




แบบผ.01

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แนวทางการพัฒนา 1.1พัฒนา ปรับปรุงสถานท่ีทองเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีมาตรฐาน
1 ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะ

สระน้ําหนองปนหยา
 - เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
ตลอดจนสงเสริมการทองเที่ยว
ภายในพื้นที่ตําบลละงูและพื้นที่
ใกลเคียง

 - อุดหนุนอบต.ละงู ในการ
กอสรางสถานที่พักผอนริมสระน้ํา
หนองปนหยาและกอสราง
คูระบายน้ํา คสล. พรอมทางเทา

1,000,000   -  - จํานวนรอยละของ
ประชากรที่เขาใช

บริการ

 - ประชาชนมีสถานที่พักผอน
หยอนใจ ตลอดจนการทํากิจกรรมตางๆ
ที่สวยงาม
 - สงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลละงู

อุดหนุนอบต.ละงู
อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)
(ประสานแผน)

1,000,000  -  -

1 รักษ เล ปา ฟา สตูล  - การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
 - สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดสตูล

 - จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณ
แหลงทองเที่ยวจังหวัดสตูล
จํานวน 1 คร้ัง

    1,200,000     1,200,000     1,200,000 จํานวนคร้ัง
ที่จัดกิจกรรม

 - ทรัพยากรธรรมชาติ
และแหลงทองเที่ยว
มีความสวยงามพรอมตอนรับ
นักทองเที่ยว

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพและย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
ผลที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก
     ตัวชี้วัด (KPI)

แนวทางการพัฒนา 1.2 พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชนภายใตการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1.พัฒนาการทองเท่ียวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศใหไดมาตรฐานและยั่งยืน
 - ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 1 พัฒนาการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพและยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 36



พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
ผลที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก
     ตัวชี้วัด (KPI)

2 สงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดสตูล

 - เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวโดย
ชุมชนใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
 - ยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยว
โดยชุมชนสูสากล
 - สรางรายไดแกชุมชนกระตุน
เศรษฐกิจของจังหวัด

 - ขับเคลื่อนกิจกรรม
การทองเที่ยวโดยชุมชน
ไมนอยกวา 1 กิจกรรม

100,000 150,000 200,000 จํานวนคร้ัง
ที่จัดกิจกรรม

 - การทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล
เปนที่รูจักอยางแพรหลาย
 - เกิดการพัฒนาศักยภาพและสามารถ
ยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวโดยชุมชน

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

3 ขับเคลื่อนอนาคตสตูลดานการ
ทองเที่ยว

 - สงเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อน
การทองเที่ยวจังหวัดสตูล
จากภาคสวนตาง ๆ

  - สงเสริมกิจกรรมตามมติสภา
พัฒนาการทองเที่ยวอบจ.สตูล
จํานวนไมนอยกวา1 คร้ัง

       500,000        500,000        500,000 จํานวนคร้ัง
ที่จัดกิจกรรม

 - ขับเคลื่อนกิจกรรมดานการทองเที่ยว
จากการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษา
ดานการทองเที่ยวจังหวัดสตูล

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

1,800,000 1,850,000 1,900,000

1 จัดอบรมมัคคุเทศก  - เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ทักษะใหบุคลากรดานการทองเที่ยว
มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

 - รวมจัดอบรมบัตรไกด
จํานวน 1 คร้ัง

       300,000        300,000        300,000 จํานวนคร้ัง
ที่จัดกิจกรรม

 - บุคลากรดานการใหบริการทองเที่ยว
มีคุณภาพและเพียงพอ

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

2 จัดอบรมยุวมัคคุเทศก  - เพื่อเสริมสรางเจตคติที่ดีในอาชีพ
มัคคุเทศก
 - เพื่อใหเยาวชนเปนกลไกในการ
เผยแพรและประชาสัมพันธ
การทองเที่ยว

 - จัดอบรมมัคคุเทศกนอย
จํานวน 1 รุน

       100,000        100,000        100,000 จํานวนคร้ัง
ที่จัดกิจกรรม

 - เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรูและรูจัก
รับผิดชอบตอสังคม

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

400,000 400,000 400,000

แนวทางการพัฒนา 1.3 พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวใหมีความรูและทักษะในการใหบริการ การปองกันและบรรเทาอุบัติภัย

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 37



พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
ผลที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก
     ตัวชี้วัด (KPI)

1 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวจังหวัดสตูล

 - เพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยว
ของจังหวัดสตูลในรูปแบบตางๆ
 - เพื่อกระตุนใหนักทองเที่ยว
ทั้งชาวไทยและตางชาติหันมาเที่ยว
จังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น

 - จัดทําสื่อประชาสัมพันธใน
รูปแบบตางๆ อาทิ เชน
ปายคัทเอาทกลางแจง/ สื่อวีดีโอ
ปายคัทเอาทสนามบิน /วีซีดี /
แผนพับ / วารสาร /สื่อดิจิตอล
และสื่ออื่นๆที่เกี่ยวของ
ไมนอยกวา 1 สื่อ

    1,500,000     1,500,000     1,500,000  จํานวนสื่อ
ประชาสัมพันธ

ในรูปแบบตาง ๆ
ตามที่ อบจ.สตูล

กําหนด

 - นักทองเที่ยวเกิดความสนใจ และจดจํา
 ทําใหนักทองเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดสตูล
เพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

1,500,000 1,500,000 1,500,000

1 จัดงานเปดฟาอันดามันสวรรคสตูล  - เพื่อกระตุนใหนักทองเที่ยว
หันมาเที่ยวจังหวัดสตูลในชวง
เปดฤดูกาลทองเที่ยวใหม

 - จัดงานเปดฟาอันดามันสวรรค
สตูล จํานวน 1 คร้ัง

       850,000        850,000        850,000 จํานวนคร้ัง
ที่จัดกิจกรรม

 - นักทองเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

2 จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดสตูล

 - สงเสริมการทองเที่ยวในรูปแบบ
ตางๆ และยกระดับการทองเที่ยว
ใหมีความเขมแข็ง

 - รวมจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยวจังหวัดสตูล
รูปแบบตาง ๆ ไมนอยกวา 1 คร้ัง

       300,000        300,000        300,000 จํานวนคร้ัง
ที่จัดกิจกรรม

 - ชุมชนเกิดความเขมแข็ง ประชาชน
มีรายไดเพิ่มขึ้นมีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
สถานที่ทองเที่ยวเปนที่รูจักเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

3 วันเตาโลก ประจําป 2560
(World Turtle Day 2017)

 - เพื่อประชาสัมพันธและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษจากการจัดงาน
วันเตาโลกอยางตอเนื่องและ
เปนที่รูจักอยางแพรหลาย

 - มีผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา
3,000 คน

       100,000        100,000        100,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

 - ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นมีนักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น สถานที่ทองเที่ยวเปนที่รูจักเพิ่มขึ้น
- เพื่อใหประชาชนมีความรูดานการ
อนุรักษเตาทะเล

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

แนวทางการพัฒนา 1.4 ประชาสัมพันธการทองเท่ียวใหเปนท่ีรูจักอยางกวางขวางท้ังในและตางประเทศ

แนวทางการพัฒนา 1.5 สนับสนุน ใหมีกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวท่ีหลากหลายตลอดท้ังป

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 38



พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
ผลที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก
     ตัวชี้วัด (KPI)

4 จัดงานแขงขันตกปลานานาชาติ
บาราฟซชิ่งคัพ

 - เพื่อสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว
ในรูปแบบกีฬา ดึงดูดนักทองเที่ยว
ใหมาจังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น

 - รวมจัดงานแขงขันตกปลา
บาราฟซชิ่งคัพ จํานวน 1 คร้ัง

       100,000        100,000        100,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

 - นักทองเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

5 จัดงานแขงขันเซปกตะกรอ
เชื่อมความสัมพันธ ไทย-มาเลเซีย
(สตูลคัพเขานอยเกมส)

 - เพื่อสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว
ในรูปแบบกีฬา ดึงดูดนักทองเที่ยว
ใหมาจังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น

 - รวมจัดงานการแขงขัน
เซปกตะกรอเชื่อมความสัมพันธ
ไทย - มาเลเซีย จํานวน 1 คร้ัง

       100,000        100,000        100,000 จํานวนทีม
ที่เขารวมแขงขัน

 - นักทองเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

6 จัดงานเทศกาลขาวโพดหวาน
และของดีอําเภอทาแพ

 - สงเสริมการทองเที่ยวในเชิงเกษตร  - รวมจัดงานเทศกาลขาวโพด
หวานและของดีอําเภอทาแพ
จํานวน 1 คร้ัง

       100,000        100,000        100,000 จํานวนคร้ัง
ที่จัดกิจกรรม

 - การทองเที่ยวโดยชุมชนเกิดความ
เขมแข็ง ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

7 จัดงานมหกรรมของดีวิถีตันหยง
และวิ่งมหัศจรรยบนสันหลังมังกร
ตันหยงโปสตูล

 - สงเสริมการทองเที่ยวในรูปแบบ
ตางๆ และยกระดับการทองเที่ยว
ชุมชนใหมีความเขมแข็ง

 - รวมจัดงานมหกรรมของดี
วิถีตันหยงและวิ่งมหัศจรรย
บนสันหลังมังกร ตันหยงโปสตูล
จํานวน 1 คร้ัง

       100,000        100,000        100,000 จํานวนคร้ัง
ที่จัดกิจกรรม

 - การทองเที่ยวโดยชุมชนเกิดความ
เขมแข็ง ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

8 จัดงานเทศกาลสงเสริมการ
ทองเที่ยวอําเภอละงู
(ยอนหอยหลอด)

 - สงเสริมการทองเที่ยวในรูปแบบ
ตางๆ และสงเสริมประเพณีทองถิ่น

 - รวมจัดงานเทศกาลสงเสริม
การทองเที่ยวอําเภอละงู
(ยอนหอยหลอด) จํานวน 1 คร้ัง

       150,000        150,000        150,000 จํานวนคร้ัง
ที่จัดกิจกรรม

 - ชุมชนเกิดความเขมแข็ง ประชาชน
มีรายไดเพิ่มขึ้น มีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

9 จัดงานมรกตอันดามันมหัศจรรย
อาหารอรอยของดีที่ละงู
(La-Ngu Food Festival)

 - สงเสริมการทองเที่ยวในรูปแบบ
ตางๆ และยกระดับการทองเที่ยว
ชุมชนใหมีความเขมแข็ง

 - รวมจัดงานมรกตอันดามัน
มหัศจรรยอาหารอรอยของดีที่ละงู
จํานวน 1 คร้ัง

       200,000        200,000        200,000 จํานวนคร้ัง
ที่จัดกิจกรรม

 - ชุมชนเกิดความเขมแข็ง ประชาชน
มีรายไดเพิ่มขึ้น มีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)
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10 Satun Geopark Fossil
Fesstival คร้ังที่ 4

 - เพื่อเปนประชาสัมพันธแหลง
เรียนรูและแหลงทองเที่ยวใหม
ทางธรรมชาติอุทยานธรณีสตูล
- เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู
ดานวิทยาศาสตรแกประชาชน
- เพื่อเปนการเสริมสรางจิตสํานึก
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
อันมีคุณคาแกประชาชน

 - รวมจัดงาน Satun Geopark
Fossil Fesstival คร้ังที่ 4
จํานวน 1 คร้ัง

400,000 300,000 300,000  จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

 - การทองเที่ยวของจังหวัดเปนที่รูจักของ
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ
มากยิ่งขึ้น
 - นักทองเที่ยวหันมาเที่ยวจังหวัดสตูล
เพิ่มขึ้น เพิ่มรายไดใหกับประชาชน
- ประชาชนมีจิตสํานึกในการเปนเจาบาน
เกิดความรักและหวงแหนแหลงทองเที่ยว
มากขึ้น

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)
(ประสานแผน)

11 จัดงานแขงขันจักรยาน
เพื่อการทองเที่ยว (Satun MTB)

 - เพื่อสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว
ในรูปแบบกีฬา ดึงดูดนักทองเที่ยว
ใหมาจังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น

 - จัดงานแขงขันจักรยาน
เพื่อการทองเที่ยว (Satun MTB)
จํานวน 1 คร้ัง

       300,000   -        300,000 จํานวนคร้ัง
ที่จัดกิจกรรม

 - ชุมชนเกิดความเขมแข็ง ประชาชน
มีรายไดเพิ่มขึ้น มีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

12 จัดงานการแขงขันอันดามันสตูล
มินิ - ฮาลฟมาราธอน

 - เพื่อสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว
ในรูปแบบกีฬา ดึงดูดนักทองเที่ยว
ใหมาจังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น

 - จัดการแขงขันอันดามันสตูลมินิ -
ฮาลฟ มาราธอน จํานวน 1 คร้ัง

 -        500,000  - จํานวนคร้ัง
ที่จัดกิจกรรม

 - ชุมชนเกิดความเขมแข็ง ประชาชน
มีรายไดเพิ่มขึ้นมีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

2,700,000 2,800,000 2,600,000

7,400,000 6,550,000 6,400,000

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 40



แบบผ.01

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหม่ันคงอยางย่ังยืน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตดวยการใชเทคโนโลยีการเกษตร
1 ขับเคลื่อนอนาคตสตูล

ดานการเกษตร
 - เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ
และแนวทางการพัฒนาการเกษตร
จังหวัดสตูล

 - สงเสริมกิจการสภาพัฒนา
เกษตรกรรม อบจ.สตูล
จํานวนไมนอยกวา 2 คร้ัง

2,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนคร้ัง
ที่จัดกิจกรรม

 - สามารถยกระดับการบริหารจัดการ
ดานการเกษตรจังหวัดสตูล

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

2,000,000 1,000,000 1,000,000

1 สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ  - เพื่อพัฒนาองคความรู และทักษะ
การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑในดานตางๆ
 - เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพ
และรายได

 - อบรมใหความรูกลุมอาชีพ เชน
 ผลิตภัณฑชุมชน

350,000 350,000 350,000 จํานวนกิจกรรม
ที่สงเสริมอาชีพ

 -ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

แนวทางการพัฒนา 2.2 การสงเสริมการรวมกลุม เพ่ือการแปรรูปลดตนทุน สรางมูลคาเพ่ิมและการตลาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร
 - ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 3 สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหม่ันคงอยางยั่งยืน

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเขมแข็งภาคการเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหมั่นคงอยางยั่งยืน 41



พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2 สงเสริมการลงทุน คร้ังที่ 6
SATUN FUND FAIR 2017

 - เพื่อสงเสริมใหมีการลงทุนใน
จังหวัดสตูลมากขึ้นและทํางานแบบ
บูรณาการสนองนโยบายของรัฐเปด
โอกาสใหประชาชนเขาถึงสถาบัน
การเงินในระบบมากขึ้นรองรับการ
เปดเขตการคาเสรีอาเซียน

 - อุดหนุนหอการคาจังหวัดสตูล
เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการ
ลงทุน ฯลฯ จํานวน 1 คร้ัง

150,000 150,000 150,000 จํานวนคร้ังที่สนับสนุน
งบประมาณ

 - ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น อุดหนุนหอการคา
จังหวัดสตูล
อบจ.สตูล

(กองสงเสริมฯ)

500,000 500,000 500,000

1 การอนุรักษและการใชประโยชน
จากจําปาดะพันธุพื้นเมือง
จังหวัดสตูล

 - เพื่อสํารวจพันธุจําปาดะที่ปลูก
ในพื้นที่จังหวัดสตูล และเปนขอมูล
พื้นฐานในการอนุรักษเพื่อการใช
ประโยชน รวมทั้งสงเสริมเผยแพร
ใหเกษตรกร
 - เพื่อสนองโคงการอนุรักษ
พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

 - อุดหนุน ม.ราชภัฎสงขลาเพื่อ
ดําเนินการสํารวจและศึกษาพันธุ
ของจําปาดะในพื้นที่จังหวัดสตูล
 - การประยุกตใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อประเมิน
หาพื้นที่เหมาะสมตอการปลูก
จําปาดะ
- การเสริมสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษพันธุพืชในชุมชน
 - การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การแปรรูปผลิตภัณฑจากจําปาดะ

    1,000,000   -   - จํานวนคร้ังที่สนับสนุน
งบประมาณ

 - ทราบชนิดพันธ แหลงชนิดพันธุ
พัฒนาตอยอด
 - สรางงานสรางอาชีพใหคนในชุมชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 อุดหนุน
ม.ราชภัฏสงขลา

อบจ.สตูล
(กองแผนฯ)

1,000,000  -  -

แนวทางการพัฒนา 2.3 สนับสนุนการวิจัย และเพ่ิมศักยภาพ และสรางความเขมแข็งภาคเกษตรอยางย่ังยืน

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเขมแข็งภาคการเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหมั่นคงอยางยั่งยืน 42



พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 งานจําปาดะของดีเมืองสตูล  - เผยแพรประชาสัมพันธจําปาดะ
และผลไมอื่นๆ ของชาวอําเภอ
ควนโดนและอําเภอใกลเคียง
 - เพื่อสงเสริมดานการตลาดใหผูซ้ือ
พบผูผลิตและกระตุนเกษตรกร
กลุมผลิตภัณฑชุมชนเกี่ยวกับผลผลิต
ทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณ
 - การเรียนรูวิถีชีวิตตามแนว
พระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง

 - รวมจัดงานวันจําปาดะของดี
เมืองสตูล จํานวน 1 คร้ัง

300,000 300,000 300,000 จํานวนคร้ัง
ที่จัดกิจกรรม

 - ไดประชาสัมพันธจําปาดะและผลไม
อื่นๆ และสงเสริมดานการตลาด
ทั้งผูผลิตและผูบริโภครวมทั้งผูคา
 - ไดกระตุนเกษตรกรกลุมผลิตภัณฑ
ชุมชนเกี่ยวกับผลผลิตทั้งเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

2 สงเสริมอาชีพเกษตรกร  - เพื่อสรางรายไดเสริมใหกับ
เกษตรกร
 - เพื่อสงเสริมองคความรูใหกับ
เกษตรกร

 - สงเสริมอาชีพดานการเกษตร
ใหกับเกษตรกร

500,000 500,000 500,000 จํานวนคร้ังที่
จัดกิจกรรม

 - เกษตรกรมีอาชีพเสริม
 - เกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

800,000 800,000 800,000
4,300,000 2,300,000 2,300,000

แนวทางการพัฒนา 2.4 การสงเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเขมแข็งภาคการเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหมั่นคงอยางยั่งยืน 43



แบบผ.01

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเช่ือมโยงอยางท่ัวถึง

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แนวทางการพัฒนา 3.1 กอสราง ซอมแซม บํารุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ําและระบบวิศวกรรมจราจร ใหมีความเชื่อมโยงระหวางทองถิ่น
กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต/พาราแอสฟลทติกคอนกรีต

1 สายสต.ถ.1-0010
บานปาฝาง - บานทุงเสม็ด

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.700 กม.
ตามแบบที่กําหนด
N 06-57-53.5
E 099-46-15.0
N 06-46-15.0
E 099-46-24.6

    7,140,000   -   - ระยะทางที่ดําเนินการ  - ราษฎรไดรับความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิต ทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

*

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาเสนทางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสูอาเซียน
 - ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางทั่วถึง 44



พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2 สายบานผัง 19 หมูที่ 8
ต.นิคมพัฒนา - โรงเรียนปาลม
พัฒนวิทย หมูที.่2 ต.ปาลมพัฒนา

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 7.00 ม.
ไหลทางขางละ 1.00 ม.
ระยะทาง 0.700 กม.
ตามแบบที่กําหนด
N 06-59-14.47
E 099-55-52.14
N 06-59-17.43
E 099-56-11.34

3,150,000   -   - ระยะทางที่ดําเนินการ  - ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
ใชเสนทางคมนาคมและขนสงสินคาทาง
การเกษตร
 - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 - สามารถลดอุบัติเหตุทางถนนและ
มลพิษจากปญหาฝุนละอองในชวงฤดูแลง

อบจ.สตูล
(กองชาง)

(ประสานแผน)

3 สายบานควนสูง - บานปาเตะ  - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคมของ
ประชาชนในการเดินทางและการ
ขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.695 กม.
ตามแบบที่กําหนด
N 06-57-53.5
E 099-46-15.0
N 06-46-15.0
E 099-46-24.6

7,620,750   -   - ระยะทางที่ดําเนินการ  - ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
ใชเสนทางคมนาคมและขนสงสินคาทาง
การเกษตร
 - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 - สามารถลดอุบัติเหตุทางถนนและ
มลพิษจากปญหาฝุนละอองในชวงฤดูแลง

อบจ.สตูล
(กองชาง)

*

4 สายบานควนโตะเหลง -
คลองบาราเกต

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคมของ
ประชาชนในการเดินทางและการ
ขนสงผลผลิตทางการเกษตรและ
การคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 0.99 กม.
ตามแบบที่กําหนด
N 06-49-46.7
E 100-04-15.0
N 06-50-15.7
E 100-04-10.4

4,455,000   -   - ระยะทางที่ดําเนินการ  - ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
ใชเสนทางคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตร
 - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 - สามารถลดอุบัติเหตุทางถนนและ
มลพิษจากปญหาฝุนละอองในชวงฤดูแลง

อบจ.สตูล
(กองชาง)

*

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางทั่วถึง 45



พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

5 สายบานทุงสายเหรียง หมูที่ 2 -
บานปากบาง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 4.60 กม.
ตามแบบที่กําหนด
N 06-50-06.2
E 100-03-01.6
N 06-45-39.2
E 100-03-52.6

  -   10,000,000    10,000,000 ระยะทางที่ดําเนินการ  - ราษฎรไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

*

6 สาย สต.ถ.1-0036
บานเกาะพยู - ควนลูตง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.250 กม.
ตามแบบที่กําหนด
N 06-46-37.7
E 100-05-32.4
N 06-46-38.3
E 100-05-47.7

  -     5,250,000   - ระยะทางที่ดําเนินการ  - ราษฎรไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

*

7 สาย สต.ถ 1 - 0013
บานทุงไหม - บานผัง 17

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคมของ
ประชาชนในการเดินทางและการ
ขนสงผลผลิตทางการเกษตรและ
การคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 2.40 กม.
ตามแบบที่กําหนด
N 06-58-12.1
E 099-50-28.7
N 06-58-29.7
E 099-53-55.8

 - 10,100,000  - ระยะทางที่ดําเนินการ  - ราษฎรไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

*
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พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

8 สายบานคลองหัก - บานวังโตะเสด  - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 5.00 ม.
ระยะทาง 1.200 กม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 6,000 ตร.ม.
ตามแบบที่กําหนด
N 06-49-07.5
E 100-08-23.2
N 06-49-10.3
E 100-09-43.4

    4,800,000   -   - ระยะทางที่ดําเนินการ  - ราษฎรไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

*

9 สายบานเขานอยเหนือ -
บานเขานอยใต

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 5.00 ม.
ระยะทาง 1.075 กม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,375 ตร.ม.
ตามแบบที่กําหนด
N 06-44-51.8
E 100-04-39.2
N 06-44-22.5
E 100-04-47.0

4,300,000  -  - ระยะทางที่ดําเนินการ  - ราษฎรไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

*

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
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พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

10 สายบานทุงวิมาน- บานควนขัน  - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ไหลทางกวางขางละ 1.00 ม.
ระยะทาง 0.570 กม.
ตามแบบที่กําหนด
N 06-41-09.07
E 100-02-51.11
N 06-40-50.85
E 100-02-49.90

2,964,000   -   -  ระยะทางที่ดําเนินการ  - ราษฎรไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

(ประสานแผน)

11 สาย สต.ถ 1 - 0005
บานทุงดินลุม - บานคีรีวง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.50 กม.
ตามแบบที่กําหนด
N 07-03-34.9
E 099-48-56.8
N 07-05-37.0
E 099-48-31.1

5,850,000  -  - ระยะทางที่ดําเนินการ  - ราษฎรไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

*

ซอมสราง/ปรับปรุงถนน
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พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

12 สายบานควนพัฒนา หมูที่ 5
ต.ทาเรือ อ.ทาแพ

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
ระยะทาง 1.400 กม.
ตามแบบที่กําหนด
N 06-50-10.07
E 099-55-37.67
N 06-49-28-92
E 099-55-23.61

    5,460,000   -   - ระยะทางที่ดําเนินการ  - ราษฎรไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

*

13 สาย สต.ถ 1-0030
ทางเขาแหลงทองเที่ยว
น้ําพุรอน ต.ทุงนุย

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคมของ
ประชาชนในการเดินทางและการ
ขนสงผลผลิตทางการเกษตรและ
การคาขายและสงเสริมการทองเที่ยว

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ไหลทางกวางขางละ 1.00 ม.
ระยะทาง 1.500 กม.
ตามแบบที่กําหนด
N 06-51-16.7
E 100-09-12.5
N 06-50-33.1
E 100-09-27.6

    7,800,000   -   -  ระยะทางที่ดําเนินการ  - ราษฎรไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย
และนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกและ
เพิ่มจํานวนมากขึ้น

อบจ.สตูล
(กองชาง)

*
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พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

14 สายสต.ถ. 1-0031
บานเกาะใหญ - บานบูเก็ตยามู

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ไหลทางกวางขางละ 1.00 ม.
ระยะทาง 0.815 กม.
ตามแบบที่กําหนด
N 06-48-42.3
E 100-06-52.4
N 06-50-37.1
E 100-09-18.4

2,000,000   -   - ระยะทางที่ดําเนินการ  - ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
ใชเสนทางคมนาคมและขนสงสินคา
ทางการเกษตร
 - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 - สามารถลดอุบัติเหตุทางถนนและ
มลพิษจากปญหาฝุนละอองในชวงฤดูแลง

อบจ.สตูล
(กองชาง)

*

15 สายสต.ถ.1-0016
บานผัง 6 - บานผังปาลม 5

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ไหลทางกวางขางละ 1.00 ม.
ระยะทาง 1.00 กม.
ตามแบบที่กําหนด
N 06-56-34.9
E 99-56-34.0
N 07-01-36.3
E 99-55-44.6

  -     5,200,000   -  ระยะทางที่ดําเนินการ  - ราษฎรไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขน
สงผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย
และนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกและ
เพิ่มจํานวนมากขึ้น

อบจ.สตูล
(กองชาง)

*
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พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

16 สายบานคายรวมมิตร -
บานคลองกั่ว

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 0.944 กม.
ตามแบบที่กําหนด
N 06-54-20.3
E 100-07-46.0
N 06-54-32.2
E 100-07-29.3

  -     3,800,000   -  ระยะทางที่ดําเนินการ  - ราษฎรไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขน
สงผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย
และนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกและ
เพิ่มจํานวนมากขึ้น

อบจ.สตูล
(กองชาง)

*

17 สายหมูที่ 3,9 ต.ทาแพ -
หมูที่ 4 ต.ควนกาหลง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.620 กม.
ตามแบบที่กําหนด
N 06-48-35.9
E 099-57-38.7
N 06-49-29.1
E 099-59-44.3

  -     6,318,000   - ระยะทางที่ดําเนินการ  - ราษฎรไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิต
ทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

*

18 สาย สต.ถ 1 - 0011
บานทุงเกาะปาบ - บานผัง 47

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ไหลทางกวางขางละ 1.00 ม.
ระยะทาง 1.920 กม.
ตามแบบที่กําหนด
N 06-55-27.1
E 099-50-55.8
N 06-55-29.6
E 099-53-23.5

  -   10,000,000   - ระยะทางที่ดําเนินการ  - ราษฎรไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

*

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางทั่วถึง 51



พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

19 ในสายทาง หมูที่ 1 ต.ปากน้ํา -
หมูที่ 6 ต.แหลมสน อ.ละงู

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

ผิวทางรถวิ่ง 7.00 ม. ยาว 10.00 ม.
ตามแบบที่กําหนด

  -     1,200,000   - ระยะทางที่ดําเนินการ  - ราษฎรไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

20 ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณ
อันตรายบนถนน

 - เพื่อลดอุบัติเหตุ และเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ราษฎร

 - ปรับปรุงผิวจราจรและกอสราง
เคร่ืองหมายจราจรไฟกระพริบ/ไฟ
แสงสวางตามทางแยก บริเวณจุด
เสี่ยงอันตรายบนถนนที่อยูในความ
รับผิดชอบของอบจ.สตูล ฯลฯ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนแหงที่ดําเนินการ  - ประชาชนมีความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
 - ลดอุบัติเหตุบนทองถนนในการสัญจร
ไปมา

อบจ.สตูล
(กองชาง)

57,539,750 53,868,000 12,000,000

 -  -  -

 -  -  -

 -  -  -
แนวทางการพัฒนา 3.4 สนับสนุนการจัดทํา ปรับปรุงผังเมืองและการบังคับใชใหเปนไปตามผัง

แนวทางการพัฒนา 3.2 กอสราง ซอมแซม บํารุงรักษาเขื่อนกั้นตลิ่งริมแมน้ําและทะเล

แนวทางการพัฒนา 3.3 จัดใหมี ซอมแซม บํารุงรักษาสถานีขนสงหรือท่ีพักผูโดยสารท่ีสะดวกและปลอดภัยท้ังทางบกและทางน้ํา

แนวทางการพัฒนา 3.5 กอสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภคและการเกษตรอยางเพียงพอ

กอสรางสะพาน คสล.

วิศวกรรมจราจรและอ่ืนๆ

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางทั่วถึง 52



พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล  - เพื่อใหมีน้ําในการอุปโภคบริโภค
สําหรับเรือนจําจังหวัดสตูล

 - อุดหนุนเรือนจําจังหวัดสตูล
เพื่อขุดเจาะบอน้ําบาดาล
จํานวน 1 บอ

270,900  -  -  จํานวนคร้ังที่สนับสนุน
งบประมาณ

เรือนจําจังหวัดสตูลมีน้ําอุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ

อุดหนุนเรือนจํา
จังหวัดสตูล
อบจ.สตูล
(กองชาง)

270,900  -  -

1 ติดตั้งระบบสองสวาง
(High Mast)

 - เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมาและ
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

 - อุดหนุนแขวงทางหลวง
สตูลเพื่อติดตั้งระบบสองสวาง
ในพื้นที่ จ.สตูล

3,900,000  -  - จํานวนแหง
ที่ดําเนินการ

 - ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

อุดหนุน
แขวงทางหลวงสตูล

อบจ.สตูล
(กองชาง)

2 ติดตั้งโคมไฟถนนกิ่งเดี่ยว
สายควนเก - อุใดเจริญ หมูที่ 1 -
หมูที่ 6 ต.แป-ระ

 - เพื่อใหมีไฟฟาสองสวางกับผูใช
เสนทางคมนาคมในเวลากลางคืน
 - เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
- เพื่อลดและปองกันการเกิด
อุบัติเหตุจากทองถนนในเวลากลางคืน

 - ติดตั้งโคมไฟถนนกิ่งเดี่ยว
สายควนเก - อุใดเจริญ
จํานวน 105 ตน

5,853,000   -   -  - จํานวนโคมไฟที่ติดตั้ง  - ประชาชนผูใชเสนทางในพื้นที่ ไดรับ
ความสะดวกในเวลากลางคืน มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การเกิด
อุบัติเหตุลดนอยลง

อบจ.สตูล
(กองชาง)

(ประสานแผน)

แนวทางการพัฒนา 3.6 พัฒนาระบบไฟฟา สารสนเทศและการสื่อสารอยางท่ัวถึง
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พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

3 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ในแหลงทองเที่ยวตําบลแหลมสน

 - เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวตําบล
แหลมสน
 -เพื่อใหประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
 -เพื่อสงเสริมอสชีพใหกับเกษตรกร
ในพื้นที่ตําบลแหลมสน

 - ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ระยะทาง 4 กิโลเมตร
- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ

6,500,000   -   -  จํานวนระยะทาง
ที่ดําเนินการ

 - สงเสริมการทองเที่ยวตําบลแหลมสน
 - ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไป-มา
- สงเสริมอาชีพใหกับเกษตรกรในพื้นที่
ตําบลแหลมสน

อบจ.สตูล
(กองชาง)

(ประสานแผน)

16,253,000  -  -
74,063,650 53,868,000 12,000,000
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แบบผ.01

ยุทธศาสตรท่ี 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูสังคมนาอยูอยางย่ังยืน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แนวทางการพัฒนา 4.1 อนุรักษ ฟนฟูและสรางความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1 ทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่

สีเขียว
 - จัดกิจกรรมการปลูกตนไมเพื่อให
ผูบริหาร ขาราชการ พนักงานองคกร
ไดรวมเทิดพระเกียรติสถาบันฯ
 ในวันสําคัญ
- เพื่อสรางจิตสํานึกในการรักษาและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
 - เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

 - จัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ
ธรรมชาติรวมปลูกตนไมเพื่อเปน
การเทิดพระเกียรติและไดแสดง
ความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย

        50,000         50,000          50,000  จํานวนคร้ัง
ที่จัดกิจกรรม

 - พื้นที่ปลูกตนไมของจังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น
 - ผูบริหาร ขาราชการและพนักงาน
องคกรไดรวมแสดงความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

2 สนับสนุนการติดตั้งทุนจอดเรือ
จุดชมปะการังธรรมชาติ

 - เพื่อปองกันแนวปะการังธรรมชาติ
น้ําตื้นจากนักทองเที่ยว และการ
ทิ้งสมอของเรือนําเที่ยว

 - พื้นที่ทองเที่ยวทางทะเลจังหวัด
สตูล เชน  อุทยานแหงชาติ
หมูเกาะตะรุเตา หมูเกาะเภตรา
เปนตน

       200,000   -        200,000  จํานวนแหง  - สามารถปองกันแนวปะการังจากการ
ถูกทําลายจากนักทองเที่ยวและสมอเรือ
นําเที่ยว

อบจ.สตูล
(กองชาง)

250,000 50,000 250,000

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาการทองเท่ียวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศใหไดมาตรฐานและยั่งยืน
 - ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 7 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูสังคมนาอยูอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูสังคมนาอยูอยางยั่งยืน 55



พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 สนับสนุนการจัดการดานขยะ  - เพื่อกําจัดขยะมูลฝอยและ
ขยะอันตรายจากชุมชนในพื้นที่
จังหวัดสตูล
 - เพื่อการกําจัดขยะอันตราย
จากชุมชนอยางถูกหลักวิชาการ

 - สนับสนุนการดําเนินงานดาน
การจัดการขยะใหหนวยงาน
องคกร ฯลฯ ในการจัดการขยะ
เชน  ขยะอันตราย เปนตน

       100,000        100,000        100,000  จํานวนคร้ัง
ที่ดําเนินการ

 - สนับสนุนหนวยงาน/อปท.ที่รับผิดชอบ
ดานการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน
ในพื้นที่จังหวัดสตูล
 - มีการกําจัดขยะอยางถูกหลักวิธี

อบจ.สตูล
(กองชาง)

100,000 100,000 100,000

1 ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

 - เพื่อปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เครือขายภาคประชาชนในจังหวัดสตูล

 - จัดกิจกรรมปลูกจิตสํานึก
เครือขายภาคประชาชนดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

300,000 100,000 100,000   จํานวนคร้ัง
ที่จัดกิจกรรม

 - ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดสตูล

อบจ.สตูล
(กองชาง)

2 คลองสวยน้ําใส  - เพื่อรณรงคติดตามคุณภาพน้ํา
ในแมน้ําลําคลองของจังหวัดสตูล

 - มีกิจกรรมการอนุรักษ / และ
ตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพน้ํา
ในแมน้ําลําคลอง เชน คลองละงู
คลองดุสน คลองทาแพ  เปนตน

300,000        500,000        500,000   จํานวนคร้ัง
ที่จัดกิจกรรม

 - แหลงน้ํา แมน้ําลําคลอง ไดรับการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําและพัฒนาปรับปรุง

อบจ.สตูล
(กองชาง)

แนวทางการพัฒนา 4.2 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสีย

แนวทางการพัฒนา 4.3 สงเสริมการสรางจิตสํานึกของประชาชนใหมีสวนรวมในการเฝาระวังและแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูสังคมนาอยูอยางยั่งยืน 56



พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

3 จัดกิจกรรมรณรงคเครือขาย
LA 21 ภาคใต

 - สนับสนุนการจัดกิจกรรม
เครือขาย LA 21 จังหวัดสตูล
ระดับจังหวัด /ภาค / ประเทศ

 - จัดกิจกรรมรณรงคเครือขาย
LA 21 ภาคใต จํานวน 1 คร้ัง

       150,000        150,000        150,000  จํานวนคร้ัง
ที่จัดกิจกรรม

 - เกิดความรวมมือในเครือขายการ
ดําเนินงานในระดับภาค
- เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมในระดับภาค
และระดับพื้นที่โดยอาศัยความชวยเหลือ
พึ่งพากันระหวางเครือขาย
- รูปแบบกิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรม
ที่เปนธรรม

อบจ.สตูล
(กองชาง)

750,000 750,000 750,000

1,100,000 900,000 1,100,000

ยุทธศาสตรที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูสังคมนาอยูอยางยั่งยืน 57



แบบผ.01

ยุทธศาสตรท่ี 5. อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แนวทางการพัฒนา 5.1 สนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่นโดยการมีสวนรวมของประชาชน
1 แขงขันวาวประเพณีจังหวัดสตูล

และแสดงวาวนานาชาติ
 - เพื่อสงเสริมและอนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญา
ของทองถิ่นใหคงอยูคูสังคมไทย
ตลอดไป
- เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดทํา
กิจกรรม ศึกษาและรวมสืบทอด
ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถิ่นไทย
- เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
เผยแพรชื่อเสียงและการทองเที่ยว
ของจังหวัดสตูล

 - จัดการแขงขันวาวประเพณี
จังหวัดสตูลและการแสดงวาว
นานาชาติ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ
จํานวน 15 กิจกรรม

    2,500,000     2,500,000      2,500,000  จํานวนกิจกรรมที่จัด  - เด็ก เยาวชนและประชาชนไดทํา
กิจกรรมศึกษาและรวมสืบทอด อนุรักษ
ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น
- ประชาสัมพันธและเผยแพรชื่อเสียง
และการทองเที่ยวของจังหวัดสตูล
- เกิดความรวมมือและเครือขายอันดี
ตอกันของประชาชนนักกีฬาวาวและ
นักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

2,500,000 2,500,000 2,500,000

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน
 - ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 7 อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรที่ 5 อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 58



พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 สงเสริมประเพณีถือศีลกินเจ  - เพื่อใหประชาชนไดอนุรักษ
หวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของ
จังหวัดสตูล
- เพื่อสรางความตระหนัก อนุรักษ
หวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของ
จังหวัดสตูล
- เพื่อสรางความรักสามัคคี
สมานฉันท
ของประชาชนในจังหวัดสตูล

 - จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี
ถือศีลกินเจใหประชาชนเชื้อสาย
จีนในจังหวัดสตูลไดเขารวม
จํานวน 1,000 คน

       350,000        350,000        350,000  จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

- ประชาชนไดมีสวนรวมในการสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น
- ประชาชนไดมีประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่นอยูคูจังหวัดสตูลใหคนรุนหลัง
สืบทอดตอไป
- เกิดความรักสามัคคี สมานฉันทของ
ประชาชนในจังหวัดสตูล

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

2 สงเสริมประเพณีลอยกระทง  - เพื่อใหประชาชนไดอนุรักษ
หวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของ
จังหวัดสตูล
- เพื่อสรางความตระหนัก อนุรักษ
หวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของ
จังหวัดสตูล
- เพื่อสรางความรักสามัคคี
สมานฉันทของประชาชนในจังหวัด
สตูล

 - จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี
ลอยกระทงใหประชาชนในจังหวัด
สตูลไดเขารวม จํานวน 3,000 คน

       200,000        200,000        200,000  จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

- ประชาชนไดมีสวนรวมในการสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น
- ประชาชนไดมีประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่นอยูคูจังหวัดสตูลใหคนรุนหลัง
สืบทอดตอไป
- เกิดความรักสามัคคี สมานฉันทของ
ประชาชนในจังหวัดสตูล

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

แนวทางการพัฒนา 5.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 5 อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 59



พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

3 สงเสริมประเพณีชักพระ  - เพื่อใหประชาชนไดอนุรักษ
หวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของ
จังหวัดสตูล
- เพื่อสรางความตระหนัก อนุรักษ
หวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของ
จังหวัดสตูล
- เพื่อสรางความรักสามัคคี
สมานฉันทของประชาชนในจังหวัด
สตูล

 - จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี
ชักพระใหประชาชนในจังหวัดสตูล
ไดเขารวม จํานวน 5,000 คน

       400,000        400,000        400,000  จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

- ประชาชนไดมีสวนรวมในการสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น
- ประชาชนไดมีประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่นอยูคูจังหวัดสตูลใหคนรุนหลัง
สืบทอดตอไป
- เกิดความรักสามัคคี สมานฉันทของ
ประชาชนในจังหวัดสตูล

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

4 สงเสริมประเพณีไหวผีโบ  - เพื่อใหประชาชนไดอนุรักษ
หวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของ
จังหวัดสตูล
- เพื่อสรางความตระหนัก อนุรักษ
หวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของ
จังหวัดสตูล
- เพื่อสรางความรักสามัคคี
สมานฉันทของประชาชนในจังหวัด
สตูล

 - จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี
ไหวผีโบใหประชาชนในจังหวัด
สตูลไดเขารวม จํานวน 500 คน

        30,000         30,000          30,000  จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

- ประชาชนไดมีสวนรวมในการสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น
- ประชาชนไดมีประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่นอยูคูจังหวัดสตูลใหคนรุนหลัง
สืบทอดตอไป
- เกิดความรักสามัคคี สมานฉันทของ
ประชาชนในจังหวัดสตูล

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

ยุทธศาสตรที่ 5 อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 60



พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

5 แขงขันเรือทองแบนประเพณี - สงเสริมและอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่นใหคงอยู
- สรางความสามัคคี เชื่อมความ
สัมพันธที่ดีในชุมชนและใหเยาวชน
ไดมีสวนรวมและเห็นความสําคัญ
ของงานประเพณี

 - รวมจัดงานแขงขันเรือทองแบน
ประเพณี ตําบลนาทอน จํานวน 1
 คร้ัง

        50,000         50,000          50,000  จํานวนคร้ังที่จัดการ
แขงขัน

- สืบสานประเพณีการแขงขันของทองถิ่น
- เกิดความสามัคคีในชุมชน และเยาวชน
เห็นความสําคัญของงานประเพณีจากการ
มีสวนรวม

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

1,030,000 1,030,000 1,030,000

1 สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา วันมาฆบูชา

- เพื่อใหเด็กเยาวชนชาวพุทธ
ไดเขาวัด ทําบุญ ตักบาตร ฟงธรรม
เวียนเทียน ปฏิบัติธรรมทาง
พระพุทธศาสนาพรอมมีความเขาใจ
ในการดํารงตนตามหลักธรรมและ
ปฏิบัติธรรมตามพระพุทธศาสนา
- เพื่อใหเด็กใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน ปลอดจากอบายมุขและ
ยาเสพติด

- สนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันมาฆบูชาใหประชาชนที่นับถือ
ศาสนาพุทธ จํานวน 200 คน

        70,000         70,000          70,000  จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

- เด็ก เยาวชน ประชาชนไดเขาใจ
หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา
เกิดความรัก ความกตัญูกตเวที
- เด็ก เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพจิต
และกายที่เขมแข็ง ปลอดจากยาเสพติด
และอบายมุข สามารถนําหลักธรรม
มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันและรักษา
ประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธไว

อุดหนุน
พุทธสมาคม
อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

แนวทางการพัฒนา 5.3 สนับสนุน สงเสริมกิจกรรมทางศาสนาอยางตอเนื่อง

ยุทธศาสตรที่ 5 อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 61



พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2 สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา วันวิสาขบูชา

- เพื่อใหเด็กเยาวชนชาวพุทธ
ไดเขาวัด ทําบุญ ตักบาตร ฟงธรรม
เวียนเทียน ปฏิบัติธรรมทาง
พระพุทธศาสนาพรอมมีความเขาใจ
ในการดํารงตนตามหลักธรรมและ
ปฏิบัติธรรมตามพระพุทธศาสนา
- เพื่อใหเด็กใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน ปลอดจากอบายมุขและ
ยาเสพติด

- สนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันวิสาขบูชาใหประชาชนที่นับถือ
ศาสนาพุทธ จํานวน 200 คน

       100,000        100,000        100,000  จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

- เด็ก เยาวชน ประชาชนไดเขาใจ
หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา
เกิดความรัก ความกตัญูกตเวที
- เด็ก เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพจิต
และกายที่เขมแข็ง ปลอดจากยาเสพติด
และอบายมุข สามารถนําหลักธรรม
มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันและรักษา
ประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธไว

อุดหนุน
พุทธสมาคม
อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

3 สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา วันเขาพรรษา

- เพื่อใหเด็กเยาวชนชาวพุทธ
ไดเขาวัด ทําบุญ ตักบาตร ฟงธรรม
เวียนเทียน ปฏิบัติธรรมทาง
พระพุทธศาสนาพรอมมีความเขาใจ
ในการดํารงตนตามหลักธรรมและ
ปฏิบัติธรรมตามพระพุทธศาสนา
- เพื่อใหเด็กใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน ปลอดจากอบายมุขและ
ยาเสพติด

-สนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันเขาพรรษาใหประชาชนที่นับถือ
ศาสนาพุทธ จํานวน 200 คน

        40,000         40,000          40,000  จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

- เด็ก เยาวชน ประชาชนไดเขาใจ
หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา
เกิดความรัก ความกตัญูกตเวที
- เด็ก เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพจิต
และกายที่เขมแข็ง ปลอดจากยาเสพติด
และอบายมุข สามารถนําหลักธรรม
มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันและรักษา
ประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธไว

อุดหนุน
พุทธสมาคม
อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)
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พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

4 จัดงานวันรําลึกเกียรติประวัติ
ทานศาสดามูฮัมหมัด

- เพื่อใหผูนับถือศาสนาอิสลามได
รําลึกถึงชีวประวัติศาสดามูฮัมหมัด
(ซ.ล.)
- เพื่อเผยแพรพระจริยวัตรของทาน
ศาสดามูฮัมหมัดแกมวลมนุษยชาติ
- เพื่อสรางความสามัคคีของพี่นอง
มุสลิมจังหวัดสตูล

 - จัดงานวันรําลึกเกียรติประวัติ
ทานศาสดามูฮัมหมัดใหพี่นอง
มุสลิมในจังหวัดสตูล และพี่นอง
ตางศาสนา  จํานวน 300 คน

       300,000 300,000 300,000  จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

- ผูนับถือศาสนาอิสลามไดเขาใจถึง
ชีวประวัติทาศาสดานบีมูฮัมหมัด
- พี่นองชาวมุสลิมมีความรักความสามัคคี
- พี่นองมุสลิมและศาสนิกอื่นๆ สามารถ
เขาใจถึงความสําคัญของชีวประวัติ
ศาสดามูฮัมหมัดมากขึ้น

อุดหนุน
คกก.อิสลามประจํา

จังหวัด
อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

5 สงเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน  - เพื่อสงเสริมทํานุบํารุงศาสนาตาม
หลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม
- เพื่อสรางความเขาใจถึงหลักปฏิบัติ
ของศาสนาอิสลาม
- เพื่อใหประชาชนไดพบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและทํากิจกรรม
รวมกัน
-เพื่อสงเสริมความรัก สามัคคี
สมานฉันทและสันติสุขของประชาชน
ในจังหวัดสตูล

 - จัดกิจกรรมในเดือนรอมฎอน
ใหผูบริหาร สมาชิกสภา หัวหนา
สวนราชการ ขาราชการและ
พนักงานไดรวมประกอบศาสนกิจ
- ประชาชนผูนับถือศาสนอิสลาม
และศาสนาอื่นไดรวมกิจกรรม
ตอนรับเดือนรอมฎอน
- มัสยิด บานาซะฮ สถานศึกษา
หนวยงานราชการ องคกรเอกชน
ไมนอยกวา 300 หนวยงาน

    2,000,000     2,000,000      2,000,000   7 อําเภอที่สงเสริม
กิจกรรม

 - ผูนับถือศาสนาอื่นไดเขาใจถึงหลัก
ปฏิบัติของศาสนาอิสลามในเดือนรอมฎอน
- เกิดความรัก สามัคคี สมานฉันทและ
สันติสุขของประชาชนในจังหวัดสตูล
-ไดสงเสริมทํานุบํารุงศาสนาตามหลัก
ปฏิบัติศาสนาอิสลาม
-ประชาชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ทํากิจกรรมรวมกัน

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

ยุทธศาสตรที่ 5 อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 63



พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

6 บวชศีลจาริณี - เพื่อใหเด็กเยาวชนและประชาชน
ชาวพุทธไดศึกษาและปฏิบัติธรรม
ทางพุทธศาสนาโดยการบวชศีลจาริณี
- เพื่อปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกล
ยาเสพติดใหโทษและอบายมุขทุกชนิด
- เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีกริยา
อุปนิสัยที่ดีงาม เปนเยาวชนที่ดี
ของชาติ

-อุดหนุนพุทธสมาคมเพื่อ
จัดกิจกรรมบวชศีลจาริณีในเดือน
สิงหาคม ใหแกเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเพศหญิงในจังหวัดสตูล
จํานวน 80 คน

       110,000 110,000 110,000  จํานวนผูเขารวม
บวชศิลจาริณี

- เด็ก เยาวชน ประชาชนไดเขาใจ
หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา
เกิดความรัก ความกตัญูกตเวที
- เด็ก เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพจิต
และกายที่เขมแข็ง ปลอดจากยาเสพติด
และอบายมุข สามารถนําหลักธรรม
มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันและรักษา
ประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธไว

อุดหนุน
พุทธสมาคม
อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

7 บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน - เพื่อใหเด็กเยาวชนและประชาชน
ชาวพุทธไดศึกษาและปฏิบัติธรรม
ทางพุทธศาสนาโดยการบรรพชา
สามเณร
- เพื่อปลูกฝงใหเด็กและเยาวขน
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกล
ยาเสพติดใหโทษและอบายมุขทุกชนิด
- เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีกริยา
อุปนิสัยที่ดีงาม เปนเยาวชนที่ดี
ของชาติ

-อุดหนุนพุทธสมาคมเพื่อจัด
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน
ในชวงเมษายน ใหแกเด็ก เยาวชน
และประชาชนในจังหวัดสตูล

200,000 200,000 200,000  จํานวนเด็กและ
เยาวชนในจังหวัดสตูล

เขารวมบรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอน

- เด็ก เยาวชน ประชาชนไดเขาใจ
หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา
เกิดความรัก ความกตัญูกตเวที
- เด็ก เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพจิต
และกายที่เขมแข็ง ปลอดจากยาเสพติด
และอบายมุข สามารถนําหลักธรรม
มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันและรักษา
ประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธไว

อุดหนุน
พุทธสมาคม
อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)
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พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

8 จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา
(อีดิ้ลอัฎฮา)

- เพื่อสงเสริม และอนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น
ใหคงอยูตลอดไป
-เพื่อสรางจิตสํานึกคานิยมที่ถูกตอง
มีคุณธรรมจริยธรรมและมารยาทที่ดี
- เพื่อสรางความรัก สามัคคี
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและ
ชุมชน ลดปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม

-จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา
(อีดิ้ลอัฎฮา) จํานวน 6 อําเภอ
ผูเขารวมจํานวน 2,500 คน

       500,000        500,000        500,000  จํานวนผูเขารวมงาน  - ประชาชนไดความรูและตระหนักถึง
วัฒนธรรมประเพณีอนุรักษไปสูเยาวชน
รุนหลัง
-เด็กเยาวชนและประชาชนมีจิตสํานึก
คานิยมที่ถูกตอง มีคุณธรรมจริยธรรม
มารยาทที่ดี

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

9 จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา
(อีดิ้ลฟตรี)

- เพื่อสงเสริม และอนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น
ใหคงอยูตลอดไป
-เพื่อสรางจิตสํานึกคานิยมที่ถูกตอง
มีคุณธรรมจริยธรรมและมารยาทที่ดี
- เพื่อสรางความรัก สามัคคี
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและ
ชุมชน ลดปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม

-จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา
(อีดิ้ลฟตรี) ผูเขารวม
จํานวน 500 คน

       500,000        500,000        500,000  จํานวนผูเขารวมงาน  - ประชาชนไดความรูและตระหนักถึง
วัฒนธรรมประเพณีอนุรักษไปสูเยาวชน
รุนหลัง
-เด็กเยาวชนและประชาชนมีจิตสํานึก
คานิยมที่ถูกตอง มีคุณธรรมจริยธรรม
มารยาทที่ดี

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)
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พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

10 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ศักยภาพคณะกรรมการประจํา
มัสยิดจังหวัดสตูล

 - เพื่อเพิ่มศักยภาพแก
คณะกรรมการประจํามัสยิด
จังหวัดสตูล

 - คณะกรรมการประจํามัสยิด
จังหวัดสตูล จํานวน 229 แหง

    2,000,000   -   -  จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

 - คณะกรรมการประจํามัสยิดไดรับการ
เพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาตนเอง

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

11 สงเสริมประเพณีวันคริสตมาส  - เพื่อใหประชาชนไดอนุรักษ
หวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของ
จังหวัดสตูล
- เพื่อสรางความตระหนัก อนุรักษ
หวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของ
จังหวัดสตูล
- เพื่อสรางความรักสามัคคี
สมานฉันทของประชาชนในจังหวัด
สตูล

-จัดกิจกรรมวันคริสตมาส
ใหประชาชนที่นับถือศาสนาคริสต
ไดเขารวม จํานวน 100 คน

  -         30,000          30,000  จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

- ประชาชนไดมีสวนรวมในการสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น
- ประชาชนไดมีประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่นอยูคูจังหวัดสตูลใหคนรุนหลัง
สืบทอดตอไป
- เกิดความรักสามัคคี สมานฉันทของ
ประชาชนในจังหวัดสตูล

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

5,820,000 3,850,000 3,850,000

9,350,000 7,380,000 7,380,000
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แบบผ.01

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แนวทางการพัฒนา 6.1 สงเสริมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต
1 จัดงานวันเด็กแหงชาติ  - เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีโอกาส

แสดงถึงความสามารถในกิจกรรม
ตางๆ
- เพื่อใหเด็กและเยาวชนและ
ผูปกครองไดรวมทํากิจกรรมรวมกัน

- กิจกรรมที่จัดใหเด็กและเยาวชน
ไดแสดงออกและแสดง
ความสามารถรวมกัน
จํานวน 10,000 คน

    1,000,000     1,000,000     1,000,000  จํานวนเด็กและ
เยาวชนที่เขารวม

กิจกรรม

 - เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจและ
เห็นคุณคาในตนเอง
- เด็กไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน
รวมกับครอบครัว ปลอดจากยาเสพติด
- เด็กและเยาวชนเติบโตเปนผูใหญที่มี
คุณภาพ และเปนพลเมืองที่ดีของสังคม

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

2 สงเสริมการเรียนการสอน
โรงเรียนนํารองเนนหลักสูตร
เฉพาะดาน (หลักสูตรกีฬา)

- เพื่อพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน
และการจัดการเรียนการสอน
เนนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางดานกีฬา ใหตรงกับบริบท
ในทองถิ่น
- เพื่อสงเสริมและพัฒนานักกีฬา
จังหวัดสตูลใหสูความเปนเลิศ
- เพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬาจังหวัด
สตูลสูสากล

 - อุดหนุนโรงเรียนทาแพผดุงวิทย
เพื่อสงเสริมการเรียนการสอน
โรงเรียนนํารองเนนหลักสูตร
เฉพาะดาน (หลักสูตรกีฬา) 5 ชนิด
กีฬาที่สนับสนุน เชน มวยสากล
สมัครเลน  มวยไทยสมัครเลน
ปนจักสีลัต  วูซู  มวยปล้ํา

    1,500,000     1,500,000     1,500,000  จํานวนหลักสูตร - นักเรียนเขารวมโครงการตามเปาหมาย
ที่วางไว
- กีฬาตอสู จะเปนประเภทกีฬาที่สราง
ชื่อเสียงและเกียรติภูมิแกจังหวัดสตูล

อุดหนุน
รร.ทาแพผดุงวิทย

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน
 - ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
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พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

3 สงเสริมทักษะทางวิชาการให
แกนักเรียนศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (คุรุสัมพันธ)

 - เพื่อสนับสนุนสรางสรรคใหเด็ก
และเยาวชนศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด ไดทํากิจกรรมรวมกัน
- เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะความรู
ความสามารถใหแกเด็ก  และ
เยาวชนศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด
- เพื่อใหเด็ก เยาวชนและครูศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
ไดพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูไดรับ
ประสบการณตรง

 - คณะครู และนักเรียนศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ครุสัมพันธ) จํานวน 150 คน
- คณะครู และนักเรียนศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
ในจังหวัดสตูล เขารวมการแขงขัน
มหกรรมวิชาการเพื่อทดสอบ
ความรูความสามารถกับสมาคม
ครุสัมพันธอิสลามแหงประเทศไทย

      150,000        150,000       150,000  1 คร้ังที่สนับสนุน
แขงขันทักษะ

- เด็กและเยาวชนศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด ไดทํากิจกรรมที่สรางสรรค
รวมกัน
- เด็กและเยาวชนศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด มีทักษะความรูความสามารถ
มากขึ้น

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

4 สงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อชุมชน (บานกาเนะ)

 - เพื่อใหเยาวชน ประชาชนมีแหลง
ศึกษาคนควาหาความรู
- เปนศูนยรวมขอมูล  ขาวสาร
วิทยาการ  และเทคโนโลยีไวบริการ
แกเยาวชนและประชาชน

- เปดแหลงคนควาความรูทาง
เทคโนโลยีใหกับเด็กและเยาวชน
ประชาชนทั่วไป

50,000 50,000 50,000  ความพรอมของศูนย
ในการใหบริการ

- เด็ก เยาวชน และประชนไดมีความรู
เพิ่มขึ้น
- เด็ก เยาวชนและประชาชน มีทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

5 สงเสริมทักษะทางวิชาการใหกับ
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา)

- เพื่อทดสอบความรู ความสามารถ
ของนักเรียนตาดีกาในจังหวัดสตูล
 ในระดับประเทศ
- เพื่อใหนักเรียนศูนยตาดีกา
ไปทดสอบความรู ความสามารถ
ระดับประเทศ ณ สมาคมครุสัมพันธ
อิสลามแหงประเทศในพระบรม
ราชูปถัมภ กรุงเทพมหานคร
-เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนไดใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน กลาแสดงออก

 - เปนเจาภาพและสงทีมเขารวม
แขงขันมหกรรมกีฬาและวิชาการ
นักเรียนศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัด
ชายแดนใต
- คณะครู ผูปกครองและนักเรียน
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) จํานวน 250 คน

      750,000        200,000       200,000  เยาวชนมุสลิมศูนย
การศึกษาอิสลาม

ประจํามัสยิด (ตาดีกา)
จ.สตูล

-เยาวชนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ปลอดจากยาเสพติด  สรางความสงบสุข
ในพื้นที่
-เยาวชนไดใชความรูความสามารถอยาง
เต็มที่ มีสุขภาพรางกายสมบูรณ แข็งแรง

อบจ.สตูล
(กองการศึกษา)

6 จัดงานมหกรรมวิชาการและกีฬา
เพื่อเปดโลกทัศนทางการศึกษา
เยาวชนมุสลิม

 - สงเสริมองคกรดานการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมใหมีบทบาท
ในสังคมมากขึ้นและพัฒนาศักยภาพ
ผูนําองคกรฯ
- สงเสริมการแสดงออกของนักเรียน
ในการทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นอยาง
สามัคคี

- อุดหนุน สนง.คกก.อิสลามฯ
เพื่อจัดงานมหกรรมวิชาการ
เปดโลกทัศนเยาวชนมุสลิม
- จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา
ตาดีกาสัมพันธ

      550,000        550,000       550,000  จํานวนกิจกรรมที่
อุดหนุน

 - องคกรมุสลิมมีประสิทธิภาพและ
สามารถอยูรวมกันไดบนพื้นฐานของความ
เขาใจมากขึ้น

อุดหนุน
สนง.คกก.อิสลามฯ

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

7 ขับเคลื่อนอนาคตสตูลดาน
การศึกษา

 -เพื่อรวมออกแบบแนวทาง
การศึกษาใหตอบสนองตรงตาม
ความตองการของสตูล
- เพื่อยกระดับมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
และคุณภาพการศึกษาของสตูล
- เพื่อยกระดับการเรียนรูของจังหวัด
สตูลในระยะยาว
-เพื่อสรางความรวมมือจากทุกภาค
สวนในการพัฒนาการศึกษาจังหวัด
สตูล

 - จัดอบรมเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การศึกษาของจังหวัด
สตูล
- จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษา
- จัดประชุมคณะกรรมการสภา
การศึกษา อบจ.สตูล
- ครูและผูบริหารในจังหวัดสตูล

    1,000,000     1,000,000     1,000,000  จํานวนกิจกรรม - ผลสัมฤทธิ์และมาตรฐานการศึกษา
ของจังหวัดสตูลยกระดับขึ้น
- ครูและผูบริหารไดรับความรูและทักษะ
ในการพัฒนายกระดับมาตรฐานการศึกษา
- ความรวมมือของทุกหนวยงานในการที่
จะพัฒนาและยกมาตรฐานการศึกษา

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

8 นิเทศการศึกษา - เพื่อจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
 อบจ.สตูล
- เพื่อนิเทศ ติดตาม กํากับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
โครงการตางๆ ของสถานศึกษาใน
สังกัด

- จัดประชุมทําแผนนิเทศ
การศึกษา และแผนการศึกษา
- นิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
 สองเดือน/คร้ัง
-ติดตามการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียน
-โรงเรียนในสังกัด
จํานวน 1 โรงเรียน

100,000 100,000 100,000  จํานวนคร้ัง
ที่ติดตามนิเทศ

- การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในสังกัดมีมาตรฐาน
- นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น
- กิจกรรมที่จัดการเรียนการสอนมี
ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)
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(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

9 อบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชน
 "รากแกวแหงปญญา"

- เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีคุณธรรม
จริยธรรมในการดํารงชีวิต มีจิต
สาธารณะ และรูจักเสียสละ
- เพื่อใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน ปลอดจากอบายมุข
 และยาเสพติด
- เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดเขาใจ
ในคุณคาของชีวิต สามารถใชชีวิตอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

- จัดกิจกรรมคายอบรมใหความรู
ดานคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็ก
และเยาวชน
- เด็กและเยาวชน อาสาสมัคร
วิทยากร พี่เลี้ยง จํานวน 80 คน

        60,000         60,000         60,000  จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

- เด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกที่ดี
มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักธรรม
ศาสนา
- เด็กและเยาวชนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากอบายมุขและ
ยาเสพติด

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

10 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชนมุสลิมอบจ.สตูล
(ศูนยคลองชาง)

 - เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรู
และฝกปฏิบัติตามวิถีศาสนา
ในสถานการณตางๆ
- เพื่อใหผูเขารับการอบรมเกิด
ภูมิคุมกันที่ดีกับตนเอง สามารถนํา
หลักศาสนาไปประยุกตใชในชีวิต
ประจําวันได
- เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมพึง
ประสงคและเสริมสรางใหผูเขารับ
การอบรมมีพฤติกรรมที่ดีงามตาม
หลักศาสนา

 - เด็กและเยาวชนมุสลิมใน
จังหวัดสตูล 240 คน พี่เลี้ยงและ
วิทยากร 20 คน
- เด็กและเยาวชน เกิดการเรียนรู
สามารถนําความรู ไปปรับใชกับ
ตนเองและสังคมสวนรวมไดอยาง
มีความสุข

300,000 300,000 300,000  จํานวนกิจกรรม  - ผูเขารับการอบรมไดเรียนรูและฝก
ปฏิบัติตามวิถีทางศาสนาที่ถูกตอง
-ผูเขารับการอบรมมีพฤติกรรมที่ดีงาม
ตามหลักมารยาทของศาสนา
- ผูเขารับการอบรมเกิดภูมิคุมกันที่ดี
ทําใหสังคมสงบสุข

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)
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ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

11 กิจกรรมเด็กและเยาวชน - เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน
ไดทํากิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชน
ตอสังคมและสะทอนปญหาสังคม
- สงเสริมความรูและศึกษาวิธีการ
ตางๆ ในระบอบประชาธิปไตย
- เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ความสมานฉันท ความเปนผูนํา
ในเด็กและเยาวชน

- จัดกิจกรรมตามที่สภาเยาวชน
กําหนด เชน กิจกรรมการบําเพ็ญ
ประโยชน กิจกรรมคายเยาวชน
สํานึกรักทองถิ่น เปนตน

200,000 200,000 200,000  จํานวนกิจกรรม - เยาวชนสามารถเปนผูนําและเปน
แบบอยางแกเยาวชน
- เกิดความรักความสามามัคคี ความ
สมานฉันทในเด็กและเยาวชน
- เยาวชนไดทํากิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอสังคม

อบจ.สตูล
(กองการศึกษา)

12 พัฒนาความรูและทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

 - เพื่อพัฒนาศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหกับ
บุคลากรขององคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล และประชาชนใน
จังหวัดสตูล
 - เพื่อเพิ่มความรูเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.
2550 ใหกับบุคลากรขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล
 และประชาชนในจังหวัดสตูล

 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรใหกับบุคลากรของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
และประชาชนในจังหวัดสตูล
จํานวน 7 รุน รุนละ 70 คน
รวม 490 คน

3,000,000 2,500,000 2,500,000   - รอยละ 80
ของผูที่เขารับการ
อบรมมีความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีความรูเกี่ยวกับ
พรบ.วาดวยการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ.2550

 -บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด
สตูลและประชาชนในจังหวัดสตูลมี
ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและใช
กับชีวิตประจําวันไดมากยิ่งขึ้น
 - บุคลากรขององคการบริหารสวน
จังหวัดสตูลและประชาชนในจังหวัดสตูล
สามารถรูขอบเขตการใชงานคอมพิวเตอร
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550
 มากยิ่งขึ้น

 อบจ.สตูล
(กองแผนฯ)
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13 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม  - เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดี ปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมของ
ศาสนาใหแกประชาชน
 - เพื่อใหประชาชนมีแนวทางการ
ดําเนินชีวิตในสังคม และใชชีวิต
อยางมีความสุข
 - เพื่อสรางความสมานฉันท ความ
เขาใจอันดีระหวางประชาชนตอ
หนวยงานภาครัฐและความเขาใจ
ภายใน

- ประชาชนในจังหวัดสตูล
จํานวน 300 คน
 - เจาหนาที่ อบจ.สตูล
จํานวน 15 คน

      200,000        200,000       200,000  ประชาชนที่เขารวม
อบรม

 - ลดปญหาความขัดแยงในการอยูรวมกัน
 - ประชาชนมีทัศคติที่ดี และใชชีวิตอยาง
มีความสุข
  - รัฐไดรับความรวมมืออยางดีจาก
หนวยงานตางๆ

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

14 อบรมใหความรูครูสอนดาน
ศาสนากีรออาตี

- เพื่อใหครูผูสอนมีความรูความ
เขาใจในหลักธรรม หลักการปฏิบัติ
ของศาสนาที่ถูกตองเปนประโยชน
ตอผูเรียน สังคมและประเทศชาติ

- ครูผูสอนดานศาสนาในพื้นที่
จังหวัดสตูล

250,000 - 200,000  - จํานวนคร้ังที่จัด
กิจกรรม

- ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจใน
หลักธรรมหลักการปฏิบัติทางศาสนาที่
ถูกตอง
- รูจักวิธีการถายทอดเทคนิควิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ถูกตอง

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

15 อบรมใหความรูเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540

 - เพื่อเพิ่มความรูเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ใหกับบุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ประชาชนในจังหวัดสตูล

 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับ
บุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและประชาชนในจังหวัด
สตูล จํานวน 120 คน

        50,000   -   -  - รอยละ 80
ของผูเขารับการอบรม

มีความรูเกี่ยวกับ
พรบ.ขอมูลขาวสาร

ของราชการ พ.ศ.2540

 - บุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและประชาชนในจังหวัดสตูล
มีความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มากยิ่งขึ้น

 อบจ.สตูล
(กองแผนฯ)
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16 พัฒนาศักยภาพและทักษะการ
เรียนรูใหเด็กและเยาวชน

-เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดพัฒนา
ทักษะการเรียนรูของตนเอง
 - เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดนํา
ประสบการณมาประยุกตใชและ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง
 - เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีความรัก
ความสามัคคี สมานฉันท ในจังหวัด
สตูล
 - เพื่อสรางโอกาสใหเด็กและ
เยาวชนไดเรียนรู คนควาทักษะ
ตางๆจากภายนอก

- เด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาสใน
จังหวัดสตูล
 - เด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาส
โรงเรียนในสังกัด
 - เด็กและเยาวชนที่ไดรับ
ผลกระทบจากปญหาครอบครัว
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและ
ปญหาความไมสงบ

      250,000   -   -  เด็กและเยาวชนที่เขา
รวมกิจกรรม

- เด็กและเยาวชนไดมีทักษะความรูที่ดีขึ้น
- เด็กและเยาวชนนําประสบการณการ
เรียนรูที่ไดปรับปรุงพัฒนาตนเอง
 - เด็กและเยาวชนในจังหวัดสตูลไดเห็น
คุณคาและคนพบความตองการและ
ความสามารถของตนเอง
 - เด็กและเยาวชนมีความสามัคคี และใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

17 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผูสอน
ภาษามาลายู รูปแบบรูมี
จังหวัดสตูล

-เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการครูผูสอน
ภาษามาลายู ภาษารูมี ใหแกผูสอน
ตาดีกา
- เพื่อใหผูเรียนไดรับการถายทอด
ดานภาษาอยางถูกตองตามหลัก
- เพื่ออนุรักษภาษามาลายู และ
ภาษารูมีใหควบคูกับทองถิ่น
เหมาะสมกับชีวิตประจําวัน

- ครูผูสอนศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) จ.สตูล
จํานวน 200 คน

  -        150,000   -  จํานวนครูผูสอน
ศูนยการศึกษาอิสลาม

ประจํามัสยิด

- ผูเรียนมีความรูดานภาษาอยางถูกตอง
และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
- การจัดการเรียนการสอนไดรับการ
พัฒนาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

9,410,000 7,960,000 8,010,000
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1 สนับสนุนครูสอน
ภาษาตางประเทศใหกับ
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

- เพื่อใหนักเรียนไดเตรียมความ
พรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
-เพื่อสรางองคความรูใหกับนักเรียน
เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
-เพื่อเพิ่มทักษะทางดานการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศใหกับนักเรียน

-สนับสนุนครูตางประเทศใหกับ
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6
ประกอบดวย
- ครูสอนภาษาอังกฤษ 2 คน
 - ครูสอนภาษาจีน 1 คน

    1,000,000     1,000,000     1,000,000  จํานวนนักเรียน
ที่เขารวม

 - นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
- นักเรียนมีความพรอมในการ
เขาสูประชาคมอาเซียน
-นักเรียนมีทักษะการฟง - พูด
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

2 สงเสริมการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

 -เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 - เพื่อกระตุน และชี้นํานักเรียนให
เกิดความตองการในการแขงขันสู
ความเปนเลิศทางวิชาการและกีฬา
 - เพื่อเพื่อสงเสริมดานคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค
 - เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนเปนที่นาพอใจตาม
เปาหมายที่กําหนดไว
- เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีความรูและ
สามารถนํามาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนกับงานที่รับผิดชอบ
- เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมระหวาง
ชุมชนและโรงเรียน

 - นักเรียน  ครูทุกคนมีอุปกรณ
ฝก  สอน  สอบ อยางเพียงพอ
 - นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทุกคนไดรับการสนับสนุน
เขาแขงขันทักษะสูความเปนเลิศ
ดานวิชาการ และกีฬา
 - นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค
 - โรงเรียนมีการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ
 -คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนทุกคนไดเขา
รวมการพัฒนาศักยภาพ
 - ผูปกครองและชุมชนเล็งเห็น
ความสําคัญและเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา

2,180,000 2,180,000 2,180,000 จํานวนกิจกรรม
ที่ดําเนินการ

 - ครูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน
ใหกับนักเรียนไดตรงตามเปาหมาย
 - นักเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค
กลาแสดงออกในการรวมกิจกรรม
มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค
 - ครูสามารถนําความรูจากการพัฒนา
แกไขขอบกพรองของนักเรียน และนําไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน
 - นักเรียนไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ
ของตนเองจนสามารถแขงขันทักษะสู
ความเปนเลิศทางวิชาการและกีฬาได
- นักเรียนมีผลการประเมินคุณภาพ
ระดับชาติเปนที่นาพอใจ
- ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)
โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6

แนวทางการพัฒนา 6.2 สงเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น
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3 หองเรียนดิจิตอล  - เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 - เพื่อสนับสนุนใหครูใชสื่อการสอน

 - หองเรียนดิจิตอล จํานวน 2
หอง

204,000 204,000 204,000 จํานวนรายการ
ครุภัณฑที่จัดซ้ือ

 - ครูและนักเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)
โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6

4 อาหารเสริม (นม ) -เพื่อสงเสริมการดื่มนมของนักเรียน
- เพื่อใหนักเรียนมีน้ําหนักสวนสูง
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข
- เพื่อสงเสริมสุขภาพของนักเรียน
ใหมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ

-นักเรียนชั้นอนุบาล – ป.6 ไดรับ
อาหารเสริม ( นม )
-นักเรียนชั้นอนุบาล – ป.6
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ
และมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑ

1,120,000 1,300,000 1,400,000 จํานวนนักเรียนที่ไดรับ
อาหารเสริม (นม)

-นักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ไดรับ
อาหารเสริม (นม) ทุกคน
-นักเรียนมีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ
- นักเรียนมีภาวะโภชนาการดี

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)
โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 76
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5 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา

 - เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีน้ําหนัก
สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน
 - เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียน
 - เพ่ือพัฒนาขาราชการครูใหมีความรู
และมีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอน
- เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
- เพ่ือปรับปรุงและติดตั้งเพ่ิมเติมระบบ
อินเตอรเน็ตของโรงเรียน
- เพ่ือจัดหาหนังสือสําหรับหองสมุด
โรงเรียนใหเพียงพอตอการใหบริการ
นักเรียน
- เพ่ือใหนักเรียนมีความตระหนักและ
เรียนรูใหตนเองหางไกลจากสารเสพติด
-เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
- เพ่ือจัดการศึกษาตลอดชีวิตสูความ
เปนเลิศตามศักยภาพหรืออัจฉริยภาพ
ของผูเรียน

 - คาอาหารกลางวัน
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
- คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
- คาใชจายในการพัฒนา/
ปรับปรุงหองสมุด
- คาใชจายในการพัฒนาแหลง
เรียนรู
- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการ
ครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
- คาใชจายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในการพัฒนาทองถิ่น(SBMLD)
-คาใชจายในการสงเสริมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดีเดน
-คาใชจายในการรณรงคปองกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา
- คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน
- คาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,700,000 7,700,000 7,700,000 จํานวนนักเรียน
ที่ไดใชบริการ

จํานวนกิจกรรมที่จัด

 - นักเรียนไดรับประทานอาหารที่สะอาด
มีประโยชน เพียงพอ
- นักเรียนมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑ
มาตรฐาน
- หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนไดรับ
การปรับปรุงทุกปการศึกษา
- ขาราชการครูสามารถนําความรูมาใช
ในการจัดการเรียนการสอน
 - นักเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรูภายใน
โรงเรียน
 - ครู นักเรียน ไดใชงานระบบ
อินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพ
 - นักเรียนมีการใชบริการหองสมุดเพิ่มขึ้น
 - นักเรียนมีความรูและสามารถนําพา
ตนเองหางไกลจากสารเสพติด
 - คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความรูและเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง
 - นักเรียนไดเรียนรูตามความถนัดและ
ความสนใจ
 - เด็ก เยาวชนและผูปกครองนักเรียน
สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชน

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)
โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6
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6 ปรับปรุงหองโสตทัศนศึกษา  - เพื่อพัฒนาหองโสตทัศนศึกษา
ใหมีความพรอมสําหรับใชงาน
- สงเสริมการจัดการเรียนการสอน
โดยใชสื่อเทคโนโลยี

- ติดตั้งผามานบริเวณหนาตาง
- ติดตั้งแผนอะคริลิกชองบานเกร็ด
เหนือหนาตาง
- จัดหาโตะเกาอี้ประชุมพรอม
เคร่ืองขยายเสียง

250,000  -  - รอยละของการใชบริการ
หองโสตทัศนศึกษา

- โรงเรียนมีหองโสตทัศนศึกษาที่พรอม
ใชงาน สามารถรองรับการประชุมและ
การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)
โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6

7  ปรับปรุงพื้นหองสมุด - เพื่อใหการใชงานพื้นที่ในหองสมุด
ไดเต็มประสิทธิภาพ

 - ปูกระเบื้องหองสมุด
ขนาด 210 ตรม.

140,000  -  - จํานวนผูเขาใช
บริการหองสมุด

- โรงเรียนมีหองสมุดที่ไดมาตรฐาน อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)
โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6

8 กอสรางสวนน้ําพรอมสระวายน้ํา - เพื่อใหนักเรียนมีทักษะการวายน้ํา
-เพื่อใหนักเรียนสามารถชวยเหลือ
ตนเองและผูอื่นไดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ทางน้ํา
- เพื่อพัฒนาศักยภาพดานกีฬา
วายน้ําใหกับนักเรียนที่มี
ความสามารถ
- เพื่อใหนักเรียนไดมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน

 - กอสรางสวนน้ําพรอมสระวายน้ํา
 จํานวน 1 แหง

 -  - 8,000,000 จํานวนนักเรียน
ที่ไดใชบริการ

- นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
- นักเรียนมีทักษะการวายน้ํา สามารถ
ชวยเหลือตนเองและผูอื่นไดเมื่อเกิด
อุบัติเหตุทางน้ํา
- โรงเรียนมีนักกีฬาเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)
โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 78
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9 กอสรางโดมพรอมเทพื้นคอนกรีต - เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ที่หลากหลายใหกับนักเรียน
- เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

 - กอสรางโดมพรอมเทพื้น
คอนกรีตขนาดกวาง 36.00 ม.
 ยาว 80.00 ม.

 -  - 6,000,000 จํานวนกิจกรรมที่จัด - นักเรียนมีสถานที่สําหรับทํากิจกรรม
ตางๆ
- นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)
โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6

12,594,000 12,384,000 26,484,000

1 สมทบกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ
ที่จําเปนตอสุขภาพระดับจังหวัด

- เพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบ
บริการและกิจกรรมบริการฟนฟู
สมรรถภาพดานการแพทยแก
คนพิการ ผูสูงอายุ และผูปวย
ที่จําเปนตองไดรับการฟนฟู
หลังจากการเจ็บปวยฉับพลัน
ในระบบบริการสาธารณสุข
ในชุมชนและการมีสวนรวม
ของคนพิการใหเพิ่มมากขึ้น

- สนับสนุนงบประมาณการฟนฟู
สมรรถภาพดานการแพทยใหกับ
กองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปน
ตอสุขภาพตอระดับจังหวัด
จํานวน 1 คร้ัง

3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนคร้ังที่สนับสนุน
งบประมาณ

- เกิดการพัฒนาระบบบริการและกิจกรรม
บริการฟนฟูดานการแพทยแกคนพิการ
ผูสูงอายุ และผูปวยที่จําเปนตองไดรับการ
ฟนฟูหลังการเจ็บปวยฉับพลันในระบบ
บริการสาธารณสุขในชุมชนและการมี
สวนรวมของคนพิการใหเพิ่มขึ้น

สนง.หลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

แนวทางการพัฒนา 6.3 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส
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(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2 จัดงานวันสตรีสากล -เพื่อพัฒนาสตรีในระดับจังหวัด
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
-เพื่อสรางความสามัคคีประชาชน
ในจังหวัด

- ผูเขารวมกิจกรรม
ไมนอยกวา 2,000 คน

300,000 300,000 300,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

-สตรีในระดับจังหวัดไดทํากิจกรรมรวมกัน
สรางความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

3 พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  - จัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ
ผูสูงอายุดานตางๆ  สงเสริมการ
ออกกําลังกายใหเหมาะสม

200,000 200,000 200,000 จํานวนผูเขารวมอบรม  - ผูสูงอายุไดรับความรูในการปรับเปลี่ยน
การดํารงชีวิตใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

4 ขับเคลื่อนอนาคตสตูล
ดานสวัสดิการสังคม

 - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดานสวัสดิการสังคมของ
สภาพัฒนาสวัสดิการสังคม
อบจ.สตูล
 - สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม
ระดับตําบล

 - สงเสริมกิจการสภาพัฒนา
สวัสดิการสังคม อบจ.สตูล

500,000 500,000 500,000 จํานวนกิจกรรม  - ประชาชนไดรับสวัสดิการสังคมตาม
แนวทางที่สภาพัฒนาสวัสดิการสังคม
อบจ.กําหนด

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

4,000,000 4,000,000 4,000,000

1 พัฒนาเสริมสรางเครือขายผูนํา
ดานสุขภาพ

-เพื่อสรางเครือขายผูนําในการพัฒนา
การทํางานดานสุขภาพภาคประชาชน
ในจังหวัดสตูล
-เพื่อรวมพลังจัดกิจกรรมรณรงคดาน
สุขภาพ

- จัดอบรมเครือขายผูนําดาน
สุขภาพใหแกประชาชนในจังหวัด
สตูล ทุกอําเภอ
จํานวน 2,000 คน

200,000 200,000 200,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

-ประชานในจังหวัดสตูลมีขวัญและกําลังใจ
ในการพัฒนางานสาธารณสุข
-สรางเครือขายดานสุขภาพใหแก
ประชาชน

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

แนวทางการพัฒนา 6.4 สงเสริม สนับสนุนการปองกันโรค การควบคุมโรค และการสาธารณสุข
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พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2 อบรมใหความรูการปองกันการ
ติดเชื้อ HIV (โรคเอดส)
แกประชาชนและผูนําชุมชน

 - เพื่อใหประชาชนมีความรูความ
เขาใจในการปองกันตัวเองจากโรค
เอดส

 - จัดอบรมใหความรูแก
ประชาชนทั่วไป  ผูนําชุมชน
ใหหางไกลจากโรคติดตอรายแรง
(โรคเอดส)

100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขารับการ
อบรม

 - ประชาชนมีความรูความเขาใจและ
รูจักปองกันตนเองจากโรคเอดส

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

3 ปองกันควบคุมโรคอุบัติใหม
ในสังคม

 - เพื่อสงเสริมและปองกันโรคอุบัติ
ใหม

จัดกิจกรรมออกหนวยรวมกับ
หนวยงานอื่นในการออกพบปะ
ประชานและ อบจ.พบประชาชน
จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ
ผานสื่อตางๆ ทําแผนพับ

50,000 50,000 50,000 จํานวนกิจกรรม  - ประชาชนสามารถปองกันตนเองจาก
โรคอุบัติใหม

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

4 สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
ดานสาธารณสุข

 - เพื่อใหความรูแกประชาชนในการ
สงเสริมสุขภาพปองกันโรค

 - จัดกิจกรรมออกหนวยรวมกับ
หนวยงานอื่นในการออกพบปะ
ประชานและ อบจ.พบประชาชน
จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ
ผานสื่อตางๆ ทําแผนพับ

50,000 50,000 50,000 จํานวนกิจกรรม  - ประชาชนสามารถปองกันตนเองจาก
โรคภัยไขเจ็บ  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

5 สมัชชาสุขภาพ คร้ังที่ 6
พ.ศ. 2560 จังหวัดสตูล

-เพื่อใหประชาชนในจังหวัดสตูล
ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ
-เพื่อสรางเครือขายการทํางาน
ดานสุขภาพ

-ตัวแทน อสม. ตําบล ละ 1 คน
- เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุข
-องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดสตูล

100,000  -  - จํานวน
ผูเขารวมกิจกรรม

-ประชาชนในจังหวัดสตูลมีองคความรู
ความเขาใจในการดูแลสุขภาพ

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 81



พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ดานสุขภาพ รพ.สตูล

 - เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่
สมบูรณและไดรับบริการทางการ
แทพยและสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน
 - เพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย
ของประชาชนที่ไมตองเดินทางไป
รักษาพยาบาลที่ รพ.ศูนยหาดใหญ
หรือ รพ.หาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(มอ.)
 - เพื่อรองรับการสงตอผูปวยจาก
รพ.ชุมชน สถานีอนามัย และสถาน
บริการสาธารณสุขอื่นๆ ในจังหวัด
สตูลตามโครงการสรางหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา
 - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดาน
สุขภาพอนามัยของประชาชนจังหวัด
สตูล

  - อุดหนุน รพ.สตูลเพื่อจัดซ้ือ
ครุภัณฑทางการแพทย
  -เตียงผูปวยสามไกพรอมตู
ขางเตียง จํานวน 60 ชุด
  -เตียงผูปวยสามไกปรับดวย
ไฟฟาราวสไลดพรอมเบาะและ
เสาน้ําเกลือ จํานวน 20 ชุด

2,888,000  -  - จํานวนคร้ังที่สนับสนุน
งบประมาณ

  - ประชาชนในจังหวัดสตูลมีรางกาย
และจิตใจที่สมบูรณแข็งแรงไดรับบริการ
ทางการแทพยและสาธารณสุขที่มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประหยัด
คาใชจายของประชาชนที่ไมตองเดินทาง
ไปรักษาพยาบาลที่ รพ.หาดใหญหรือ
รพ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.)
สงผลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีดํารงไดอยาง
ปกติสุข

อุดหนุน รพ.สตูล
อบจ.สตูล

(กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต)
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พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

7 พัฒนาสมรรถภาพเครือขาย
การแพทยฉุกเฉินเบื้องตน

-เพื่อเตรียมความพรอมดาน
บุคลากรในการปฏิบัติการแพทย
ฉุกเฉินเบื้องตน
-เพื่อพัฒนาบุคลากรปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องตนใหถูกตองตาม
มาตรฐานของระบบบริการการ
แพทยฉุกเฉิน

- จัดอบรมผูปฏิบัติงานการแพทย
ฉุกเฉินเบื้องตน จํานวน 200 คน

 - 200,000  - จํานวนผูเขา
รวมกิจกรรม

- มีบุคลากรปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน
เบื้องตนเพียงพอและมีความพรอมในการ
ปฏิบัติงาน
-บุคลากรมีความเชี่ยวชาญสามารถ
ปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินเบื้องตนไดถูกตอง
ตามมาตรฐานของระบบการแพทยฉุกเฉิน

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

3,388,000 600,000 400,000

แนวทางการพัฒนา 6.5 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
1 รณรงคปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด
-เพื่อปลุกจิตสํานึกใหประชาชน
ตระหนักถึงภัยยาเสพติดการปองกัน
โรคเอดส/การคามนุษย

-จัดรณรงค เสวนา
จัดนิทรรศการแขงขันกีฬา
ในกิจกรรมตอตานยาเสพติด
-อบรมทักษะครอบครัว

100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

-ประชาชนตื่นตัวและใหความรวมมือ
ในการแกไขปญหายาเสพติด/การปองกัน
โรคเอดส/การคามนุษย

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

2 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
จังหวัดสตูล

-เพื่อสงเสริมสนับสนุนแนวนโยบาย
การปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดของรัฐบาล
-เพื่อควบคุมการแพรระบาดของ
สารเสพติดรวมทั้งปญหาอื่นๆ

 - อุดหนุนศอ.ปส.จ.สตูล
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตางๆ
เกี่ยวกับการบําบัดรักษาผูเสพ
ผูติดยาในระบบและนอกระบบ
-สนับสนุนและเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดของศูนย

50,000 50,000 50,000 จํานวนคร้ังที่สนับสนุน
งบประมาณ

-สามารถสงเสริมและสนับสนุน
แนวนโยบายการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
-สามารถสงเสริมและสนับสนุนนโยบาย
มาตรการจัดระเบียบสังคมของกระทรวง
มหาดไทย
-สามารถควบคุมการแพรระบาด
ของสารเสพติดรวมทั้งปญหาอื่นๆ

อุดหนุน
ศอ.ปส.จ.สตูล

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)
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พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

3 จัดงานวันตอตาน
ยาเสพติดโลก

-เพื่อปลุกจิตสํานึกใหประชาชน
ตระหนักถึงภัยยาเสพติด

-จัดรณรงค เสวนา
จัดนิทรรศการ แขงขันกีฬา

50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

-ประชาชนตื่นตัวและใหความรวมมือ
ในการแกไขปญหายาเสพติด

อบจ.สตูล
(กองสงเสริมฯ)

200,000 200,000 200,000

1 สงเสริมการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

 - เพื่อใหเครือขายอปพร./
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของดาน
สาธารณะภัยทั้งทางบกและทะเล
ไดมีการอบรมรวมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ
ในการทํางานและเชิดชูเกียรติ
อปพร.ที่มีผลงานดีเดน

 - จัดกิจกรรมใหความรู
ที่เกี่ยวของดานสาธารณภัย
ทั้งทางบกและทะเล

100,000 100,000 100,000  จํานวนคร้ังที่จัด
กิจกรรม

  -เครือขายอปพร./หนวยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของดานสาธารณภัยไดรวมกัน
แสดงออกและแลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางกัน

อบจ.สตูล
(กองชาง)

2 สนับสนุนการเตือนภัยพิบัติ
จังหวัดสตูล

 - เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมดาน
การเตือนภัยใหกับเครือขาย อปพร./
ภาคประชาชน / หนวยงานอื่นๆ
ดานสาธารณภัยในจังหวัดสตูล
ทั้งทางบกและทะเลเชนอุทกภัย
อัคคีภัย วาตภัย ควันพิษ เปนตน

 - จัดกิจกรรมดานการเตือนภัย
เฝาระวังภัยพิบัติ พื้นที่จังหวัดสตูล
ใหกับเครือขาย อปพร./
ภาคประชาชน  หนวยงานอื่นๆ
ดานสาธารณภัยในจังหวัดสตูล

50,000 50,000 50,000  จํานวนผูเขารับการ
อบรม

  -ประชาชนไดรับการแจงเตือนภัยพิบัติ
จากสถานการณ โดยหนวยงาน
ดานสาธารณภัยดวยขั้นตอนที่รวดเร็ว
ถูกตอง ปลอดภัย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

แนวทางการพัฒนา 6.6 สงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 84



พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

3 สงเสริมการใหความรูดานภัย
พิบัติจังหวัดสตูล

 - เพื่อสนับสนุนการจัดอบรม/
สัมมนาใหความรูประชาชน เยาวชน
ดานภัยพิบัติในพื้นที่ จ.สตูล เชน
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย อุบัติเหตุ
ทั้งทางถนนและทะเล เปนตน

 - จัดอบรม/สัมมนาเพื่อใหความรู
ดานภัยพิบัติตางๆ แก  ประชาชน
เยาวชน ในพื้นที่ จ.สตูล

50,000 50,000 50,000  จํานวนผูเขารับการ
อบรม

  -ประชาชนและเยาวชนไดรับความรู
และรูจักภัยพิบัติตางๆ และสามารถ
เตรียมรับมือภัยพิบัติไดอยางถูกตอง

อบจ.สตูล
(กองชาง)

4 สนับสนุนการซอมแผนปองกันภัย
จังหวัดสตูล

 - เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
การฝกซอมแผนรับมือภัยพิบัติใหกับ
เครือขายภาคประชาชน/หนวยงาน
ที่เกี่ยวของดานสาธารณะภัย  เชน
ภัยพิบัติจาก อัคคีภัย วาตภัย
อุทกภัย
เปนตน

 - จัดกิจกรรมการฝกซอมแผน
รับมือภัยพิบัติใหกับเครือขาย
ภาคประชาชน/หนวยงานที่
เกี่ยวของดานสาธารณะภัยในพื้นที่
จังหวัดสตูล

50,000 50,000 50,000  จํานวนผูเขารับการ
อบรม

  -เครือขายภาคประชาชน/หนวยงาน
ที่เกี่ยวของดานสาธารณะภัยไดฝกซอม
แผนปองกันภัยพิบัติ ด็วยวิธีที่ถูกตอง

อบจ.สตูล
(กองชาง)

5 สนับสนุนการอบรมใหความรูและ
ทักษะในการปองกัน  และ
บรรเทาอุบัติเหตุแกผูขับขี่
รถจักรยานยนตรับจางสาธารณะ
จังหวัดสตูล

 - เพื่อใหประชาชนมีวินัยใน
การจราจร

 - อุดหนุนตํารวจภูธรสตูลเพื่อ
สนับสนุนการอบรมใหความรูและ
ทักษะในการปองกัน  และ
บรรเทาอุบัติเหตุแกผูขับขี่
รถจักรยานยนตรับจางสาธารณะ
และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล
จํานวน 200 คน

180,000  -  -  จํานวนผูเขารับการ
อบรม

 - ผูขับขี่รถจักรยานยนตและประชาชน
มีความรูความเขาใจในการใชรถใชถนน
อยางถูกตอง

อุดหนุนตํารวจภูธร
จังหวัดสตูล
อบจ.สตูล
(กองชาง)

430,000 250,000 250,000
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พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา
สนามกีฬาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล

 - ประชาชนไดมีพื้นที่ออกกําลัง
ที่ไดมาตรฐานสากล

 - คาปรับปรุงซอมแซม
บํารุงรักษาสนามกีฬาอบจ.สตูล
ตามแบบที่กําหนด

2,000,000 2,000,000 2,000,000  จํานวนสนาม
ที่มีมาตรฐาน

 - สนามกีฬาสามารถรองรับการแขงขัน
ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศได
-ประชาชนในจังหวัดสตูลใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน
- ประชาชนมีสุขภาพรางกาย และจิตใจที่ดี

อบจ.สตูล
(กองการศึกษา)

2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสนามกีฬา

 - เพื่อใหมีอุปกรณกีฬาไวบริการ
ประชาชนประจําสนาม
- เพื่อใหประชาชนในจังหวัดสตูล
ไดออกกําลังกาย พัฒนาสุขภาพ
รางกาย และสุขภาพจิตที่ดี

 - จัดหาอุปกรณกีฬาพื้นฐานไว
ประจําสนามอยางเพียงพอ

      100,000        100,000       100,000  จํานวนสนาม
ที่มีอุปกรณเพียงพอ

 - ลานกีฬาสามารถรองรับการแขงขัน
ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศได
-ประชาชนในจังหวัดสตูลใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน
- ประชาชนมีสุขภาพรางกาย และจิตใจที่ดี

อบจ.สตูล
(กองการศึกษา)

แนวทางการพัฒนา 6.7 พัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา และสวนสาธารณะใหไดมาตรฐาน
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พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

3 ปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬากลาง
อําเภอควนโดน หมูที่ 4
ต.ควนสตอ อ.ควนโดน

 - เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
ของสนามกีฬา
- เพื่อเปนการปองกันปญหาที่เกิด
ขึ้นในภายภาคหนา
 - เพื่อเปนการรักษาทรัพยสินของ
ทางราชการ
 - เพื่อใหประชาชนในพื้นที่อําเภอ
ควนโดน มีสนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน
และใชประโยชนไดตลอดฤดูกาล

  - อุดหนุน อบต.ควนสตอเพื่อ
ปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬา
กอสรางร้ัวเหล็กรอบลูวิ่ง
ความยาว 512 ม. จํานวน 1 แหง
ตามแบบที่กําหนด

2,000,000   -   -  จํานวนแหง  - ไดจัดระเบียบความเรีบรอยของสนาม
 - ปองกันปญหาที่เกิดขึ้นในภายภาคหนา
- เปนการรักษาทรัพยสินของทางราชการ
 - ประชาชนในพื้นที่อําเภอควนโดน
มีสนามกีฬาที่ไดมาตรฐานและใช
ประโยชนไดตลอด

อุดหนุนอบต.ควนสตอ
อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

4 ปรับปรุงสนามกีฬาชัยอนุสรณ
หมูที่ 3 ต.แป-ระ อ.ทาแพ

 - เพื่อใชเปนสถานที่ในการ
ออกกําลังกายของประชาน
ในตําบลแป-ระ และตําบลทาเรือ
 - เพื่อรองรับการจัดการแขงขันกีฬา
รายการตางๆ
- เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาชัยอนุสรณ
ใหไดมาตราฐาน พรอมสิ่งอํานวย
ความสะดวก
 - เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ

 - อุดหนุน อบต.แป-ระ เพื่อ
ปรับปรุงสนามกีฬา
- สรางอัฒจรรย 2 หลัง
 - สรางซุมมานั่งสํารอง 2 หลัง
 - ปรับปรุงพื้นสนามกีฬาฟุตบอล
ที่ไดมาตรฐาน 1 สนาม
 - สรางสนามวอลเลยบอล
1 สนาม
ตามแบบที่กําหนด

1,000,000   -               -  จํานวนแหง  - ประชาชนในตําบลแป-ระ และตําบล
ใกลเคียง มีสถานที่ออกกําลังกาย
ที่ไดมาตรฐาน
- รองรับการจัดการแขงขันกีฬา
รายการตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- สนามกีฬาชัยอนุสรณเปนสนามกีฬา
ที่มีมาตรฐาน
 - ประชาชนมีสุขภาพรางการแข็งแรง

อุดหนุนอบต.แป-ระ
อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

5 กอสรางกําแพงกันดินสนามกีฬา
มาตรฐานแหงที่ 2 อบจ.สตูล

 - เพื่อปองกันการพังทลายของดิน
บริเวณรอบสนามกีฬา

  - กอสรางกําแพงกันดิน 1 แหง
ตามแบบที่กําหนด

3,000,000  -  - จํานวนแหง  - ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช
สถานที่ในการออกกําลังกาย
ที่ไดมาตรฐาน

อบจ.สตูล
(กองชาง)

8,100,000 2,100,000 2,100,000
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 พัฒนาบุคลากรดานการกีฬา  - เพื่อพัฒนาบุคลากรดานการกีฬา
ไดรับความรู ประสบการณ กฎกติกา
- ระเบียบการแขงขันที่ทันสมัย และ
เปนปจจุบันสามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปถายทอดใหแกนักกีฬาและผูที่
เกี่ยวของ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ดานการกีฬาใหไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น

- บุคลากรดานการกีฬาในจังหวัด
สตูล
- ครูอาสาพัฒนากีฬา อบจ.สตูล
เขารวมการอบรมหลักสูตรตามที่
อปท.กําหนด
- เพื่อพัฒนาบุคลากรดานกีฬาให
มีศักยภาพในการตัดสินตาม
มาตรฐานสากล และสามารถ
พัฒนานักกีฬาสูความเปนเลิศได

      200,000        200,000       200,000  จํานวนคร้ังที่ใชแขงขัน
กีฬาระดับอําเภอและ

ระดับจังหวัด

- บุคลากรดานกีฬามีความรู ความเขาใจ
ในกติกาการแขงขันกีฬา
- บุคลากรดานการกีฬาของจังหวัดสตูล
ไดพัฒนาตนเองไมสูระดับภาค/ประเทศ

อบจ.สตูล
(กองการศึกษา)

2 จัดสงนักกีฬาจังหวัดสตูลเขารวม
การแขงขัน

-สงเสริมสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน
และประชาชนสนใจเลนกีฬาและ
ออกกําลัง
-เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเด็ก
เยาวชนและประชาชนที่ไดรับการ
คัดเลือกเปนตัวแทนนักกีฬาจังหวัด
สตูลไดมีโอกาสเขารวมการแขงขันใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศตอไป
-เพื่อเผยแพรชื่อเสียงและ
ประชาสัมพันธจังหวัดสตูลใหเปนที่
รูจักของคนในประเทศ

 - นักกีฬาตัวแทนจังหวัดสตูล
เขารวมการแขงขันในระดับภาค /
ประเทศ

300,000 300,000 300,000  จํานวนคร้ังที่สนับสนุน
ตัวแทน

- เด็ก เยาวชน และประชาชนไดใหความ
สนใจในการเลนกีฬาและออกกําลังกาย
มากขึ้น
- เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความ
สามารถดานกีฬา ในอันที่จะพัฒนา
มาตรฐานตนเองไปสูความเปนเลิศ
ในระดับสากล
- สรางชื่อเสียงดานการกีฬาใหแก
จังหวัดสตูล

อบจ.สตูล
(กองการศึกษา)

แนวทางการพัฒนา 6.8 พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการใหมีความรูและทักษะท่ีสูงขึ้น และสงเสริมการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาอยางตอเนื่อง
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(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

3 การสงเสริมและสนับสนุนการ
กีฬาจังหวัดสตูล

-เพื่อสงเสริมใหประชาชนในจังหวัด
สตูลเลนกีฬาและออกกําลังกาย
มากขึ้น
- เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูที่มีความรู
ความสามารถดานการกีฬาพัฒนา
ความรูความสามารถที่สูงขึ้น
-เพื่อยกระดับมาตรฐานการเลนกีฬา
และการเชียรกีฬาของประชาชนใน
จังหวัดสตูล
-เพื่อสงเสริมนักกีฬาไปเขารวมการ
แขงขันในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ

- อุดหนุนสมาคมสงเสริม
การกีฬาจังหวัดสตูล ในการจัดสง
นักกีฬาตันแทน จ.สตูล เขารวม
แขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ
- นักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
แหงชาติ
-ชมรมกีฬาที่เปนสมาชิกของ
สมาคม 22 ชมรม
-กองเชียรของชมรมเชียร

1,000,000 1,000,000 1,000,000  จํานวนนักกีฬา/
จํานวนชมรม

- จังหวัดสตูลมีนักกีฬาที่มีคุณภาพ
-จังหวัดสตูลไดรับการพัฒนาการกีฬา
ไปสูความเปนเลิศ
-ประชาชนจังหวัดสตูล ไดรับการสงเสริม
ดานกีฬาและออกกําลังกายมากขึ้น

อุดหนุนสมาคม
สงเสริมการกีฬา
จ.สตูล/อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

4 จัดสงทีมกีฬา อบจ. สตูล
เขารวมการแขงขันกีฬา อบจ.คัพ
 ภาคใต

- เพื่อเชื่อมความสัมพันธอันดี สราง
ความสามัคคี แลกเปลี่ยน
ประสบการณระหวางบุคลากร อบจ.
- เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหมี
พัฒนาดานรางกาย อารมณและ
สติปญญาในการพัฒนางาน ใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน
-เพื่อสนับสนุนสงเสริมบุคลากรใหมี
การพัฒนาทักษะการเลนกีฬา
-เพื่อแสดงใหเห็นถึงพลังและ
ศักยภาพของ อปท. ในภาพรวม

-ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง
อบจ.สตูล
-ผูจัดการทีม ผูฝกสอน เจาหนาที่
ประจําทีม
- สรางความสัมพันธอันดีระหวาง
องคการบริหารสวนจังหวัด
นําไปสูการพัฒนาประเทศเพื่อ
ประโยชนสุขประชาชน
- บุคลากรของ อบจ.สตูลมีสุขภาพ
รางกายและสุขภาพจิตที่ดี

1,500,000 1,500,000 1,500,000  จํานวนคร้ังที่จัดสง
แขงขัน/ป

- บุคลากรของ อบจ.มีความรัก ความ
สามัคคี และสรางความสัมพันธอันดี
ในการที่จะทํางานเปนทีมรวมกัน
- บุคลากรไดแลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางกันในการจะนํามาพัฒนา อบจ.
 -บุคลากรมรการพัฒนาทักษะทางดาน
การกีฬา ทําใหมีสุขภาพรางกาย
สุขภาพจิตที่ดีในการพัฒนางาน

อบจ.สตูล
(กองการศึกษา)
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พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

5 กีฬาเชื่อมความสัมพันธบุคลากร
อบจ.สตูล กับหนวยงานองคกร
ภายในจังหวัด

- เพื่อเชื่อมความสัมพันธอันดี
สรางความสามัคคี และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ
- เพื่อสนับสนุนและสงเสริมบุคลากร
ใหมีการพัฒนาทักษะการเลนกีฬา
- เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหเกิด
การพัฒนาดานรางกาย อารมณ
และสติปญญาในการพัฒนางาน และ
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

-ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง
อบจ.สตูล
- สรางความสัมพันธอันดีระหวาง
หนวยงาน
- บุคลากรของ อบจ.สตูลมีสุขภาพ
รางกายและสุขภาพจิตที่ดี

100,000 100,000 100,000  จํานวนคร้ัง
ที่เขารวมการแขงขัน

กับหนวยงานองคกรตาง

- บุคลากรของ อบจ. มีความรัก ความ
สามัคคีและความสัมพันธอันดีระหวางกัน
- บุคลากรมีการพัฒนาทักษะทางดาน
การกีฬา ทําใหมีสุขภาพรางกาย
สุขภาพจิตที่ดีในการพัฒนางาน

อบจ.สตูล
(กองการศึกษา)
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พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

6 จัดการแขงขันกีฬาสตูลลีก - เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนและ
ประชาชนในจังหวัดสตูลได
ออกกําลังกาย มีพลานามัยที่สมบูรณ
แข็งแรง หางไกลอบายมุข
- เพ่ือใหเยาวชน ประชาชน มีน้ําใจ
นักกีฬา รูกฎกติกา มารยาท
มีระเบียบวินัย รูจักใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน
-เพ่ือเสริมสรางทักษะการทํางาน
ในหมูคณะ เกิดความรัก ความสามัคคี
สมานฉันท ลดปญหาความขัดแยง
-เพ่ือพัฒนาทักษะดานกีฬาฟุตบอลของ
เยาวชนและประชาชนใหไดมาตรฐาน
เพ่ือไปสูการแขงขันในระดับที่สูงขึ้น

- เยาวชนและประชาชนภายใน
จังหวัดสตูล

2,600,000 2,600,000 2,600,000  1 ฤดูกาลที่จัดสตูลลีก - เยาวชนและประชาชนเปนผูมีน้ําใจ
นักกีฬา รูกฎกติกา มารยาท มีระเบียบ
วินัย
รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน
-เกิดความรักความสามัคคี สมานฉันท
ลดปญหาความขัดแยงตางๆ
-เยาวชน และประชาชน มีสุขภาพ
ทางกาย จิตใจที่ดีขึ้น
-พัฒนากีฬาฟุตบอลในจังหวัดสตูลใหมี
มาตรฐานที่สูงขึ้น

อบจ.สตูล
(กองการศึกษา)

5,700,000 5,700,000 5,700,000
43,822,000 33,194,000 47,144,000
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แบบผ.01

ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แนวทางการพัฒนา 7.1 การวางแผนและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นภายใตกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
1 จัดทําแผนพัฒนา อบจ.สตูล  - เพื่อให อบจ. มีแผนเปนเคร่ืองมือ

ในการบริหารงานในดานตาง ๆ
 - จัดทําแผนพัฒนา แผนการ
ดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล ตามระเบียบ
ที่กําหนด

      250,000        250,000        250,000   จํานวนแผนพัฒนา
และแผนการดําเนินงาน

 - อบจ. สตูล มีแผนเปนเคร่ืองมือในการ
พัฒนาทองถิ่น

อบจ.สตูล
(กองแผนฯ)

2 ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา  - เพื่อศึกษาวิจัยตอการพัฒนาและ
เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจใน
การดําเนินโครงการ

 - จางศึกษาวิจัยในกิจการ
ของ อบจ. ตามอํานาจหนาที่

      200,000        200,000        200,000  จํานวนคร้ังที่ศึกษา  - ไดผลการศึกษาความเหมาะสมและ
ความเปนไปได และการศึกษาผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอม

อบจ.สตูล
(กองแผนฯ)

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี - ไมเชื่อมโยงกัน
 - ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 7 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
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พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

3 จางสํารวจออกแบบโครงการ
ที่ อบจ. ดําเนินการ

 - เพื่อจางออกแบบโครงการที่
อบจ. ไมสามารถดําเนินการเองได
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินโครงการที่ อบจ. ดําเนินการ

 - จางสํารวจออกแบบ       100,000        100,000        100,000 จํานวนคร้ัง
ที่จางออกแบบ

 - การดําเนินโครงการมีประสิทธภาพ
มากขึ้น

อบจ.สตูล
(กองชาง)

4 จางติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบจ.สตูล

 - เพื่อให อบจ. มีเคร่ืองมือในการ
ติดตามและประเมินผลแผนตาง ๆ

 - จางองคกรหรือสถาบัน
เพื่อติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาตางๆ  รวบรวมเปน
รูปเลม

      200,000        200,000        200,000  จํานวนคร้ังที่ติดตาม
และประเมินผล

 - อบจ.สตูล  มีรายงานผลการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา  เพื่อนําไปใชในการ
ปรับปรุงการจัดทําแผนฯ และโครงการ
ในอนาคต

อบจ.สตูล
(กองแผนฯ)

5 ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาอบจ.สตูล

 - เพื่อพัฒนานโยบายการพัฒนา
ทองถิ่น
 - เพื่อรับทราบความกาวหนา/
ปญหาและอุปสรรค ของการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

 - ติดตามโครงการตามมติ
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาอบจ.
 - จัดฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาอบจ.

        50,000         50,000         50,000   จํานวนคร้ังที่ติดตาม
และประเมินผล

 - ไดรับทราบความกาวหนา/ปญหาและ
อุปสรรค ของการเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

อบจ.สตูล
(กองแผนฯ)

800,000 800,000 800,000
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พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 เพิ่มประสิทธิภาพเเคร่ืองมือ
สําหรับซอมเคร่ืองจักรกลอบจ.
สตูล

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานขององคกร
 - เพื่อนําเทคโลยีที่ทันสมัยมาใช
ในการบริหารองคกร

 - จัดหาเคร่ืองมือสําหรับซอม
เคร่ืองจักรกล

      100,000        100,000        100,000   จํานวนรายการ
ครุภัณฑที่จัดซ้ือ

 - องคกรมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานมากขึ้น

อบจ.สตูล
(กองชาง)

2 ปรับปรุง บํารุงรักษา หรือ
ซอมแซมเคร่ืองจักรกล ที่ดิน
และสิ่งกอสรางที่อยูใน
ความรับผิดชอบของอบจ.

 - เพื่อใหอยูในสภาพที่ดีสามารถใช
ประโยชนไดอยางเต็มที่

 - เชน อาคารสํานักงาน
หองประชุม บานพัก เสาไฟฟา
แหลงทองเที่ยว ประปา
เคร่ืองจักรกล เปนตน
ตามแบบที่กําหนด

      500,000        500,000        500,000  จํานวนคร้ังที่ปรับปรุง  - ประชาชนไดรับประโยชนจากทรัพยสิน
ของอบจ.

อบจ.สตูล
(กองชาง)

3 เพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองจักรกล  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานขององคกร

 - จัดหาเคร่ืองจักรกล เชน
รถเกลี่ยดิน  รถบดลอเหล็ก
รถตักหนาขุดหลัง

    7,500,000     3,000,000     3,000,000    จํานวนเคร่ืองจักรกล  - องคกรมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
มากขึ้น

อบจ.สตูล
(กองชาง)

4 พัฒนาศูนยเคร่ืองจักรกลอบจ.
สตูล

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานเคร่ืองจักรกล
 - เพื่อเปนศูนยบํารุง เคร่ืองจักรกล
ของ อบจ.สตูล

 - พัฒนาและกอสรางระบบ
สาธารณูปโภคศูนย
เคร่ืองจักรกล เชน ร้ัว ถนน
ระบบประปา ไฟฟา
ตามแบบที่กําหนด

      900,000        900,000        900,000  จํานวนคร้ัง  - องคกรมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
มากขึ้น
- สงเสริมในดานการบริหารจัดการของ
อบจ.สตูล

อบจ.สตูล
(กองชาง)

แนวทางการพัฒนา 7.2 พัฒนาและจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ และสถานท่ีใหสามารถตอบสนองตอการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
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ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

5 เพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชประจําสํานักงาน
สํานักปลัดฯ

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานขององคกร
 - เพื่อนําเทคโลยีที่ทันสมัยมาใช
ในการบริหารองคกร

 - จัดซ้ือครุภัณฑประจํา
สํานักงานสํานักปลัดฯ
จํานวน 6 รายการ
 - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
 - ครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง
 - เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 2 เครื่อง
 -จอภาพแบบ LCD หรือ LED
ขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว
จํานวน 3 ตัว
 - ตูเหล็กขนาด 2 บาน
จํานวน 2 ตู
 - ติดตั้งกลองวงจรปด
จํานวน 1 ชุด
 - เกาอี้พลาสติก จํานวน 200 ตัว

      868,200         50,000         50,000   จํานวนรายการ
ครุภัณฑที่จัดซ้ือ

 - องคกรมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
มากขึ้น

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)
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(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

6 เพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชประจําสํานักงาน
กองพัสดุฯ

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานขององคกรเพื่อนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการ
บริหารองคกรเพื่อทดแทนครุภัณฑ
ที่ชํารุด

 - ซ้ือครุภัณฑที่ใชประจํา
สํานักงานกองพัสดุฯ
จํานวน 5 รายการ
 - เคร่ืองสํารองไฟ
จํานวน 5 เคร่ือง
- เคร่ืองโทรสาร จํานวน 1
เคร่ือง
 - เคร่ืองสแกนเนอร
จํานวน 1 เคร่ือง
 - ชั้นวางเอกสาร จํานวน 1
ชุด
 - ตูเย็น จํานวน 1 ตู

120,000 50,000 50,000   จํานวนรายการ
ครุภัณฑที่จัดซ้ือ

 - องคกรมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานมากขึ้น

อบจ.สตูล
(กองพัสดุฯ)

7 เพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชประจําสํานักงาน
กองการศึกษาฯ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานขององคกร
- เพื่อนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช
ในการบริหารองคกร

- จัดซ้ือครุภัณฑประจํา
สํานักงาน กองการศึกษาฯ
จํานวน 1 รายการ
- เคร่ืองพิมพสี และขาวดํา
แบบ Laser 1 เคร่ือง

        30,000         50,000         50,000    จํานวนรายการ
ครุภัณฑที่ซ้ือ

 - องคกรมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานมากขึ้น

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

8 เพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชประจําสํานักงาน
กองกิจฯ

 - เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองกิจฯ และองคกร
 - เพื่อนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช
ในการบริหารงานในกองกิจฯ
และองคกร

 - จัดซ้ือครุภัฑณประจํา
สํานักงานกองกิจฯ
จํานวน 5 รายการ
- เคร่ืองคอมพิวเตอร
แบบตั้งโตะ จํานวน 2 เคร่ือง
 - โนตบุค จํานวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองพิมพ ชนิดเลเซอร
LED ขาวดํา จํานวน 2 เคร่ือง
 - เคร่ืองสํารองไฟ
จํานวน 2 เคร่ือง

62,000 50,000 50,000   จํานวนรายการ
ครุภัณฑที่จัดซ้ือ

 - กองกิจฯ และองคกรมีประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานมากขึ้น

อบจ.สตูล
(กองกิจการสภา)

9 เพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชประจําสํานักงาน
กองแผนฯ

 - เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองแผนฯ และ
องคกร

  - จัดซ้ือครุภัณฑประจํา
สํานักงานกองแผนฯ
จํานวน 1 รายการ
 - เคร่ืองปรับอากาศชนิด
แขวนขนาด 36000 BTU
จํานวน 2 เคร่ือง

88,000 50,000 50,000    จํานวนรายการ
ครุภัณฑที่ซ้ือ

 - กองแผนฯ และองคกร
มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากขึ้น

อบจ.สตูล
(กองแผนฯ)

10 ซอมใหญเคร่ืองจักรกลและ
ยานพาหนะ (Over Haul)

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานเคร่ืองจักรกล

 - ซอมใหญเคร่ืองจักรกลและ
ยานพาหนะ (Over Haul)

      500,000        500,000        500,000  จํานวนคร้ัง  - องคกรมีประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานมากขึ้น

อบจ.สตูล
(กองชาง)
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ผลที่คาดวา
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

11 เพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชประจําสํานักงาน
กองคลังฯ

 - เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของกองคลังฯ และ
องคกร

  - จัดซ้ือครุภัณฑประจํา
สํานักงาน กองคลัง
จํานวน 4 รายการ
 - พัดลม ขนาดไมนอยกวา
16 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
 - โทรทัศนขนาดไมนอยกวา
17 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เคร่ือง
- เคร่ืองสํารองไฟ จํานวน 1
เคร่ือง
 - เคร่ืองปมน้ําสแตนเลส ทนน้ํา
เดือด 110 องศา  ไฟฟา 220 V
ขนาด1/2 HP จํานวน 2 เคร่ือง

43,000  -  -   จํานวนรายการ
ครุภัณฑที่จัดซ้ือ

 - กองคลังฯ และองคกร
มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากขึ้น

อบจ.สตูล
(กองคลัง)

12 ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา
ศูนยอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เยาวชนมุสลิม (ศูนยคลองชาง)
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

- เพื่อปรับปรุงซอมแซม ศูนย
อบรมฯ ใหมีความพรอมในการ
บริการ
- เพื่อใหระบบการบริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพ

- หองน้ําจํานวน 5 หอง
- อางอาบน้ํา
- ซอมแซมระบบไฟฟา และ
ระบบประปาในอาคาร
- จัดทําประตูเชื่อมระหวาง
อาคารกับหองน้ําในดานฝงที่
ติดกับหองน้ํา

350,000 - - ศูนยที่มีมาตรฐาน
การบริการ

- ศูนยอบรมฯ มีมาตรฐานสามารถรองรับ
การบริการในการขจัดอบรม
-

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)
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13 กอสรางโรงจอดรถบริเวณ
ขางสนาม อบจ.

 - เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกในการมาติดตอราชการ

 - ความยาว 35.00 ม.
ตามแบบที่กําหนด

200,000  -  - จํานวนแหงที่ดําเนินการ  - ประชาชนไดรับความสะดวกในการมา
ติดตอราชการ

อบจ.สตูล
(กองชาง)

11,261,200 5,250,000 5,250,000

1 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริการสวนจังหวัด
สตูล BSC

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติและการบริหารงาน
ขององคกร
 - เพื่อนําความรูใหมมาประยุกตใช
ในการพัฒนาขาราชการ
ลูกจางประจํา พนักงานจาง
ของ อบจ.สตูล

 - ประเมินการปฏิบัติงาน
จํานวน 2 คร้ัง

      150,000        150,000        150,000    จํานวนคร้ัง
ที่ประเมิน

 - สามารถปฏิบัติราชการไดอยางเปน
ระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- การปฏิบัติราชการที่มุงผลสัมฤทธิ์
และประโยชนสุขของประชาชน

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

2 จางสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาของรัฐเพื่อดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

 - เพื่อสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ

 - จางสํารวจประเมินผล
ความพึงพอใจของผูรับบริการ
จํานวน 1 คร้ัง

        60,000         60,000         60,000   จํานวนคร้ัง
ที่ประเมิน

 - ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

แนวทางการพัฒนา 7.3 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
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3 ฝกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

 - เพื่อสงเสริมใหบุคลากรนําความรู
ที่ไดรับมาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

 - อบรม สัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
ขาราชการ ลูกจางประจํา
พนักงานจาง แขกผูมีเกียรติ
ผูสังเกตการณ  จํานวน 1 คร้ัง

      150,000        150,000        150,000  มีผูเขารับ
การฝกอบรม
รอยละ 80

ของกลุมเปาหมาย

 - บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

4 ฝกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษา
ดูงาน หลักสูตร การพัฒนา
บุคลากรเพื่อความกาวหนาของ
องคกร

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนาทักษะในดานการปฏิบัติงาน
และการบริหารงานของบุคลากร
ในองคกร
 - เพื่อใหบุคลากรมีความสุขใน
การทํางานและผลผลิตของงาน
จะดีขึ้นทั้งในปริมาณและคุณภาพ

 - ผูเขารวมโครงการฝกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
ประกอบดวย คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ ขาราชการ
ลูกจางประจํา  พนักงานจาง
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

1,300,000 1,300,000 1,300,000 จํานวน
ผูเขารับการอบรม

รอยละ 80
ของกลุมเปาหมาย

 - บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 - บุคลากรภาคภูมิใจในองคกร
มีความสามัคคีและทุมเททํางานเพื่อ
สวนรวมมากยิ่งขึ้น
 - สามารถนําความรู ประสบการณใน
การอบรมฯ ที่เปนประโยชน มาปรับใชใน
องคกร

อบจ.สตูล
(กองกิจฯ)

5 เสริมสรางประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

 - เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรู
ที่สรางความผูกพันธในองคกรและ
สรางแรงจูงใจใหบุคลากรทํางาน
ไดตามระเบียบ

 - จัดฝกอบรมใหกับคณะ
ผูบริหาร ขาราชการ
ลูกจางประจําและพนักงานจาง
 อบจ.สตูล

150,000 150,000 150,000 จํานวน
ผูเขารับการอบรม

รอยละ 80
ของกลุมเปาหมาย

 - บุคลากรเขาใจทํางานเปนทีมไดดีขึ้น
และลดความขัดแยงในองคกร
 - บุคลากรภาคภูมิใจในองคกร รักเพื่อน
รวมงาน มีความสามัคคี และทุมเททํางาน
เพื่อสวนรวมมากยิ่งขึ้น
 - บุคลากรมีความรูความเขาใจ
ในระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

อบจ.สตูล
(สํานักปลัด)

1,810,000 1,810,000 1,810,000
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พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

1 ปกปองสถาบันสําคัญของชาติ  - เพื่อรวมปกปองสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัติย
ใหประชาชนมีความรักความ
สามัคคี ความสมานฉันท
และมีเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ

 - จัดกิจกรรมปกปองสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัติย
ในโอกาสตางๆ เชน จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ จัดทําปาย
ปกปองสถาบันฯ เปนตน
- จัดกิจกรรมปณิธานความดี
ปมหามงคล

100,000 100,000 100,000    จํานวนกิจกรรมที่จัด  - ประชาชนเกิดความรัก ความหวงแหน
สถาบันหลักของชาติ
- ประชาชนมีความสามัคคีรวมใจ
เปนหนึ่งเดียว
- มีกิจกรรมอันแสดงถึงการปกปอง
สถาบันสําคัญของชาติ

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

2 อบจ.พบประชาชน  - เพื่อนําบริการสาธารณะของ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน
ไปใหบริการประชาชน
 - เพื่อใหคณะผูบริหาร ผูนํา
ทองถิ่น ผูนําทองที่ และหนวยงาน
ตางๆ ไดรับทราบปญหาของ
ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน
ในแตละทองที่และสามารถหาทาง
แกปญหาซ่ึงเปนการรวมกันพัฒนา
ทองถิ่น

 - ผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชน
ประชาชน ทุกอําเภอในทองที่
จังหวัดสตูล ตลอดจนหนวยงาน
ตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
รวมกับองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล โดยจัดทุกตําบล
หรือทุกอําเภอ จํานวน 10 คร้ัง

1,600,000 1,600,000 1,600,000   - ประชาชนไดเขาถึง
การใหบริการ
สาธารณะจาก

หนวยงานตางๆภาครัฐ
และเอกชน

 - จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมคร้ังละ 500 คน

 สามารถรับทราบ
ปญหาประชาชนในแต

ละพื้นที่และแกไข
ปญหาไดอยางรวดเร็ว

 - ประชาชนไดรับบริการสาธารณะของ
อบจ.และหนวยงานภาครัฐและเอกชน
 - ทําใหคณะผูบริหาร ผูนําทองถิ่น ผูนํา
ทองที่ และตัวแทนหนวยงานรับทราบ
ปญหาของประชาชน นําปญหามา
วิเคราะห เพื่อแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว
 - ใหประชาชนในทองถิ่นและพื้นที่
ขางเคียง มีเจตคติที่ดีตอหนวยงาน และ
เขาใจถึงบทบาทอํานาจหนาที่
ของอบจ.สตูล

อบจ.สตูล
(กองกิจฯ)

แนวทางการพัฒนา 7.4 สงเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความสมานฉันท และสรางความเขมแข็งในชุมชน
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

3 อบรมสงเสริมประชาธิปไตย
ภาคพลเมือง

 - เพื่อใหผูเขารับการอบรม
มีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศชาติมีจิตสํานึกพลเมือง
ที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและ
เสริมสรางความสามัคคี
 - เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายตางๆ

 - ผูนําศาสนาอิสลาม หรือ
ผูบริหาร โรงเรียน นักเรียน
ประชาชน ผูนําจังหวัสตูล
คณะผูบริหาร อบจ. สมาชิกฯ
เจาหนาที่อบจ.สตูล กรรมการ
หมูบาน ขาราชการ นักศึกษา
ประชาชน ในจังหวัดสตูล

200,000 200,000 200,000   จํานวนคนที่
เขารวมอบรม

 - ผูรับการอบรมไดมีแนวทาง
การเตรียมความพรอมตอการพัฒนา
ชุมชนของตนเองในอนาคต มีความ
รับผิดชอบตอสังคม
 - ผูรับการอบรมไดรับความรูเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายตางๆ

อบจ.สตูล
(กองกิจฯ)

4 ฝกอบรมลูกเสือชาวบาน
จังหวัดสตูล

 - เพื่อใหลูกเสือชาวบานไดแสดง
ความจงรักภักดี ตอสถาบัน ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย
 - เพื่อเสริมสรางพฤกรรม พัฒนา
จิตใจ คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบ
วินัย
 - เพื่อพัฒนาลูกเสือชาวบานใหมี
ศักยภาพ เปนพลเมืองดีมีคุณภาพ
 - เพื่อสรางเครือขายความรวมมือ
ที่เขมแข็ง ไดแลกแปลี่ยนความรู
ประสบการณ

 - อุดหนุน ตชด. ที่ 436
เพื่อจัดฝกอบรมลูกเสือ
ชาวบานจังหวัดสตูล
จํานวน 150 คน

100,000 100,000 100,000  - จํานวนคนที่เขารวม  - ผูเขารับการฝกอบรม ไดรับทราบ
ปญหาและมีความเขาใจในสถานการณ
บานเมืองในปจจุบัน
 - ผูเขารับการฝกอบรมไดตระหนักถึง
บทบาทและหนาที่ ความรับผิดชอบของ
ลูกเสือชาวบาน
 - ลูกเสือชาวบาน มีสวนรวมในการ
แกปญหาสังคมไทย เปนพลเมืองที่ดีมี
คุณภาพ ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
พระบรมราโชบาย กฏธรรมเนียม
ประเพณีของลูกเสือชาวบาน

อุดหนุน ตชด. ที่ 436
อบจ.สตูล
(กองกิจฯ)
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
     ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

5 สุดยอดผูนําสูความสมานฉันท   - เพื่อสงเสริมใหผูเขารวม
โครงการเกิดการเรียนรูรูปแบบ
ใหมๆ ในการพัฒนาทองถิ่น
 - เพื่อใหผูเขารวมโครงการ
เปดโลกทัศนในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในการพัฒนาทองถิ่น
  - เพื่อใหผูเขารวมโครการรูจัก
ใชภูมิปญญาชาวบานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
ทองถิ่น
 - เพื่อใหผูเขารวมโครงการเกิด
ความรักสามัคคี ความสมานฉันท
ขึ้นในทองถิ่น

 - ผูนําภาคสวนตางๆ เชน
ผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่น ผูนํา
สตรี ฯลฯ คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ  ขาราชการ
ลูกจางประจํา  และพนักงาน
อบจ.สตูล  จํานวน 400 คน

 - 1,500,000  - จํานวนผูเขารวม
โครงการประมาณ

400 คน
 ผูเขารวมโครงการมี

ความรูและแนวคิดใหม
ตอการพัฒนาทองถิ่น

  - ผูเขารวมโครงการไดศึกษาแนวทาง
ในการพัฒนาทองถิ่นในรูปแบบที่แตกตาง
  - ผูเขารวมโครงการมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูตอการพัฒนาทองถิ่น
  - ผูเขารวมโครงการรูจักใชภูมิปญญา
ชาวบานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
นํามาใชในทองถิ่น
  - ผูเขารวมโครงการเกิดความรักสามัคคี
 ความสมานฉันท ขึ้นในทองถิ่น

อบจ.สตูล
(กองกิจฯ)

2,000,000 3,500,000 2,000,000

1 เผยแพร ประชาสัมพันธภารกิจ
หนาที่ และผลงานขององคกร

 - เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
ภารกิจหนาที่ และผลงานของ
องคกรใหสวนราชการประชาชน
ไดรับทราบ

 - จัดทําวารสาร อบจ. สตูล
และเผยแพร ประชาสัมพันธ
โดยใชสื่อตาง ๆ เชน วิทยุ
โทรทัศนปาย วีซีดี แผนพับ
เปนตน ไมนอยกวา 3 สื่อ

    1,500,000     1,500,000     1,500,000  จํานวนสื่อ
ที่เผยแพร

ประชาสัมพันธ

 - สวนราชการ ประชาชนไดทราบภารกิจ
หนาที่ และผลงานขององคกรไดอยาง
ถูกตอง

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

แนวทางการพัฒนา 7.5 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของทองถิ่นอยางท่ัวถึง
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ผลที่คาดวา
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ที่รับผิดชอบหลัก

2 พัฒนาระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยี (ปรับปรุงเว็บไซต)

 - เพื่อใหมีศูนยขอมูลทองถิ่น
 - เพื่อเผยแพรขาวสารใหแพรหลาย
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

 - พัฒนาโปรแกรมและระบบ
เครือขาย
- จัดระบบบริการ One Stop
Service
 - พัฒนา เว็ปไซต อบจ. ฯลฯ

        40,000         40,000         40,000  จํานวนคร้ังที่ปรับปรุง  - อบจ. สตูล มีระบบสารสนเทศที่
สามารถสนับสนุนดานการบริหารจัดการ
องคกร
 - เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่

อบจ.สตูล
(กองแผนฯ)

1,540,000 1,540,000 1,540,000
17,411,200 12,900,000 11,400,000
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แบบ ผ 03

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1.1 พัฒนา ปรับปรุงสถานท่ีทองเท่ียวและส่ิงอํานวยความสะดวกใหมีมาตรฐาน 1          1,000,000  -   -  -   - 1          1,000,000

1.2 พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชนภายใตการมีสวนรวมของชุมชน
และทองถิ่น

3          1,800,000 3          1,850,000 3         1,900,000 9          5,550,000

1.3 พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวใหมีความรูและทักษะในการใหบริการ การปองกันและ
บรรเทาอุบัติภัย

2            400,000 2            400,000 2            400,000 6          1,200,000

1.4 ประชาสัมพันธการทองเท่ียวใหเปนท่ีรูจักอยางกวางขวางท้ังในและตางประเทศ 1 1,500,000 1          1,500,000 1 1,500,000 3          4,500,000

1.5 สนับสนุน สงเสริมใหมีกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีหลากหลายตลอดท้ังป 11 2,700,000 11 2,800,000 11 2,600,000 33          8,100,000

รวม 18 7,400,000 17 6,550,000 17 6,400,000 52 20,350,000

2.1 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตดวยการใชเทคโนโลยีการเกษตร 1 2,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 3 4,000,000

2.2 การสงเสริมการรวมกลุม เพ่ือการแปรรูป ลดตนทุน สรางมูลคาเพ่ิมและการตลาด 2 500,000 2 500,000 2 500,000 6 1,500,000

2.3 สนับสนุนการวิจัย และเพ่ิมศักยภาพ และสรางความเขมแข็งภาคเกษตรอยางยั่งยืน 1 1,000,000  -  -  -  - 1 1,000,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร
ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม 3 ป

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพและย่ังยืน

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหม่ันคงอยางย่ังยืน

สรุป 32



จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตร
ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม 3 ป

2.4 การสงเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 800,000 2 800,000 2 800,000 6 2,400,000

รวม 6 4,300,000 5 2,300,000 5 2,300,000 16 8,900,000

3.1 กอสราง ซอมแซม บํารุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ําและระบบวิศวกรรมจราจร
ใหมีความเชื่อมโยงระหวางทองถิ่น

12        57,539,750 9        53,868,000 2        12,000,000 23       123,407,750

3.2 กอสราง ซอมแซม บํารุงรักษาเขื่อนกั้นตลิ่งริมแมน้ําและทะเล  -   -  -   -  -   - 0                    -

3.3 จัดใหมี ซอมแซม บํารุงรักษาสถานีขนสงหรือที่พักผูโดยสารที่สะดวกและปลอดภัยทั้งทางบก
และทางน้ํา

 -   -  -   -  -   - 0                    -

3.4 สนับสนุนการจัดทํา ปรับปรุงผังเมืองและการบังคับใชใหเปนไปตามผัง  -   -  -   -  -   - 0                    -

3.5 กอสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตรอยางเพียงพอ 1            270,900  -   -  -   - 1             270,900

3.6 พัฒนาระบบไฟฟา สารสนเทศและการสื่อสารอยางทั่วถึง 3 16,253,000  -   -  -   - 3        16,253,000

รวม 16 74,063,650 9 53,868,000 2 12,000,000 27 139,931,650

4.1 อนุรักษ ฟนฟูและสรางความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2 250,000 1 50,000 2 250,000 5 550,000

4.2 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสีย 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

4.3 สงเสริมการสรางจิตสํานึกของประชาชนใหมีสวนรวมในการเฝาระวัง
และแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3 750,000 3 750,000 3 750,000 9 2,250,000

รวม 6 1,100,000 5 900,000 6 1,100,000 17 3,100,000

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเช่ือมโยงอยางท่ัวถึง

ยุทธศาสตรท่ี 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูสังคมนาอยูอยางย่ังยืน
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จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตร
ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม 3 ป

5.1 สนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่นโดยการมีสวนรวมของประชาชน 1 2,500,000 1 2,500,000 1 2,500,000 3 7,500,000

5.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของทองถิ่น 5 1,030,000 5 1,030,000 5 1,030,000 15 3,090,000

5.3 สนับสนุน สงเสริมกิจกรรมทางศาสนาอยางตอเนื่อง 10 5,820,000 10 3,850,000 10 3,850,000 30 13,520,000
รวม 16 9,350,000 16 7,380,000 16 7,380,000 48 24,110,000

6.1 สงเสริมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และ
การศึกษาตลอดชีวิต

16 9,410,000 14 7,960,000 14 8,010,000 44 25,380,000

6.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 7 12,594,000 5 12,384,000 7 26,484,000 19 51,462,000
6.3 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ
ผูพิการ และผูดอยโอกาส

4 4,000,000 4 4,000,000 4 4,000,000 12 12,000,000

6.4 สงเสริม สนับสนุนการปองกันโรค การควบคุมโรค และการสาธารณสุข 6 3,388,000 5 600,000 4 400,000 15 4,388,000

6.5 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 3 200,000 3 200,000 3 200,000 9 600,000

6.6 สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 430,000 4 250,000 4 250,000 13 930,000

6.7 พัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา และสวนสาธารณะใหไดมาตรฐาน 5 8,100,000 2 2,100,000 2 2,100,000 9 12,300,000

6.8 พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการใหมีความรูและทักษะที่สูงขึ้น และสงเสริมการจัด
กิจกรรมการแขงขันกีฬาอยางตอเนื่อง

6 5,700,000 6 5,700,000 6 5,700,000 18 17,100,000

รวม 52 43,822,000 43 33,194,000 44 47,144,000 139 124,160,000

ยุทธศาสตรท่ี 5 อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข
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จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตร
ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม 3 ป

7.1 การวางแผนและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นภายใตกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 5 800,000 5 800,000 5 800,000 15 2,400,000

7.2 พัฒนาและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ และสถานท่ีใหสามารถตอบสนองตอการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

13 11,261,200 10 5,250,000 10 5,250,000 33 21,761,200

7.3 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร

5 1,810,000 5 1,810,000 5 1,810,000 15 5,430,000

7.4 สงเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความสมานฉันท และสรางความเขมแข็ง
ในชุมชน

4 2,000,000 5 3,500,000 4 2,000,000 13 7,500,000

7.5 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของทองถิ่นอยางท่ัวถึง 2 1,540,000 2 1,540,000 2 1,540,000 6 4,620,000

รวม 29 17,411,200 27 12,900,000 26 11,400,000 82 41,711,200
รวมท้ังสิ้น 143 157,446,850 122 117,092,000 116 87,724,000 381 362,262,850

ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล
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