000 บาท              อบต. 
                   25   โครงการจัดพิธีวันสงกรานต์                            งบ 60,000  บาท               อบต. 
                   26   โครงการก่อสร้างท่ีทําการ อบต.                       งบ 3,746,800 บาท   อบต.. 
                  27    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    งบ 380,000 บาท หน่วยงานดําเนินการ 
อบต. 
                   28. การรณรงค์ปลูกผักสวนครัว ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                   27. การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง 
                   28. การประชุม/จัดเวทีระดับหมู่บ้าน  อย่างน้อย 2  เดือนละครั้ง 
                   29. ปรับปรุงระเบียบกลุ่มองค์กรต่างๆในหมู่บ้าน ให้เป็นปัจจุบันเน้นเรื่องสวัสดิการของกลุ่ม 
                   30. รณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
                   31. รณรงค์การเล่นกีฬาในหมู่บ้านและตําบล 
                   32 พัฒนาปรับปรุงแผนชมุชนให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
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                   33. จัดเก็บข้อมูลองค์กรชุมชนให้เป็นปัจจุบัน 
                
                             ความสัมพันธ์ของโครงการกิจกรรมกับสภาพปัญหาของหมู่บ้าน 
                            โครงการกิจกรรมท่ีดําเนินการในหมู่บ้าน ในรอบปีท่ีผ่านมา  หมู่บ้านได้ใช้ปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน โดยการจัดเวทีประชาคม  และนําข้อมูลท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ.  ข้อมูลท่ีมีปัญหา
มากและปัญหาปานกลาง จากข้อมูล กชช 2 คปี 2550 มาร่วมวิเคราะห์เพ่ือให้ได้โครงการท่ีตรงกับความต้องการ
ของประชาชน และเปน็ปัญหาท่ีแท้จริง โครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองท้องถ่ิน
ดําเนินการ  สามารถนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านได้ ในอนาคตหมู่บ้านสามารถดําเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์และการกําหนดตําแน่งการพัฒนาของหมู่บ้าน  
                          โดยสรปุกล่าวได้ว่า หมู่บ้านกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีสามารถดําเนินการไปได้ด้วยดี           
มีปัจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาหลายๆด้าน โครงการกิจกรรมท่ีดําเนินการเป็นโครงการท่ีมาจากเวทีประชาคมของ
หมู่บ้าน และเป็นโครงการท่ีสามารถแก้ไขปัญหาในตัวชี้วัดของ ข้อมูล จปฐ.และข้อมูล      กชช 2ค ในอนาคตจะ
ไม่มีข้อมูลท่ีตกเกณฑ์และมีปัญหา 
                       ปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาหมู่บ้าน 
                       ตําบลควนปริงเป็นตําบลขนาดกลาง สภาพของปัญหาแต่ละหมู่บ้านจะใกล้เคียงหรือ
เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ําดื่ม น้ําใช้ น้ําเพ่ือการเกษตร การเข้าแหลง่เงินทุนของประชาชน 
การเรียนรู้ของชุมชน การประกอบอาชีพและมีรายได้ การสื่อสารและการคมนาคม  
                       ตําบลควนปริง เป็นตําบลท่ีมีปัจจัยเก้ือหนุนต่อการพัฒนาพอสมควร โดยแยกเป็นประเด็นได้
ดังนี ้
                       1. ภาวะผูน้ํา ผู้นําทุกหมู่บ้านมีศักยภาพพอสมควร ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเป็น อย่างดี 
การพัฒนาด้านต่างๆ จะยึดถือเวทีประชาคมของหมู่บ้านพร้อมข้อมูลเป็นตัวกําหนด ทําให้โครงการกิจกรรมต่างๆ 
ตรงกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี                                                                                          
                       2. ราษฎรในพ้ืนท่ีอยู่กันอย่างเอ้ือ อาทร แบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  
                       3. สภาพพ้ืนท่ี และการประกอบอาชีพของราษฎรในพ้ืนท่ี  มีความแตกต่างพอสมควร ทําให้
กําหนดทิศทางการพัฒนาเป็นอปสรรคพอสมควร แต่จะดีในเรือ่งของวามหลากหลาย 
                       4. การคมนาคมสะดวกอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ทําให้เก้ือหนุนต่อการพัฒนา 
                       5. ราษฎรในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่  ดํารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
                       6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ิน เก้ือหนุนการพัฒนาของหมู่บ้านได้เป็น
อย่างดี   นําประชาคมจัดทํายุทธศาสตร ์
                      7. มีการใช้กิจกรรมด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถ่ิน เป็นศูนย์รวม
น้ําใจ ของราษฎรในพ้ืนท่ี และมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
                     8. มีสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเป็นจํานวนมาก มหาวิทยาลัย 1 แห่ง โรงเรียนสอนศาสนา
อิสลาม 2 แห่ง  
                    9. มีคลองชลประทานในพ้ืนท่ี เก้ือหนุนการทํานาและปลูกผัก ซึ่งราษฎรในพ้ืนท่ีถือเป็นอาชีพ
รองจาการทําสวนยางและรับจ้าง 
                  10. เป็นประเด็นท่ีสําคัญต่อการพัฒนามากๆ คือองค์กรปกครองท้องถ่ินให้ความสําคัญต่อการ
พัฒนาของหมูบ้าน/ตําบล 
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                  ทําเนียบฝ่ายปกครองท้องท่ี 
                     1.  นายพิสิทธิ์    สัญวงษ์                                กํานันตําบลควนปริง 
                     2.   นายสุรนิ  สิริรักษ์                                    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  1 
                     3.   นายสาธร  เอียดนุ่น                                  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  2 
                     4.   นายวิรชั  เอ็มเอ็ม                                      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  3 
                     5.   นายเฉลิม   สิทธิโภชน์                             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  4 
                     6.   นางกัลยา      ทองฤทธิ์                             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  5 
                     7.   นายนัตย์   ชิตจันทร์                                 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  7 
                     8.   นายอับดล  ชัณวิจิตร                                ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี   8 
                     9.  นายร่อเหม  วงศ์มาก                                 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  9 
                  
                     แนวโน้มทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านและวิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน 
                     สถานการณ์ของหมู่บ้านท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
                            สถานการณ์ของหมู่บ้านในปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางพอมี พอกิน     อยู่กันแบบ
พ่ึงพาอาศัยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ประชาชนไม่เกเร เป็นอันธพาลไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่
หมู่บ้าน เคารพและเชื่อฟังผู้นําผู้สูงอายุ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ช่วยกันดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอ้มและอนุ
ทรัพยากรตลอดจนสิ่งสาธารณประของหมู่บ้านชุมชนเป็นอย่างดี พร้อมด้ายการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ดั้งเดิมท่ีมีในชุมชน   

                                  ผลกระทบท่ีประเด็นสําคัญต่อหมู่บ้าน 
                          ผลกระทบท่ีสําคัญของหมู่บ้านและประชาชน คือ 
                               1. ราคาผลผลิตต่ําไม่แน่นอน แต่ปัจจัยในการผลิตสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาปุ๋ย
ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญมากเนื่องจากราษฎรในพ้ืนท่ี ประกอบอาชีพหลักคือการทําสวนยางพาราและปลูก
ผัก     
                              2.  ขาดแคลนน้ําดื่ม น้ําใช ้จากในอดีตท่ีราษฎรในพ้ืนท่ีใช้น้ําบ่อตื้นขุดบ่อใช้เองใน
ครัวเรือนเป็น   น้ําดื่ม น้ําใช้  แต่ในปัจจุบันการท่ีจะบริโภคน้ําจากบ่อน้ําตื้นไม่สามารถกระทําได้ เนื่องจากมีสาร
ปนเปื้อนไม่มีความสะอาดพอให้ใช้ดื่มได้ จึงถือได้ว่าเป็นผลกระทบท่ีสําคัญมากของตําบลควนปริงและพ้ืนท่ี
ใกล้เคียง 
                              3. การบริโภคนิยมของราษฎรในพ้ืนท่ีบางส่วน ทําให้เป็นแบบอย่างท่ีไม่ดีของเยาวชน
ในอนาคตไม่รู้จักการประหยัด อาจจะนําไปสู่ปัญหาต่างในอนาคตได้ 
                    4 . ค่าครองชีพท่ีสูงในปัจจุบันทําให้หมู่บ้านประสบปัญหาเป็นอ่าง เพราะราษฎรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพรับจ้าง 
                           การคาดหวังในอนาคตของหมู่บ้าน 

                                             1. ความคาดหวังของหมู่บ้านและประชาชนในอนาคต อยากให้ราคาผลผลิตสูงและ
ม่ันคง และให้ปัจจัยในการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยให้ราคาลดลง เพ่ือนําไปสู่การลดต้นทุนการผลิต       เพ่ิม
ผลผลิตมากข้ึน ทําให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน 

                                                           2. ต้องการให้มีประปาหมู่บ้านพร้อมถังกรองน้ําเพ่ือใช้บริโภค ท่ังถึงท้ังหมู่บ้าน
ทําให ้      สามารถลดรายจ่ายของครัวเรือนลงได้ 

                                                         3. ต้องการให้ระบบการสื่อสารในหมู่บ้านท่ีดี รวดเร็วท่ัวถึงพร้อมประหยัด   
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                                      4. ต้องการให้ราษฎรท่ีขาดการมีส่วนร่วมซึ่งมีส่วนนอ้ยได้เข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านโดย
พร้อมเพรียง 

                                      วิสัยทัศน ์
                                         บ้านหลวนช้างสามัคคี     มากมีภูมิปัญญา  อนุรักษ์และก้าวหน้า ท้ังศาสนาและเศรษฐกิจ

ของชุมชน         
                          การกําหนดอัตลักษณ์ของหมู่บ้านและการกําหนดตําแหน่งการพัฒนา 
                การกําหนดอัตลักษณ์ หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่ีมีเอกลักษณ์ในเรื่องของศาสนาและวัฒนธรรมไทยด้วย
การอนุรักษ์ประเพณี 
                            การกาํหนดตําแหน่งการพัฒนา 
                บา้นหลวนช้าง    หมู่ท่ี 4 ตําบลควนปริง  เป็นหมู่บ้านท่ีมีทรัพยากรในพ้ืนท่ีด้านการบริการและ
การศึกษา พร้อมศาสนสถาน  การกําหนดอัตลักษณ์หมู่บ้านไดกํ้าหนดให้การอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ต่างๆ ใน ชุมชน   พร้อมส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในชุมชนอย่างม่ันคงและยั่งยืน   
                      ข้อเสนอแนะของพัฒนากร 
                       แนวทางและทิศทางการพัฒนาตําบลควนปริง  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม ด้านการเมืองการ
ปกครองและด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สภาพใกล้เคียงกัน  ในเรื่องของ
สภาพแวดล้อมชุมชน หมู่บ้านมีสภาพท่ีใกล้เคียงกันมากหรือกล่าวได้ว่าเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพ
พ้ืนท่ี  สภาพภูมิอากาศ การประกอบอาชีพ การเมืองการปกครอง จะมีความแตกต่างในเรื่องของศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน   
ในประเด็นท่ีเป็นจุดเด่นท่ีสุดของตําบลควนปริงและทุนหมู่บ้านในตําบล คือ 
                        1.  ราษฎรในพ้ืนท่ีอยู่กันอย่าง  เอ้ืออาทร มีความสามัคคีสูง ดํารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นส่วนใหญ่  
                        2.  มีภูมิปัญญาท้องท้องถ่ินท่ีเป็นเอกลักษณ์ คือการตีมีดพร้านาป้อ 
                        3.  ผู้นํามีภาวะผู้นําสูงพอสมควร  ทําให้การพัฒนาหมู่บ้านเป็นไปตามแนวทางของ
ประชาคมหมู่บ้าน   ท่ีกําหนดตรงตามปัญหาของหมู่บ้าน 
                        4. มีศูนย์การศึกษาหรือสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีมากและทุกระดับ เป็นโอกาสท่ีตําบลจะ
พัฒนาก้าวไกลในอนาคตอันใกล้เคียง 
                         5. องค์กรปกครองท้องถ่ินให้ความร่วมมือและมีตั้งใจในการพัฒนา 
                         6. เป็นชมุชนใกล้เมืองการคมนาคมสะดวก สามารถกําหนดทิศทางพ่ือรองรับการขยาย
เมืองในโอกาสต่อไป 
                           7. การกําหนดยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็น
การกําหนดท่ีมาจากเวทีประชาคมอย่างแท้จริง ทําให้ผลการการพัฒนาสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ ตามห้วง
ระยะเวลาท่ีกําหนดได้ไม่อยากจนเกินไป  วิสัยทัศน์ในการพัฒนา” เป็นชุมชนท่ีมีระเบียบ ประขาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี เศรษฐกิจดี การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ สืบสานประเพณีและภูมิปัญญาท้อถิ่น” 
  โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา ในช่วง 3 ปี ดังนี ้
                          พันธกิจ 
                         1. จัดใหมี้บริการด้านโครงการสร้าง พ้ืนฐานอย่างเพียงพอกับความต้องกาแลได้มาตรฐาน 
                         2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งข้ึน และนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนา 
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                        3. ส่งเสรมิและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องและหน่วยงานอ่ืน 
                        5. ดูแลรกัษา ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า
และยั่งยืน 
                        6. ส่งเสรมิสนับสนุนการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
                         อาชีพหลักของราษฎรในตําบลควนปริง  คือการทําสวนยางพารา อาชีพรองลงมาคืออาชีพ
รับจ้าง      เลี้ยงสัตว์  ค้าขายและปลูกผัก โดยมีจุดเด่นท่ีสุด คือการท่ีเป็นตําบลท่ีใกล้ชุมชนเมืองสะดวกในเรื่อง
ของการคมนาคม  มีความพร้อมในเรื่องของสถานการศึกษาและมีโอกาสจะขยายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ในอนาคต
อันใกล้และท่ีสําคัญมีภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จักในระดับประเทศ คือการตีมีพร้านาป้อจุดอ่อนของราษฎรคือ
การพ่ึงพาภาครัฐจนเกินไป ไม่มีเงินออมในชุมชนทําให้มีภูมิคุ้มกันท่ีดี  สมควรเป็นอย่างยิ่งท่ีกระตุ้นให้ประชาชน
ในพ้ืนมีการออมเพ่ือไปสูการมีทุนในชุมชน มีภูมิคุมกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หากสามารถ
ดําเนินการได้ตําบลควนปริง จะเป็นตําบลท่ีมีศักยภาพสูงนําไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนจึงขอเสนอแนวทางดังนี้ 
                           1. ให้สง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชนอย่าง
เป็นระบบเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงต่อหมู่บ้านและประชาชนในพ้ืนท่ี  
                          2.ส่งเสริมกระตุ้นให้กระบวนการกลุ่มท่ีเป็นรูปธรรม เพ่ือนําไปสู่การบริหารจัดการทุนใน
ชุมชนอย่างเป็นระบบ  ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน 
                          3. ส่งเสริมอาชีพเสริมของประชาชน จากกระบวนการเรียนของชุมชน 
                          4. ส่งเสริมกระบวนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพและการใช้สารอินทรีย์กําจัดศัตรูพืช เพ่ือเป็น
การลดรายจ่ายและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
                          5. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการการบริหารทุนในชุมชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
                         6. สนับสนุนส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประเมินผล   
อย่างต่อเนื่อง  สร้างแบบอย่างท่ีต่อหมู่บ้าน/ตําบล  
                        7. พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนในตําบลโดยใช้ระบบเครือข่ายระดับตําบล 
                               ด้านสังคม 
                               จากการวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช. 2ค  ประเด็นท่ีมีปัญหาส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
ของความเข็มแข็งของชุมชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการสง่เสริมการเรียนรู้ของชุมชน การเข้าแหล่งเงินทุน
ของประชาชน  การมีส่วนร่วมในชุมชนและในกิจกรรมสาธารณะของชุมชน ในความเป็นจริงภาคราชการและ
องค์กรปกครองท้องถ่ิน ได้ตระหนักในประเด็นท่ีมีปัญหาอยู่แล้ว  ได้ดําเนินการการจัดเวทีประชาคม การ
ดําเนินการให้มีการแข่งขันกีฬาภายในตําบล การจัดงานวันเด็ก การจัดงานวันข้ึนปีใหม่ การจัดประเพณีชักพระ 
การจัดประเพณีวันสงกรานต์ การจัดประเพณีสารทเดือนสิบ กิจกรรมท่ีตําบลและภาคส่วนราชการดําเนินการ
อย่างต่อเนื่องน่าจะมีผลทํางานข้อมูลด้านความเข็มแข็งของชุมชนลดลงในอนาคต ขอสรุปเป็นแนวการพัฒนา
ด้านสังคมดังนี้ 
                      1. ส่งเสริมกระบวนการจัดเวทีประชาชาคมหมู่บ้าน/ตําบล อย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 
                      2. ให้ทุกภาคส่วนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านต่างๆ อย่างท่ัวถึงและครอบคลุมทุกด้าน 
                      3.  พัฒนาส่งเสริมด้านการสือ่สารให้ท่ัวถึง 
                      4.  แสวงหางบประมาณเพ่ือพัฒนาสนองความต้องการเรื่องน้ําดื่ม น้ําใช้ น้ําเพ่ือการเกษตร          
ให้เพียงพอและท่ัวถึง 
                      5. ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้นํา/ราษฎรในพ้ืนท่ีในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือได้
ดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่าและคุณภาพเป็นแบบอย่างแก่บุคคลอ่ืนต่อไป 
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                        ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
                การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในตําบลมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญคือห้วย 
สระน้ํา คลองชลประทาน และป่าเฉลิมพระเกียรติ ตําบลได้ดําเนินประชาสัมพันธ์และดําเนินการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตําบลได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นยุทธศาสตร์หลัก เพราะเป็นยุทธศาสตร์ของอําเภอ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ขอสรุปเป็นแนวทางเพ่ือการพัฒนาดังนี ้
                         1. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต้องเน้นหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และรักษาสิ่งล้อมของชุมชนทุกข้ันตอนท่ีดําเนินการ ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ซ่ึงถือเป็นจุดเริ่มต้น 
                         2. การดาํเนินกิจกรรมการพัฒนาในวันสําคัญต่างๆ ต้องประชาสัมพันธ์ให้ท่ัวถึงและให้มี
ส่วนร่วมให้มากท่ีสุดเท่าท่ีทําได ้
                         3. การดาํเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ต้อง
ดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมมีการติดตามประเมินผล 
                     4. การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะคลองชลประทานซึ่งเป็นหัวใจ ของ
ประชาชนในตําบลนาบินหลา ในการปลูกผัก ทํานา ต้องเน้นย้ําเป็นกรณีพิเศษในเรื่องของการดูแลรักษา   
เพ่ือให้ผลประโยชน์ท่ีได้รับคุ้มค่ากับทรัพยากรท่ีเรามีอยู่ 
                      ด้านการเมืองการปกครอง 
                         ตําบลควนปริง เป็นตําบลท่ีด้านการเมืองการปกครองอยู่ในระดับดีพอสมควร ความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองท้องถ่ินและองค์กรปกครองท้องท่ี ดีกว่าหลายๆตําบลในอําเภอ ข้อเสนอแนะ
โดยสังเขป 
                      1. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองในปัจจุบันไม่มีปัญหาถือว่าอยู่ในระดับต้นๆ ของ
อําเภอ แต่การเปลี่ยนการพัฒนาท่ีรวดเร็วในปัจจุบัน การไม่สร้างผู้นําชุมชนรุ่นใหม่รองรับเป็นเรื่องท่ีน่าเป็นห่วง 
ให้ตําบล/หมู่บ้านสรรหาผู้นํารุ่นใหม่และพัฒนาศักยภาพของผู้นํารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป 
                    2. พัฒนาเสริมความรู้แก่ผู้นําให้มากข้ึน เพราะในอนาคตตําบลมีโอกาสจะเป็นศูนย์การเรียนใน
ระดับอําเภอ/จังหวัด 
                     
                       ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตามลักษณะการกําหนดตําแหน่งการพัฒนาของหมู่บ้าน 
                          1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของ
กระบวนการการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                          2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                          3. พัฒนาศักยภาพผู้นํารองรับการเปลี่ยนแปลง นําไปสู่การบริหารจัดการหมู่บ้านท่ีดี 
                          4. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพและการกําจัดศัตรูพืชโดยอินทรียวัตถุ 
                          5. สร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นจุดตัวอย่าง 
                          6. พัฒนาภาวะผู้นําและผู้นําชุมชนรุ่นใหม่เป็นผู้นําการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
                         7.  สร้างการเรียนรู้ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างต่อเนื่อง 
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7. ปัญหา/ความต้องการของชุมชน 
 1. ด้านชุมชน/สังคม 
                   - ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้าน 
                   - ขาดจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 2. ด้านการศึกษา/การพัฒนาความรู ้
             - ขาดแคลนครูสอนชั้นเด็กเล็กจึงต้องการครูเพ่ิม 
                   - ต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียน 
                   - ขาดสถานท่ีหรือแหล่งเรียนรู้ในทุกเรื่องของชุมชน 
 3.  ด้านการเมืองการปกครอง   
                   - คณะกรรมการหมู่ขาดความรู้ด้านการจัดการและพัฒนาหมู่บ้าน 
                   - การเลือกตั้งตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทําให้เกิดการขัดแย้งในชุมชน  
 4.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
                   - ปัญหาการใช้ทรัพยากรทางน้ําไม่อนุรักษ์ 
                   - ปัญหาจากน้ําท่วมบริเวณท่ีลุ่มของหมู่บ้าน 
 5.  ด้านสุขภาพอนามัย 
             - คนส่วนใหญ่เป็นโรคภูมิแพ้เนื่องจากกลิ่นเหม็นของโรงงานรับซื้อน้ํายางพารา 
 6.  ด้านเศรษฐกิจ 
                   - ประชาชนมีรายได้น้อยต้องการให้มีการส่งเสริมอาชีพเสริม 
                   - สินค้ามีราคาแพงขายตามใจชอบไม่ปิดป้ายราคา 

7. ด้านเกษตรกรรม 
                   - ผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรขาดความรู้และเทคโนโลยีในการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว ์
                   - ส่งเสริมการทําการเกษตรแบบพอเพียง 

8. ด้านสภาพท่ีอยู่อาศัย 
                   - ต้องการเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว ์
 9. ด้านการรวมกลุ่ม 
                    - ปัญหาการรวมกลุ่มไม่มีความเข้มแข็งส่วนมากเกิดข้ึนเฉพาะกิจ 
                    - ขาดความรู้เรื่องการบริหารจัดการกลุ่มและองค์กร 
                    - สนับสนุนการรวมกลุ่มผู้ท่ีประกอบอาชีพเดียวกันเพ่ือร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกัน 
            10.  ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
                    - สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน 
                    - อนุรักษ์และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินให้สืบเนื่องต่อไป 
                    - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินออกสู่ภายนอกชุมชน 
             11.  ด้านสิ่งแวดล้อม 
                    - มวลสภาวะทางด้านอากาศเป็นพิษ 
                    - น้ําเสียจากการไม่รู้จักใช้ทรัพยากร 
 12.  ด้านความปลอดภัย 
                    - ขาดความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
                    - ขาดระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน 
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                    - ควรให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันและการเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดแก่เยาวชนและกลุ่มเสี่ยง 
 13.  ด้านนันทนาการ 
                    -  เยาวชนและผู้ท่ีสนใจขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา 
                    - เยาวชนต้องการเรียนรู้ด้านกีฬาชนิดต่างๆในระหว่างปิดภาคเรียน 
                    - กลุ่มท่ีสนใจต้องการอุปกรณ์ดนตรีและการเรียนรู้ด้านดนตรีไทย/สากล 
 14.  ด้านกองงทุนชุมชน/ด้านสวัสดิการชุมชน 
                    - การบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพและกองทุนในหมู่บ้านไม่มีประสิทธิภาพ 
                    - สมาชิกกลุ่มขาดคุณธรรมและความซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อกลุ่ม 

 
 

ปัญหา/ความต้องการของชุมชน 
 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา 
ด้านชุมชน/สังคม   
1. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความร่วมมือ
ในการพัฒนาหมู่บ้าน 

มีความเป็นอยู่แบบสังคมเมือง
ไม่ให้ความร่วมมือ 

จัดกิจกรรมและนันทนาการร่วม 
กันของประชาชนในหมู่บ้าน 

2. ขาดจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 

ไม่มีความคิดเป็นสาธารณะมี
ความเห็นแก่ตัว 

สร้างจิตสํานึกให้ให้มีความรับผิด 
ชอบต่อส่วนรวม 

3.ต้องการให้มีบอกชื่อบ้าน  ถนน  ซอย
ภายในหมู่บ้าน 

คนต่างพ้ืนท่ีไม่สามารถหาท่ีอยู่
ได้สะดวก 

จัดทําป้ายชื่อบ้านทุกบ้าน/ป้าย
บอกชื่อถนน,ซอยภายในหมู่บ้าน 

ด้านการศึกษา   
1. ต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียน 

นักเรียนมีความยากจนไม่
สามารถเรียนคอมพิวเตอร์ได้ 

จัดหาอุปกรณ์การเรียนรู้ด้านคอม 
พิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม 

2. ขาดสถานท่ีหรือแหล่งเรียนรู้ในทุก
เรื่องของชุมชน 

ไม่มีจุดรวมแหล่งความรู้ด้าน
ต่างๆ 

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

3.ต้องการของบสนับสนุนการทัศน
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

ไม่มีประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพและการเรียนรู้ 

จัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
ด้ายอาชีพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

4.ต้องการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท่ีมีในหมู่บ้านกําลัง
ไม่มีการพัฒนาเผยแพร่ 

สนับสนุนให้มีการพัฒนาส่งเสริมภูมิ
ปัญญาในหมู่บ้านให้เป็นท่ีรู้จัก
แพร่หลาย 

ด้านการเมืองการปกครอง   
1. คณะกรรมการหมู่ขาดความรู้ด้านการ
จัดการและพัฒนาหมู่บ้าน 

ผู้นําและกรรมการหมู่บ้านไม่มี
ความรู้ความสามารถในการ
บริหารจัดการพัฒนาหมู่บ้าน 

จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะ 
กรรมการหมู่บ้านและผู้นํากลุ่มแกน
นําในหมู่บ้าน 

2.ต้องการให้มีการส่งเสริมการเลือกตั้ง
ทุกระดับ 

ผู้สูงอายุไม่เข้าใจเรื่องการเลือก
ทําให้การใช้สิทธิไม่ได้ตั้งท่ี
ตั้งใจ 

ให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งและการ
ไปใช้สิทธ ิ

3. การเลือกตั้งตัวแทนองค์กรปกครอง มีความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่ม สร้างความเข้าใจสร้างความเข้าใจ
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ส่วนท้องถ่ินทําให้เกิดการขัดแย้งใน
ชุมชน 

ผู้สนับสนุน ถึงวิถีทางประชาธิปไตยไม่ใช่เป็น
เรื่องขัดแย้ง 

4.ต้องการให้มีทีมงานช่วยเหลือ
ประชาชนเม่ือประสบภัยธรรมชาต ิ

ขาดการรวมกลุ่มและฝึก 
อบรมความชํานาญเฉพาะด้าน 

จัดตั้งและฝึกอบรมให้ความรู้อาสา
ป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.) 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ   
1. ปัญหาการใช้ทรัพยากรทางน้ําไม่
อนุรักษ์ 

คนในหมู่บ้านขาดการ
ระมัดระวังในการใช้น้ําใน
แม่น้ําลําคลอง 

สร้างความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์
แม่น้ํา 

2. ปัญหาจากน้ําท่วมบริเวณท่ีลุ่มของ
หมู่บ้าน   

มีน้ําหลากล้นตลิ่งฤดูฝนมีน้ํา
ท่วม 

 ทําแนวป้องกันน้ําท่วม 

3.พ้ืนท่ีถูกน้ําท่วมในช่วงฤดูฝน พ้ืนท่ีน้ําท่วมทุกปีไม่สามารถ
ทําการเกษตรไดต้ลอดปี 

หามาตรการป้องกันและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเม่ือมีปัญหาน้ําท่วม 

ด้านสุขภาพอนามัย   
1. คนส่วนใหญ่เป็นโรคภูมิแพ้เนื่องจาก
กลิ่นเหม็นของโรงงานรับซื้อน้ํายางพารา 

ได้รับมลภาวะเป็นพิษจาก
สิ่งแวดล้อมโรงงาน 

สนับสนุนให้มีการป้องกันและรักษา
โรคภูมิแพ้ 

2.ต้องการให้มีการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับมลพิษสิ่งแวดล้อม 

คนในหมู่บ้านไม่มีความรู้เรื่อง
มลพิษท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อม 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องมลพิษท่ี
เกิดกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

3.ต้องการให้ตรวจสุขภาพประจําปี ขาดการใส่ใจเรื่องสุขภาพ
ตัวเอง 

จัดให้ตรวจสุภาพประจําปีทุกคน 

ดา้นเศรษฐกิจ   
1 ประชาชนมีรายได้น้อยต้องการให้มี
การส่งเสริมอาชีพเสริม 

งานท่ีทําๆได้ค่าตอบแทนน้อย
ไม่พอเลี้ยงครอบครัว 

ส่งเสริมอาชีพรองจากการทํางาน
ประจําหรืองานทําท่ีบ้าน 

2. สินค้ามีราคาแพงขายตามใจชอบไม่
ปิดป้ายราคา 

ไม่มีการควบคุมราคาสินค้า
หรือปิดป้ายแสดงราคาสินค้า 

ใช้มาตรการควบคุมราคาสินค้าและ
การปิดป้ายราคาสินค้า 

3.ต้องการตลาดกลางจําหน่ายสินค้า ไม่มีแหล่งจําหน่ายหรือ
รวบรวมผลผลิตในหมู่บ้าน 

จัดสร้างตลาดกลางเพ่ือเป็นแหล่ง
รวบรวมผลผลิตของประชาชนใน
หมู่บ้านตําบลและตําบลข้างเคียง 

ด้านเกษตรกรรม   
1. ผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรขาด
ความรู้และเทคโนโลยีในการปลูกพืช
หรือเลี้ยงสัตว ์

ผลผลิตทางด้านการเกษตรต่ํา
เม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ี 

อบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีใน
การเพ่ิมผลผลิตให้สูงข้ึน 

2.ต้องการให้มีการส่งเสริมการพัฒนา
และการรวมกลุ่ม 

การประกอบอาชีพขาดการ
พัฒนาและรวมกลุ่มในการ
ผลิต 

จัดตั้งกลุ่มอาชีพและฝึกอบรมให้
ความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม 

3. ส่งเสริมการทําการเกษตรแบบ
พอเพียง 

ครัวเรือนต้องซื้อวัตถุดิบมา
ประกอบอาหารท้ังท่ีสามารถ
ปลูกหรือเลี้ยงไว้กินเองได้ 

ส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไว้
กินเองในครัวเรือนหรือแลก เปลี่ยน
กับครัวเรือนข้างเคียง 
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ด้านสภาพท่ีอยู่อาศัย   
1. ต้องการเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินท่ีอาศัย
อยู่ในเขตพ้ืนท่ีทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว ์

ไม่มีความม่ันคงในเรื่องท่ีดิน
และบ้านอยู่อาศัย  

ตรวจสอบท่ีดินและมอบเอกสาร
สิทธิ์ท่ีดินและบ้านอยู่อาศัย 

1.ต้องการให้ส่งเสริมปลูกพืชผักสวนครัว
รั้วกินทุกครัวเรือน 

ครัวเรือนต้องซื้อของกินของใช้
จากท่ีอ่ืนทําให้สิ้นเปลืองเงิน 

ส่งเสริมการปลูกพืชเลี้ยงไว้บริโภค
ในครัวเรือนท่ีเหลือไว้ขาย 

3.ต้องการให้ส่งเสริมการปลูกไม้ดอก-ไม้
ประดับบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว/วัด/
ศาลาริมทาง/สองข้างทางและท่ี
สาธารณะประโยชน์ภายในหมู่บ้าน  

ภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านไม่มี
ความสวยงาม  มีขยะท้ิงอยู่
เกลื่อนกลาด 

ส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชนใน
หมู่บ้านปลูกไม้ดอกและไม้ประดับ
บริเวณบ้านริมถนนและอาคาร
สาธารณะประโยชน์ 

ด้านการรวมกลุ่ม   
1. ปัญหาการรวมกลุ่มไม่มีความเข้มแข็ง
ส่วนมากเกิดข้ึนเฉพาะกิจ 

กลุ่มท่ีเกิดข้ึนในหมู่บ้านส่วน
ใหญ่จะเป็นกลุ่มท่ีเกิดจากส่วน
ราชการจัดตั้งข้ึน 

ส่งเสริมอบรมให้สมาชิกมีความ
เข้าใจในการรวมกลุ่มกันทํางาน 

2. ขาดความรู้เรื่องการบริหารจัดการ
กลุ่มและองค์กร 

การดําเนินการของกลุ่มท่ีมีอยู่
ในหมู่บ้านไม่มีความเข้มแข็ง 

อบรมให้ความรู้เรื่องการบริหาร
จัดการและการพัฒนากลุ่ม 

3. สนับสนุนการรวมกลุ่มผู้ท่ีประกอบ
อาชีพเดียวกันเพ่ือร่วมกันทํากิจกรรม
ร่วมกัน 

ผู้ท่ีประกอบอาชีพอย่างเดียว 
กันไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้ 

จัดตั้งกลุ่มหรือสหกรณ์เพ่ือ
ผลประโยชน์ในการผลิตและการซื้อ
ขายผลผลิต 

ด้านวัฒนธรรมประเพณี   
1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน 

ต้องการดึงดูดใจและเชิญชวน
ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 

จัดประกวดกิจกรรมและตั้งรางวัล
สําหรับกิจกรรมดีเด่นหรือชนะเลิศ 

2. อนุรักษ์และสืบทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถ่ินให้สืบเนื่องต่อไป 

เยาวชนรุ่นหลังและประชาชน
ในหมู่บ้านขาดความสนใจใน
เรื่องการปฏิบัติตนตามขนบ 
ธรรมเนียมประเพณีพ้ืนบ้าน
ดั้งเดิมของหมู่บ้าน  

จัดตั้งชมรมอนุรักษ์ขนบธรรม 
เนียมประเพณีของหมู่บ้านโดยเน้น
ให้เยาวชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกทุก
ครัวเรือน 

3. รณรงค์ให้ร่วมกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 

ประชาชนร่วมในงานประเพณ ี
ทางศาสนาน้อย 

จัดกิจกรรมให้ประชาชนร่วม
ประกอบกิจวันสําคัญทางศาสนา 

4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน
ออกสู่ภายนอกชุมชน 

บุคคลภายนอกไม่รู้เรื่องการจัด
กิจกรรมและต้องการเชิญชวน
ร่วมกิจกรรมในหมู่บ้าน 

ประชาสัมพันธ์ข่าวคราวทางวิทยุ
และปดิประกาศท่ัวไป 

ด้านสิ่งแวดล้อม   
1. มวลสภาวะทางด้านอากาศเป็นพิษ มีคนป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ ปรับปรุงแก้ไขการเป็นพิษของมวล

ภาวะด้านอากาศ 
2. น้ําเสียจากโรงงานส่งกลิ่นเหม็น มีกลิ่นเหม็นรบกวนผู้คน

บริเวณท่ีอยู่อาศัย 
 

3.ต้องการให้ส่งเสริมเวทีเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

ขาดความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ฝึกอบรมเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวด 
ล้อมเพ่ือร่วมป้องกันและรักษา 
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ด้านความปลอดภัย   
1. ขาดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนไม่มีความม่ันใจใน
ความปลอดภัยชีวิต ทรัพย์สิน 

หามาตรการความปลอดภัยโดยจัด
เวรยามในเวลากลางคืน 

2. ขาดระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้
ถนนทางด้านจราจรบ่อย 

ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการขับข่ี
ยวดยานและการใช้กฏจราจร 

3. ควรให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันและ
การเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดแก่เยาวชน
และกลุ่มเสี่ยง 

มีกลุ่มเสี่ยงของเยาวชนเรื่อง
การเสพยาเสพติดให้โทษ 

ฝึกอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรม
ด้านท่ีเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้ความ
สนใจเพ่ือไม่ให้เข้าใกล้ยาเสพติด 

ด้านนันทนาการ   
1. เยาวชนและผู้ท่ีสนใจขาดแคลน
อุปกรณ์กีฬา 

ไม่มีอุปกรณ์สําหรับเล่นกีฬา
ออกกําลังกาย 

จัดหาอุปกรณ์กีฬาไว้ประจําศูนย์
กีฬาหมู่บ้าน 

2. เยาวชนต้องการเรียนรู้ด้านกีฬาชนิด
ต่างๆในระหว่างปิดภาคเรียน 

ต้องการเรียนรู้ด้านพ้ืนฐาน
เรื่องกีฬาชนิดต่างๆ 

จัดตั้งศูนย์กีฬาประจําหมู่บ้านและ
สนับสนุนครูฝึกสอนกีฬา 

3. กลุ่มท่ีสนใจต้องการอุปกรณ์ดนตรี
และการเรียนรู้ด้านดนตรีไทย/สากล 

กลุ่มมีความสนใจเรื่องการ
เรียนรู้ดนตรีไทยและสากล 

สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย
และเครื่องดนตรีสากล 

ด้านกองงทุนชุมชน/ด้านสวัสดิการชุมชน   
1. การบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพและ
กองทุนในหมู่บ้านไม่มีประสิทธิภาพ 

กลุ่มอาชีพและกองทุนหมู่ 
บ้านไม่เข้มแข็ง 

อบรมให้ความรู้เรื่องการบริหาร
จัดการกลุ่ม 

2. สมาชิกกลุ่มขาดคุณธรรมและความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อกลุ่ม 

สมาชิกกลุ่มท่ีมีบริการให้ยืม
เงินทุนหมุนเวียนไม่ส่งใช้เงิน
คืนตามกําหนดหรือไม่คืนเลย 

ให้ความรู้และช่วยเหลือคณะกรรม 
การกลุ่มในการแก้ปัญหาการไม่ส่ง
ใช้เงินคืนกลุ่มของสมาชิกท่ียืมเงิน 

 
แผนงาน/โครงการ(ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรอบ 5 แผนงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข) 

ประเภทชุมชนดําเนินการเอง 
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานสร้างการเรียนรู้
และความสามารถในการ
จัดการของชุมชน 

1.จัดกิจกรรมและนันทนาการร่วม กันของ
ประชาชนในหมู่บ้าน 
2.สร้างจิตสํานึกให้ให้มีความรับผิด 
ชอบต่อส่วนรวม 
4.จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
5.สร้างความเข้าใจสร้างความเข้าใจถึงวิถี 
ทางประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นเรื่องขัดแย้ง 

5,000 
. 

4,000 
. 

250,000 
5,000 

กม. 
. 

กม. 
. 

อยู่ดี-มีสุข/กม. 
กม. 
. 

แผนงานกําหนดตําแหน่ง
การพัฒนาอาชีพของ
ชุมชนภายใต้ระบบและ
กลไกตลาด 

1.จัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ีด้านอาชีพ 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
 

 10,000 กม. 
. 
 

แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

1.จัดหาน้ําสะอาดสําหรับดื่มของชุมชน 
 

280,000 กม./อยู่ดี-มีสุข 
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แผนงานสนับสนุนชุมชน
ให้มีบทบาทรองรับความ
อ่อนแอของครอบครัวไทย 

1.จัดตั้งกลุ่มหรือชมรมเพ่ือช่วยกันดูและ
แนะนําด้านสุขภาพอนามัย 
2.จัดตั้งกองทุนรวมเพ่ือสวัสดิการในการการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือ 
3.รวมกลุ่มจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ฌาปนกิจ
และสวัสดิการอ่ืนๆ 

10,000 
 

50,000 
. 

100,000 
. 

กม. 
. 

กม. 
. 

กม. 
. 

แผนงานดูแลความอุดม
สมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน 

1.ปรับปรุงจัดระบบการจัดการแหล่งไม่ให้มี
การทําลายแหล่งน้ํา 
2.ส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ปลูกไม้ดอกและไม้ประดับบริเวณบ้านริม
ถนนและอาคารสาธารณะประโยชน ์
3.ปลูกต้นไม้ยืนต้นสองข้างทางในหมู่บ้าน
และเก็บขยะลงถังรองรับ 
 
 
 

50,000 
. 

100,000 
. 
. 

50,000 

กม. 
. 

กม. 
. 
. 

กม. 

แผนงาน/โครงการ(ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรอบ 5 แผนงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข) 
ประเภทขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากท้องถิ่น(อบต. ,อบจ.) 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ 
แผนงานสร้างการเรียนรู้
และความสามารถในการ
จัดการของชุมชน 

1.จัดหาอุปกรณ์การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม 
2.หาครูเพ่ิมให้มีความเหมาะสมกับเด็กท่ี
เพ่ิมข้ึน 
3.สนับสนุนให้มีการพัฒนาส่งเสริมภูมิปัญญา
ในหมู่บ้านให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย 
3.จัดทําป้ายชื่อบ้านทุกบ้าน/ป้ายบอกชื่อ
ถนน,ซอยภายในหมู่บ้าน 
3.เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารประชาชน 
4.ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
5.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวิถีไทย 
6.จัดกิจกรรมวันเด็ก 

60,000 
. 

84,000 
. 

150,000 
. 

50,000 
. 

80,000 
80,000 

. 
75,000 
30,000 

อบต. 
. 

อบต. 
. 

อบจ. 
. 

อบต. 
. 

อบต. 
อบต. 
. 

อบต. 
อบต. 

แผนงานกําหนดตําแหน่ง
การพัฒนาอาชีพของ
ชุมชนภายใต้ระบบและ
กลไกตลาด 

1.จัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ีด้านอาชีพ
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
 

250,000 อบต. 
. 
 

แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมแก่กลุ่มอาชีพ
ในหมู่บ้าน 

300,000 อบต. 
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แผนงานสนับสนุนชุมชน
ให้มีบทบาทรองรับความ
อ่อนแอของครอบครัวไทย 

1.จัดตั้งและฝึกอบรมให้ความรู้อาสาป้องกัน
ภัยพลเรือน (อปพร.) 
2.โครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบ 
ภัยเม่ือมีปัญหาน้ําท่วม 
3.สร้างลานออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอาย ุ
4.จัดหาท่ีอยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส 
5.จัดหารถพยาบาลรับส่งผู้ผู้ป่วย หนักท่ีต้อง
เข้ารักษาในจังหวัด 
6.ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 
7.จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 
 

100,000 
. 

200,000 
. 

150,000 
300,000 
800,000 

. 
50,000 
25,000 

ป้องกันภัยพลเรือน 
. 

ป้องกันภัยพลเรือน 
. 

อบจ. 
อบต. 
อบจ. 
. 

อบต. 
อบต. 

แผนงานดูแลความอุดม
สมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมของชุมชน 

1.จัดทําป้ายชื่อบ้านทุกบ้าน/ป้ายบอกชื่อ
ถนน,ซอยภายในหมู่บ้าน 
3.ปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสวนหย่อมและปลูก
ต้นไม้เพ่ิมเติมให้สวยงาม 
4.จัดถังรองรับขยะและให้มีรถเก็บขยะ 
5.จัดสร้างเรือนเพาะชําต้นไม้ 
6.สร้างโรงผลิตน้ําสะอาดดื่มสําหรับชุมชน 
7.ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
8.สร้างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
9.เฝ้าระวังและฟ้ืนฟูธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 
10.สร้างศาลาท่ีพักริมทาง 
11.ฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
12.โครงการอนุรักษ์บํารุงรักษาป่าชุมชน 
13.ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสาย
หลักภายในหมู่บ้าน 

40,000 
. 

500,00 
. 

900,000 
400,000 
350,000 
200,000 
40,000 

. 
170,000 
160,000 
20,000 
40,000 
100,000 

. 

อบต. 
. 

อบต. 
. 

อบต. 
อบจ. 
อบจ. 
อบต. 
อบต. 
. 

อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 
. 

 
แผนงาน/โครงการ(ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรอบ 5 แผนงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข) 

ประเภทขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการ เอกชน 
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ 

แผนงานสร้างการเรียนรู้
และความสามารถในการ
จัดการของชุมชน 

1.จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
2.จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรม 
การหมู่บ้านและผู้นํากลุ่มแกนนําในหมู่บ้าน 
3.ให้ความรู้เรือ่งการเลือกตั้งและการไปใช้สิทธิ 
4.สร้างสนามกีฬาประจําหมู่บ้าน 
5.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้ง
อินเตอร์เน็ตของหมู่บ้าน 

300,000 
50,000 

. 
50,000 
300,000 
60,000 

. 

อยู่ดี มีสุข 
พัฒนาชุมชน 

. 
กรมการปกครอง 

การกีฬา 
กรมการปกครอง 

. 
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6.จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องมลพิษท่ีเกิดกับ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน  
7.ให้ความรู้และเพ่ิมสวัสดิการแก่อาสา   
สมัครสาธารณสุขในหมู่บ้าน 
8.จัดตัง้ศูนย์เรียนรู้ชุมชนและกองทุนให้การ
สนับสนุนด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
9.ฝึกอบรมเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวด ล้อมเพ่ือ
ร่วมป้องกันและรักษา 
10.ฝึกอบรมด้านกีฬาและจัดหาอุปกรณ์กีฬา 
11.จัดบริการด้านแรงงานแก่ประชาชนได้แก่
การฝึกอาชีพ,การฝึกทักษะฝีมือ,การจัดหา
งาน,สร้างอาชีพเสรมิ,การสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงาน,การประกันสังคม 
12.ฝึกเสริมอาชีพเพ่ือส่งเสริมการมีงานทํา 
13.สาธิตการปลูกพืชในพ้ืนท่ีนาร้าง 
14.โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
15.อบรมการป้องกันกําจัดศัตรูพืช 
16.อบรมคณะกรรมการบริหารกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิต 
17.อบรมเพิ่มศักยภาพกรรมการหมู่บ้าน กข.คจ. 
18.สัมมนาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
19.อบรมกรรมการจัดเก็บข้อมูลจปฐ./กชช.2ค 

50,000 
. 

40,000 
. 

500,000 
. 

50,000 
. 

100,000 
500,000 

. 

. 

. 
200,000 
100,000 
200,000 
15,000 
15,000 

. 
15,000 
20,000 
35,000 

ก.ทรัพยากรฯ 
. 

สาธารณสุข 
. 

อยู่ดี-มีสุข 
. 

ก.ทรัพยากรฯ 
. 

การกีฬา 
จัดหางานจังหวัด 

. 

. 

. 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ส่งเสริมการเกษตร 
ส่งเสริมการเกษตร 
ส่งเสริมการเกษตร 
พัฒนาชุมชน 

. 
พัฒนาชุมชน 
พัฒนาชมุชน 
พัฒนาชุมชน 

แผนงานกําหนดตําแหน่ง
การพัฒนาอาชีพของ
ชุมชนภายใต้ระบบและ
กลไกตลาด 

1.จัดตลาดกลางเพ่ือเป็นท่ีจําหน่ายสินค้า 
2.รวมกลุ่มอาชีพจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน
ขอรับการสนับสนุนการเงิน 
3.โครงการสร้างอาชีพใหม่ให้คนว่างงาน 
4.โครงการมีงานทําผู้นําชุมชนเข้มแข็ง 
5.โครงการส่งเสริมการรับงานไปทําท่ีบ้าน 
6.โครงการส่งเสริมปลูกพืชแซมยาง 
7.โครงการผลิตพืชปลอดสารพิษ 
8.เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 
9.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงวัวพ้ืนเมือง 
10.ส่งเสริมการไก่พ้ืนเมือง 
11.ส่งเสริมการปลูกหญ้า 
12.ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ด 
13.ส่งเสริมการเลีย้งวัวลูกผสม 
14.ส่งเสริมการแปรรูผลผลิตทางการเกษตร 
15.ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 
16.โครงการปลูกไม้ผลบริเวณบ้าน 

800,000 
400,000 

. 
100,000 
60,000 
30,000 
50,000 
30,000 
60,000 
100,000 
40,000 
50,000 
60,000 
200,000 
20,000 
10,000 
8,000 

พาพิชย์จังหวัด 
เกษตร 

. 
จัดหางานจังหวัด
จัดหางานจังหวัด 
จัดหางานจังหวัด 
กองทุนสงเคราะห์ 
ส่งเสริมการเกษตร 
กองทุนสงเคราะห์ 

ปศุสัตว ์
ปศุสัตว ์
ปศุสัตว ์
ปศุสัตว ์
ปศุสัตว ์

ส่งเสริมการเกษตร 
สาธารณสุข 

ส่งเสริมการเกษตร 
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17.ส่งเสริมการทําไร่นาสวนผสม 
18.โครงการปลูกผักสวนครัวบริเวณบ้าน 
19.โครงการปลูกข้าวโพดหวาน 
20.โครงการปลูกอ้อยค้ันน้ํา 
21.ส่งเสริมการป้องกันศัตรูพืชจากธรรมชาติ 
22.ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ,ปุ๋ยอินทรีย์ 
23.ส่งเสริมการกําจัดศัตรูพชืสกัดจากธรรมชาต ิ
24.โครงการปรับปรุงบํารุงดิน 
25.โครงการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ําหมัก 
26.ส่งเสริมการตรวจวิเคราะห์ดิน 
27.ส่งเสริมการวิเคราะห์น้ํา 
28.ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรพันธุ์พ้ืนเมือง 
29.ส่งเสริมการเพ่ิมรายได้นอกภาคเกษตร 
30.ส่งเสริมการเลี้ยงปลาน้ําจืด/การเพาะเลี้ยง 
 

120,000 
8,000 
5,000 
10,000 
5,000 
20,000 
10,000 
5,000 
100,000 
5,000 
5,000 
50,000 
100,000 
200,000 

ส่งเสริมการเกษตร 
ส่งเสริมการเกษตร 
ส่งเสริมการเกษตร 
ส่งเสริมการเกษตร 
ส่งเสริมการเกษตร 
 พัฒนาท่ีดิน 
พัฒนาท่ีดิน 
พัฒนาท่ีดิน 
พัฒนาท่ีดิน 
พัฒนาท่ีดิน 
พัฒนาท่ีดิน 
ปศุสัตว ์

ส่งเสริมการเกษตร 
ประมง 

แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

1.จัดหาน้ําสะอาดสําหรับดื่มของชุมชน 
 

250,000 สาธารณสุข 

แผนงานสนับสนุนชุมชน
ให้มีบทบาทรองรับความ
อ่อนแอของครอบครัวไทย 

1.จัดตั้งและฝึกอบรมให้ความรู้อาสาป้องกัน
ภัยพลเรือน (อปพร.) 
2.โครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบ 
ภัยเม่ือมีปัญหาน้ําท่วม 
3.จัดให้ตรวจสุภาพประจําปีทุกคน 
4.จัดสวัสดิการเป็นอุปกรณ์สื่อสารและ
สวัสดิการด้านปฏิบัติงาน 
5.จัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ระดับหมู่บ้าน 
6.อบรมให้ความรู้และต้ังอาสาสมัครป้องกัน
ภัยยาเสพติดพร้อมอุปกรณ์สนบัสนุน 
7.รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
8.รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
9.รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
10.โครงการควบคุมเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง 
11.ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
12.รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 
13.ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทํา 
14.ส่งเสริมการมีงานทําเพ่ือผู้สูงอายุ 

100,000 
. 

200,000 
. 

15,000 
50,000 

. 
300,000 

. 
200,000 

. 
30,000 

. 
60,000 
30,000 
30,000 

. 
25,000 
10,000 
50,000 
50,000 

ป้องกันภัยพลเรือน 
. 

ป้องกันภัยพลเรือน 
. 

สาธารณสุข 
ป้องกันภัยพลเรือน 

. 
สาธารณสุข 

. 
ศตส.จ. 

. 
สาธารณสุข 

. 
สาธารณสุข 
 สาธารณสุข 
สาธารณสุข 

. 
สาธารณสุข 
สาธารณสุข 

จัดหางานจังหวัด
จัดหางานจังหวัด 
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15.ฝึกอาชีพกลุ่มผู้ยากจน 
16.โครงการสร้างชีวิตใหม่แก่ผู้ประสบภัย 
17.โครงการสร้างอาชีพใหม่แก่ผู้บําบัด
ยาเสพติด 
 

100,000 
100,000 
100,000 

 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

แผนงานดูแลความอุดม
สมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน 

1.จัดให้มีการควบคุมมวลพิษของท่ีท้ิงขยะ 
2.ให้มีการกําจดัน้ําเสียโดยการบําบัดให้
ถูกต้อง 
3.ก่อสร้างกําแพงพนังป้องกันน้ําท่วม 

100,000 
300,000 

. 
2,000,000 

ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

. 
กรมชลประทาน 

แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ประเภทขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ส่วนราชการและเอกชนเอกชน 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ 
แผนงานการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.โครงการบุกเบิกถนน 
2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนอง
ใหญ ่
3.โครงการสร้างถนนคอนกรีตในวัดควนปริง
วนาราม 
4.โครงการก่อสร้างหินผ,ุหินคลุกหรือลายาง
ไปบางหมาก 
6.โครงการก่อสร้างหินผ,ุหินคลุกหรือลายาง
ไปควนธาน ี
7.โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
 

600,000 
3,000,000 

. 
1,500,000 

. 
7,500,000 

. 
6,000,000 

. 
250,000 

 

อบต.ควนปริง  
อบต.ควนปริง 

. 
อบต.ควนปริง 

. 
อบต.ควนปริง 

. 
อบต.ควนปริง 

. 
อบต.ควนปริง 

 
 
 

รายชื่อแกนนํา (คณะทํางานแผนชุมชน) 
 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง/ตัวแทนกลุ่มองค์กร เบอร์โทร 
1 นายเฉลิม สุทธิโภชน ์ ผู้ใหญ่บ้าน  
2 นายฉลอง ทองเรือง ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม  
3 นายลวัต  เปาะทอง ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม  
4 นายพล อรรถสงเคราะห์  ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม  
5 นายทักษิณ  รักจริง ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม  
6 นางผิว โปหลง ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม  
7 นางหนูพันย์       มะนะโส ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม  
8 นายจัด     มะนะโส ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม  
9 นางประไพพิศ      นพคุณ ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม  
10 นางนันท์นภัส      หลังสุพรรณการ ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม  
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11 นายปัญญาวุฒิ    เซ่งเอียด ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม  
12 นางพิม      ก้ิมเฉี้ยง ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม  
13 นางละออ     ก้ิมเฉี้ยง ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม  
14 นางสุวดี     ท่าจีน ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม  
15 นายสนั่น      ก้ิมเฉี้ยง ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม  
16 นางวรรณี     วัฒนกุล ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม  
17 นางสุพิศ      นกเอ้ียง ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม  
18 นางสุภร     นพคุณ ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม  
19 นางถนอม      เอ้ียวถ้ึง ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม  
20 นางละออ        ฉิมปาน ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม  
21 นางละออง      ก้ิมเฉี้ยง ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม  
22 นายบุญฤทธิ์         ฝันเซียน ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม  
23 นายสุวิน     มะนะโส ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม  
24 นางยุพา     จันด้วง ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม  
25 นายบุญชู       ถือทอง ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม  
26 นายสมพร      ไกรเทพ ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


