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1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
 แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่ว่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
จดุมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 

 นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปียังเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปจัดท า
งบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  
 แผนพัฒนาสามปี  หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา 
ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี 
โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

 ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลา
สามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ 
 1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
 2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่อง
รูปแบบ  และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

 แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
 3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นหว้งระยะเวลาสามป ี
 4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 

        บทน ำ ส่วนที่ 1 



 

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 – 2561 ) อบจ.สตูล   หน้า 2 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
1. เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการด าเนินงานและประโยชน์ของ

การจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
2. เพ่ือให้ทราบถึงสภาพทั่วๆ ไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
3. เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานที่ผ่านมาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าโครงการไป

ปฏิบัติมากน้อยเพียงใด และบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือไม่ 
4. เพ่ือให้ทราบถึงภาพรวมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต และสามารถ

น ามาตรวจสอบแผนพัฒนาสามปีว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นเพียงใดหรือมีจุดเน้น
ไปทิศทางใด 

5. เพ่ือให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาว่ามียุทธศาสตร์ใดบ้าง เพื่อน ามาจัดท าแนวทางการ
พัฒนาให้สอดคล้องกัน 

6. เพ่ือให้ทราบวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาและรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา 
7. เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 

พัฒนาสามป ีอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนในปีต่อๆ ไปและเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมใน
ท้องถิ่น 

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 หลังจากท่ีได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็
จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าเป็น
แนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการจัดท าแผน 
 กองแผนและงบประมาณ ซึ่งเป็นหน่วยงานการท าแผนพัฒนาเข้าพบกับคณะผู้บริหาร 

เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึง
ภารกิจ ที่จะต้องด าเนินการต่อไป และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ. 2559–
2561 ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติโครงการดังกล่าวจะเป็น
การก าหนดทรัพยากรในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และก าหนดปฏิทินการท างานไว้อย่างชัดเจน เมื่อได้รับ
อนุมัติให้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ขั้นตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว

ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น  
รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ประชาคมท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณา 
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3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรม
อะไรบ้างที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็น
กรอบในการพัฒนา 

4. โครงการ/กิจกรรมทีพิ่จารณาก าหนดอาจมีจ านวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
     4.1  พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์  หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
     4.2  ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ
ด าเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี 
     4.3  มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสาม
ปีอย่างเหมาะสม 
     4.4  ให้ค านึงถึงงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทรัพยากรการบริหาร ฯลฯ  
เมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ  แล้ว จะแยกประเภทโครงการออกอย่างน้อย  3  ประเภท 
      - โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการเอง 
      - โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการแทน 
      - โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

 ขั้นตอนที่  3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด าเนินการส ารวจ 
และเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิ เคราะห์แนวทาง  
การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง 

 ขั้นตอนที่  4  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
  หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสามปี โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

 ขั้นตอนที่  5  การจัดท ารายละเอียด โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณาคัดเลือก 
โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย  
ผลผลิต  ผลลัพธ์  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 ขั้นตอนที่  6  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดท าร่าง
แผนพัฒนาสามปี โดยผ่านเวทีประชาคม เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือความสมบูรณ์ของ
แผนพัฒนาสามปีโดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 4  ส่วน   ดังนี้ 
   ส่วนที่   1    บทน า 
   ส่วนที่   2    สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
   ส่วนที่   3    การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
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   ส่วนที่   4    แนวทางการติดตามประเมินผล  

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด น าร่างแผนพัฒนา
สามปีที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา 

 ขั้นตอนที่  7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
1.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพ่ือ

เสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2.  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้ 

เป็นแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.  เมื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้วจะ

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ 

 เค้าโครงแผนพัฒนาสามปี 
 ส่วนที่  1   บทน า 

    ประกอบด้วยลักษณะของแผน  วัตถุประสงค์  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
และประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   

 ส่วนที่  2   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา  
      ประกอบด้วย 

2.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 2.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 2.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

 ส่วนที่  3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   
      ประกอบด้วย   

3.1  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3.2  บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา  
ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา 
ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

 ส่วนที่  4  แนวทางการติดตามและประเมินผล 
      ประกอบด้วย 

4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
4.2  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผลและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ

ประเมินผล 

 ภาคผนวก  ก  รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
               ข  การประเมินคุณภาพของแผน 
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1.4 ประโยชนข์องแผนพัฒนาสามปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผล
ทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตัดสินใจก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
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2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา 

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา ประกอบด้วยการประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2558-2560) ไปปฏิบัติ โดยจ าแนกเป็นดังนี้ 

  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา                   
ในอนาคตของท้องถิ่น (SWOT Analysis) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลได้ดังนี้ 

จุดแข็ง  (Strength-S)  
 

1.  มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีศักยภาพสูงในการพัฒนาการท่องเที่ยวและมีทรัพยากร     
 ทางทะเลสมบูรณ์  

2.  เป็นจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของอุทยานธรณี (Geopark) 
3.  เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านที่ตั้งเหมาะสมกับการท าเกษตร การค้าขายและพาณิชย์นาวี  
4.  จังหวัดสตูลมีขนาดพ้ืนที่เล็กท าให้สามารถพัฒนาได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
5.  จังหวัดสตูลมีความหลากหลายด้านประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่าง 
     สงบสุข  
6.  เป็นเมืองที่ไม่มีปัญหาการก่อการร้ายและความไม่สงบ ประชาชนมีความพร้อมและรับฟัง  
     ความคิดเห็นที่ดีต่อส่วนรวม 
7.  มีผลผลิตทางการเกษตรที่สมบูรณ์เป็นแหล่งรายได้หลักของประชาชนในจังหวัด 
8.  ประชาชนและเยาวชนให้ความส าคัญในการออกก าลังกายในการเล่นกีฬา โดยเฉพาะกีฬา 
     ฟุตบอล  

จุดอ่อน  (Weakness-W) 
 

1.  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษายังไม่มีความพร้อม 
2.  ผู้ประกอบการขาดความรู้ทางด้านการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ 
3.  เกษตรกรขาดความกระตือรือรน้ในการรวมกลุ่มและการพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
4.  ขาดแหล่งน้ าเกษตรและระบบการชลประทานไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตรตลอดทั้งปี 
5.  ผู้ประกอบการขาดความรู้ความสามารถในด้านการค้าระหว่างประเทศ 
6.  พื้นที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ จึงเป็นปัญหาที่ไม่เอ้ือต่อการลงทุนและ 
     การพัฒนา 
7.  บุคลากรท้องถิ่นขาดความรู้ความช านาญเฉพาะด้านตามภารกิจที่ถ่ายโอน 
8.  ท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ท าให้ต้องพ่ึงพาจากรัฐบาล 
9.  การคมนาคมบางพ้ืนที่ไม่สะดวก ถนนภายในชนบทมีขนาดแคบไม่รองรับปริมาณการจราจร          

ที่เพ่ิมขึ้น 
10.  ความร่วมมือในการประสานงานและการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วน   
      ท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดยังมีไม่มากพอ 

        สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา ส่วนที่ 2 
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11.  ไม่มีสินค้าที่เป็นลักษณะเด่นของจังหวัด (สินค้า OTOP) และเป็นสินค้าที่คล้ายคลึงจังหวัด  
      อ่ืนๆ แต่คุณภาพด้อยกว่า 
12.  ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

          โอกาส  (Opportunity-O) 
 

1.  เป็นจังหวัดติดทะเลอันดามันและติดชายแดนประเทศมาเลเซีย มีศักยภาพในการพัฒนา  
     เป็นเมืองท่าและการค้าขาย 
2.   มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางฝั่งทะเลอันดามัน  สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย 
      และต่างประเทศในพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ 
3.   รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาในพ้ืนที่ตามโครงการเศรษฐกิจสามฝ่าย ( IMT-GT ) 
4.   เป็นพื้นที่มีการคมนาคมเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาด้าน  
      เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกันได้ 
5.   การสนับสนุนการกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้เข้าถึงความต้องการ  
     ของประชาชนได้ตรงกับความต้องการ 

 6.   แนวโน้มการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวตะวันตก นิยมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/         
      เชิงวัฒนธรรม และการให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวสีเขียว  

7.   การร่วมกลุ่มประชาคมอาเซียนท าให้เอ้ือต่อการน าส่งผลผลิตโดยเฉพาะผลผลิตฮาลาล 
     สู่ตลาดอาเซียน สู่ตลาดมุสลิมในอาเซียน และการใช้ประโยชน์จากการเป็นตลาดเดียว                
     ฐานผลิตเดียว เปิดโอกาสให้การส่งออกผลผลิตของจังหวัดมากขึ้น  
8.   ผลกระทบจากความไม่สงบเรียบร้อยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าให้นักท่องเที่ยว    
     หวาดกลัว และหันมาเที่ยวจังหวัดสตูลมากขึ้น   

อุปสรรค  (Threat-T) 

1.  กฎระเบียบไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลนและอุทยาน 
     แห่งชาต ิ
2.   กฎระเบียบข้อกฎหมายระหว่างประเทศไม่เอ้ืออ านวยทางด้านการค้า และการลงทุน 
3.   การคมนาคมทางบกเป็นลักษณะสุดทาง 
4.   กระแสโลกาภิวัตน์มีผลกระทบต่อสังคมวัฒนธรรม 
5.   ราคาของสินค้าการเกษตรขึ้นอยู่กับการผันแปรของตลาดโลก 
6.   ระเบียบ/หนังสือสั่งการไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจและเจตนารมอันดีของ 

ท้องถิ่น 
7.   ส่วนราชการไม่ถ่ายโอนงบประมาณตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ 
      กระจายอ านาจฯ  
8.   ปัญหาเครษฐกิจและการเมืองมีผลกระทบต่อการผลิตและราคาสินค้าเกษตร 
9.   การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ประชากรในวัยแรงงานลดลงส่งผล                           

กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 
10.  การเปิดประชาคมอาเซียน AEC ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี 
11.  สถานการณ์ความไม่มั่นทางการเมืองของไทย 
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 แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

 1. พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้ไปสู่สากล เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัด
สตูล โดยเน้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว รวมตลอดถึงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่น่าสนใจ และการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวของจังหวัดให้ขยายไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 

 2. พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ด้วยการส่งเสริมเกษตรให้มีศักยภาพในการผลิตและ               
ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงการพัฒนาศักยภาพเกษตรและสถาบันการเกษตรให้มีความก้าวหน้า เข้มแข็ง 
และการส่งเสริมให้มีตลาดสินค้าพื้นเมืองเพ่ือรองรับการกระจายสินค้าเกษตรในจังหวัดสตูล 

 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ประชาชนทุกกลุ่ม
ได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
รวมถึงการสนับสนุนให้เด็กเยาวชนมีกิจกรรมเรียนรู้ต่อเนื่องโดยตลอด และพัฒนาการกีฬาตามความนิยมของ
ประชาชนในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 

 4. พัฒนาสังคมของจังหวัดให้เป็นสังคมสงบสุข ร่มเย็น โดยเน้นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม  
ที่มีคุณค่าอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักศาสนา ปลูกฝังค่านิยม จริยธรรม และศีลธรรมแก่
ประชาชน รวมตลอดถึงสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและเยาวชน 

 5 .  พัฒนาสิ่ งแวดล้ อมของจั งห วัดให้ ยั่ งยื น  โ ดย เน้ นการคง ไว้ ซึ่ ง พ้ืนที่ สี เ ขี ย วและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ให้เ อ้ือต่อการอยู่อาศัยของประชาชน รวมถึงการสนับสนุนให้ดูแลและ
รักษาแม่น้ าล าคลองให้สะอาดอยู่เสมอ 

 6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้านการคมนาคมการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีความ
ปลอดภัยและทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (พิจารณา

รายละเอียดตามตาราง) ซึ่งการเปรียบเทียบจ านวนแผนงาน / โครงการและงบประมาณที่อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2558-2560) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 โดยจะเปรียบเทียบเฉพาะ พ.ศ.2558 
กับแผนงาน / โครงการและงบประมาณที่จะด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีคิดเป็นร้อยละ
ตามสาขายุทธศาสตร์การพัฒนา 
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ตารางเปรียบเทียบโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (2558-2560) และ (เพิ่มเติมฉบับที่1) เฉพาะในปี 2558  
กับ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 และ บัญชีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  

 

 
สาขา / แผนงาน 

โครงการตามแผนพัฒนา 
สามปี (58-60)  

และ (เพ่ิมเติมฉบับที่1)  
เฉพาะในปี 58 

 
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี 2558 และ บัญชีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 
1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่
ประทับใจ 

15 27,100,000 13 10.24 11,800,000 8.83 

2. การเกษตรยั่งยืน 5 3,200,000 5 3.94 2,700,000 2.02 

3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย 20 82,800,000 12 9.44 44,288,360 33.12 
4. การส่งเสริมและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

5 5,785,500 5 3.94 5,785,500 4.33 

5. พัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและเพ่ือ
นันทนาการ 

13 14,300,000 14* 11.02 13,697,800 10.24 

6. การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  

15 9,400,000 16 12.6 9,200,000 6.88 

7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 19 26,740,000 16 12.6 25,090,000 18.76 

8. การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของ
จังหวัดสตูล 

1 150,000 1 0.79 150,000 0.11 

9. เมืองสงบสุข 8 1,150,000 8 6.3 1,400,000 1.05 

10. การบริหารการจัดการที่ดี 21 12,932,000 16 12.6 10,283,370 7.69 

11. การจัดศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

24 24,609,500 21 16.53 9,313,300 6.97 

รวม 146 208,212,000 127 100 133,708,330 100 
ร้อยละของโครงการที่น ามาจัดท าเป็นข้อบัญญัติ 146 - 127 86.99 - - 

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558
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แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (2558 – 2560)  
แยกตามรายยุทธศาสตร์  เฉพาะในปี  2558 
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ผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2557  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 
แผนภูมิแสดงโครงการในแผนพัฒนาสามปี / ข้อบัญญัติ / การเบิกจ่ายแล้ว / ก่อหนี้ผูกพัน /  

ลงนามสัญญา / ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
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ข้อบญัญติั 

เบิกจ่ายแล้ว 

ก่อหนีผ้กูพนั/ลงนามสญัญา 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา

สามปี 
ข้อบัญญัต ิ เบิกจ่ายแล้ว 

ก่อหนี้ผูกพัน/ ลง
นามสัญญา 

1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 14 13 13 13 
2. การเกษตรยั่งยืน 9 8 8 8 

3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีทันสมัย 16 10 10 10 
4. การส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาต ิและ  
   สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

6 5 5 5 

5. การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเปน็เลิศและเพื่อ
นันทนาการ 

13 11 11 11 

6. การอนุรักษศ์ิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

10 10 10 10 

7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 23 17 17 17 
8. การลงทุน การพาณิชย์  และเศรษฐกิจของจังหวัดสตลู 2 2 2 2 
9. เมืองสงบสุข 8 8 8 8 

10. การบริหารจัดการที่ดี 21 17 17 17 

11. การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น  

27 15 15 15 

รวม 149 129 116 116 
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2.3 ประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 มีวัตถุประสงค์เพ่ือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยการ
ประเมินบริบท ประเมินกระบวนการด าเนินงาน และประเมินผลผลิต ตลอดจนศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทาง
ส าหรับการบริหารงานและการด าเนินการจัดท าแผน พัฒนาในปีงบประมาณต่อไป  โดยประชากรได้ก าหนดตาม
โครงการที่สุ่ม  ท าการสุ่มโครงการที่ปรากฏในแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 129 โครงการ และเลือกแบบเจาะจงจาก 11 ยุทธศาสตร์ รวมจ านวนโครงการ
ที่สุ่ม 36 โครงการ ส่วนจ านวนกลุ่มประชากรนั้นก าหนด 100 คนต่อโครงการ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องและ
ได้รับผลจากการด าเนินงานของแต่ละโครงการ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดย
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาจากเอกสารข้อมูลของกองแผนและงบประมาณ  สัมภาษณ์
หน่วยงานเพ่ือหาข้อมูลบริบทหรือปัจจัยพ้ืนฐานในการด าเนินงาน ตลอดจนการสัมภาษณ์กระบวนการด าเนิน
โครงการของแต่ละฝ่าย ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณจะท าการเก็บรวมด้วยแบบสอบถามจากประชาชนที่เกี่ยวข้อง และ
ท าการวิเคราะห์ประมวลผลหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS for 
Windows Version 16 โดยการให้รหัสเพ่ือการประมวลผลในส่วนของความพึงพอใจ การยอมรับของประชาชน 
และผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
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สรุปผลการประเมิน 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 1. การประเมินบริบท (Context) ของแผนพัฒนา 
  การประเมินบริบทของแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 2557 เป็นการประเมินความพร้อม

ปัจจัยพ้ืนฐานในการด าเนินงาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์จากผู้อ านวยการกอง
หรือผู้เกี่ยวข้องกับการจัดท าและด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย 
บุคลากร งบประมาณ แผนการด าเนินงาน การมีส่วนร่วม การบริหารโครงการ และปัญหาของความพร้อมในการ
ด าเนินงาน  ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

1.1 บุคลากร ส่วนใหญ่เห็นว่า จ านวนบุคลากรที่ต้องด าเนินการตามแผนมีความเหมาะสม  
1.2 งบประมาณ ส่วนใหญ่เห็นว่า งบประมาณในการด าเนินงานมีความเหมาะสม  
1.3 แผนการด าเนินงาน ส่วนใหญ่เห็นว่า แผนการด าเนินงานมีความเหมาะสม  
1.4 การมีส่วนร่วมของกองงาน ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก   
1.5 การบริหารโครงการ ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสม  
1.6 ปัญหาของความพร้อมในการด าเนินงาน ปัญหาความพร้อมในการด าเนินงาน คือ บุคลากร

ยังมีความไม่พร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และไม่เพียงพอต่อการท างาน อินเตอร์เน็ตไม่เสถียรในบางครั้ง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก งบประมาณน้อย การใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้า และ
บุคลากรพร้อมที่จะด าเนินงานแต่บางครั้งงบประมาณไม่พร้อม 

 2. การประเมินกระบวนการ (Process) ของแผนพัฒนา  
    การประเมินกระบวนการของแผนพัฒนา การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ หรือขั้นตอน
ต่างๆ ในการด าเนินงาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์จากผู้อ านวยการกองหรือ
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดท าและด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย                   
การด าเนินงานตามก าหนดเวลา การประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน การประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการด าเนินงาน การใช้งบประมาณ และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  ซึ่งสามารถสรุปข้อมูล
ได้ดังนี้ 
  2.1 การด าเนินงานตามก าหนดเวลาของแผน/โครงการ ส่วนใหญ่เห็นว่า การด าเนินงานตาม
ก าหนดเวลาของแผน/โครงการมีความเหมาะสม 
 2.2 การประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ส่วนใหญ่เห็นว่า การประสานงานกับ
หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนมีความเหมาะสม  
                   2.3 การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม ส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสม  
  2.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรม ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสม 
ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่  
 2.5 การใช้งบประมาณตามระเบียบ ส่วนใหญ่เห็นว่า การใช้งบประมาณมีความเหมาะสมและ
เป็นไปตามระเบียบ  
  2.6 ปัญหาของการด าเนินงานตามแผน/โครงการ ปัญหาของการด าเนินงานตามแผนหรือ
โครงการ คือ งบประมาณไม่เข้าตามเป้าหมาย ท าให้ไม่สามารถท าโครงการหรือกิจกรรมได้ตามแผน ในการ
ปฏิบัติงานเป็นไปในรูปแบบของต่างคนต่างท า ผลงานเลยไม่เกิด 
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  3. การประเมินผล (Product) ของแผนพัฒนา 
     การประเมินผลผลิตของแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 2557 เป็นการประเมินผลผลิตของ
แผนพัฒนา ประกอบด้วย (1) โครงการที่จัดท าแล้วเสร็จตามยุทธศาสตร์และแผน (2) ความพึงพอใจของ
ประชาชน การยอมรับของประชาชนและผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  สรุปได้ดังนี้ 

                 3.1 โครงการที่จัดท าแล้วเสร็จตามยุทธศาสตร์และแผน 
              โครงการของยุทธศาสตร์ทั้ง 11 ด้านตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 129 โครงการ ที่ได้มีการด าเนินการจริง และด าเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ ด าเนินการจริง 13 โครงการ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 10 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรยั่งยืน ด าเนินการจริง 8 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 8 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย ด าเนินการจริง 10 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 8 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชิตและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  ด าเนินการจริง 5 โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและเพ่ือนันทนาการ ด าเนินการ
จริง 11 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 11 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ด าเนินการจริง 10 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 10 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ด าเนินการจริง 17 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 17 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้าน
การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจจังหวัดสตูล  ด าเนินการจริง 2 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ด้านเมืองสงบสุข ด าเนินการจริง 8 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 8 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการที่ดี ด าเนินการจริง 17 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ และยุทธศาสตร์ด้านการ               
จัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจริง 15 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 11
โครงการ   

สรุป  โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ 2557 ที่ได้ด าเนินการจริง   
ในปี พ.ศ. 2557 จ านวน 116 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  89.92 ของโครงการตามแผนด าเนินงานตามข้อบัญญัติฯ 
และมีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 103 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 79.84 ของโครงการตามแผนด าเนินงาน
ตามข้อบัญญัติฯ และคิดเป็นร้อยละ 88.79 ของโครงการที่ได้ด าเนินการจริง 
     การใช้งบประมาณตามที่ก าหนดในแผนฯ 
                การก าหนดงบประมาณ จากการศึกษาเอกสารพบว่า  งบประมาณที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2557 - 2559) ที่จะด าเนินการในปี 2557 มีจ านวน 206,561,498.49 บาท ส่วนงบประมาณตาม
ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2557  ซึ่ ง เป็นงบประมาณที่ ได้มีการด าเนินการจริงมีจ านวน 
151,690,130.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 73.44  ของงบประมาณท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  
  3.2  การประเมิน ความพึงพอใจ การยอมรับ และความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
                           3.2.1 ผลการประเมิน ความพึงพอใจ การยอมรับ และความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
จ าแนก ตามยุทธศาสตร์ ปรากฏดังนี้ 
                                   ความพึงพอใจของประชาชน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่ามี
ความพึงพอใจต่อโครงการของยุทธศาสตร์ในระดับมากที่สุดจ านวน 6 ยุทธศาสตร์ และมีความพึงพอใจ                      
ต่อโครงการของยุทธศาสตร์อยู่ในระดับมากจ านวน 5 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก
ที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและเพ่ือนันทนาการ รองลงมาคือ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม และที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านเกษตรยั่งยืน ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ   

              การยอมรับของประชาชน 
  การรับรู้ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์                 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า มีการรับรู้ต่อโครงการในระดับมากที่สุด
จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ และมีการรับรู้ต่อโครงการในระดับมากจ านวน 8 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่มีการรับรู้
มากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
มีการรับรู้น้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการบริหารการจัดการที่ดี  
 การยอมรับ กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับต่อการด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์   
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจ าแนกเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า มีการยอมรับต่อการด าเนินโครงการอยู่
ในระดับมากท่ีสุดจ านวน 6 ยุทธศาสตร์ และมีการยอมรับอยู่ในระดับมากจ านวน 5 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์                
ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 11 ด้านการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจจังหวัดสตูล และมีการยอมรับ
น้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเกษตรยั่งยืน 
 ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจ าแนกเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า มีความ              
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 8 ยุทธศาสตร์ และมีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์อยู่ใน
ระดับมากจ านวน 3 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ได้รับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 
4 ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 11 ด้านการ
จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการ
ลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล และมีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์น้อยที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 
2 ด้านการเกษตรยั่งยืน 

            3.2.2  ผลการประเมิน ความพึงพอใจ การยอมรับ และความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จ าแนก 
ตามยุทธศาสตร์และโครงการ 
     การประเมินผลลัพธ์ แยกตามยุทธศาสตร์และโครงการ สรุปได้ดังนี้ 

             ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างของโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 11 
ด้าน ในพื้นที่ 7 อ าเภอ รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,100 คน ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-40 ปี นับถือศาสนาอิสลาม และประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าสวนยางพารา  

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 
       ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากทั้ง 4 
โครงการ โดยโครงการที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ โครงการเปิดโลกทัศน์การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชนจังหวัด
สตูล รองลงมาคือ โครงการรักษ์ เล ป่า ฟ้าสตูล และโครงการที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ โครงการเปิดฟ้า   
อันดามันสวรรค์สตูล  
       การรับรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินการโครงการในระดับมากที่สุด 
2 โครงการ และมีการรับรู้โครงการในระดับมาก 2 โครงการ โดยโครงการที่มีการรับรู้มากที่สุดคือ โครงการ                  
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รักษ์ เล ป่า ฟ้าสตูล รองลงมาคือโครงการเปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล และโครงการที่มีการรับรู้น้อยที่สุด คือ 
โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว  
     การยอมรับ  พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการยอมรับกิจกรรมของโครงการด้านการ
ท่องเที่ยวที่ประทับใจในระดับมากที่สุด 4 โครงการ และมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการในระดับมาก 2 
โครงการ โดยกิจกรรมของโครงการที่มีค่าเฉลี่ยการยอมรับสูงที่สุดคือ การออกบูทนิทรรศการเผยแพร่เครือข่าย
ท่องเที่ยวชุมชน รองลงมาคือ การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ใต้ทะเล เกาะ และการพบปะของผู้ประกอบการการ
ท่องเที่ยว ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันและที่มีการยอมรับน้อยที่สุด คือ การจัดตั้งสภาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 
            ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด 4 วัตถุประสงค์  และมีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในระดับมาก
จ านวน 4 วัตถุประสงค์ โดยมีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากที่สุดได้แก่ จ านวนขยะบริเวณชายฝั่งทะเลและ
เกาะต่าง ๆ ลดลง รองลงมา มีสภาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว และที่มีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์น้อยที่สุด                   
คือ จ านวนสุนัข แมวที่อยู่ในเกาะต่าง ๆ ลดลง  

        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเกษตรยั่งยืน 
               ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากทั้ง 2 
โครงการ โดยโครงการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดคือ ขับเคลื่อนสตูลด้านการเกษตร รองลงมาโครงการ
ส่งเสริมสตูลด้านการเกษตร 
       การรับรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินการโครงการในระดับมากทั้ง 2 
โครงการ โดยโครงการที่มีค่าเฉลี่ยการรับรู้มากที่สุดคือ โครงการขับเคลื่อนสตูลด้านการเกษตร รองลงมาคือ
โครงการส่งเสริมสตูลด้านการเกษตร   
       การยอมรับ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการยอมรับกิจกรรมของโครงการด้านการเกษตร
ยั่งยืนในระดับมากทุกกิจกรรม โดยกิจกรรมของโครงการที่มีการยอมรับสูงที่สุดคือ การพัฒนาอาชีพ รองลงมา 
สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ และมีการยอมรับน้อยที่สุด คือ การให้ความรู้ด้านการเกษตร และมีสภา                 
ที่ปรึกษาด้านการเกษตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน            
       ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการที่อยู่ในระดับมากทุกวัตถุประสงค์ โดยมีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากที่สุด ได้แก่ 
มีรายได้เพ่ิมขึ้น รองลงมา กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง และที่มีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์น้อยที่สุด คือ                     
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

      ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย 
       ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการปรับปรุงสระน้ า
สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่2 ต าบลเจ๊ะบิลัง อ าเภอเมือง อยู่ในระดับมากที่สุด  และมีความพึงพอใจต่อโครงการ
ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนน (Black Spot) อยู่ในระดับมาก    
      การรับรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินในระดับมากทั้ง 2 โครงการโดย
โครงการที่มีค่าเฉลี่ยการรับรู้มากที่สุดคือ โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนน รองลงมา
โครงการปรับปรุงสระน้ าสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่2 ต าบล เจ๊ะบิลัง อ าเภอเมือง 
            การยอมรับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ทันสมัยในระดับมากที่สุด 2 กิจกรรม และมีการยอมรับในระดับมาก 4  กิจกรรม โดยกิจกรรมที่มี
ค่าเฉลี่ยการยอมรับสูงที่สุด คือ สถานที่สี่แยกเขาขาว -ละงู รองลงมาคือ สถานที่สี่แยกคลองขุด-ละงู และมีการ
ยอมรับน้อยที่สุด คือ สถานที่หมู่ 2 ต าบลเจ๊ะบิลัง อ าเภอเมือง 
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       ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการในระดับมากท่ีสุด  4 วัตถุประสงค์ และมีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการใน
ระดับมาก  2 วัตถุประสงค์ โดยที่มีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากที่สุด ได้แก่ มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
รองลงมา มีแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรกรรม และที่มีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์น้อยที่สุด คือ มีความ
ปลอดภัยในการเดินทางมากข้ึน 

       ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ให้ยั่งยืน 
    ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจต่อโครงการสมทบ                        
ค่าก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร อ าเภอละงู ระยะที่ 1หมู่ที่8 บ้านนาพญา ต าบล  
ละงูในระดับมาก 
    การรับรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับมากที่สุด และมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการสมทบ                         
ค่าก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร อ าเภอละงู ระยะที่ 1 หมู่ที่ 8 บ้านนาพญา ต าบล
ละง ู ในระดับมาก 
    การยอมรับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการด้านการส่งเสริม
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนในระดับมากที่สุดทุกกิจกรรม โดยกิจกรรมที่มีการ
ยอมรับสูงที่สุด คือ จัดอบรมปลูกจิตส านึกเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการมี
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสังคมด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมาคือ การสร้างความ
เข้มแข็งแก่เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และที่มีการยอมรับน้อยที่สุด คือ ความร่วมมือ               
ที่จะเกิดในอนาคตของเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการในระดับมากที่สุด จ านวน 5 วัตถุประสงค์ และมีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการในระดับมาก จ านวน 1 วัตถุประสงค์โดยความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่มีสูงที่สุดคือ มีคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการสังคมด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน   รองลงมา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสตูล
โดยรวมดีขึ้น และที่มีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์น้อยที่สุด คือ คนสตูลจะมีความรู้ จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการถ่ายทอดของเครือข่าย  

       ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาการกีฬาเพี่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ 
           ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการด้านพัฒนาการกีฬา
เพ่ีอความเป็นเลิศและเพ่ือนันทนาการอยู่ในระดับมากที่สุดทุกโครงการ โดยโครงการที่มีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ ส่งเสริมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันกีฬาในระดับภาค/ประเทศ รองลงมา จัดการแข่งขันกีฬาสตูลลีก 
และโครงการที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน  
           การรับรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการด้านพัฒนาการกีฬา
เพ่ีอความเป็นเลิศและเพ่ือนันทนาการอยู่ในระดับมากที่สุด 2 โครงการ และมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการอยู่
ในระดับมาก 2 โครงการ โดยโครงการที่มีการรับรู้มากที่สุด คือ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน และ
จัดการแข่งขันกีฬาสตูลลีก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมา ส่งเสริมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันกีฬาในระดับ
ภาค/ประเทศ   และโครงการที่มีค่าเฉลี่ยการรับรู้น้อยที่สุด คือ จัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์  
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    การยอมรับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการในระดับมากที่สุด
ทุกกิจกรรม โดยกิจกรรมที่มีการยอมรับสูงที่สุด คือ การแข่งขันกีฬาของนักเรียนและเยาวชน ระดับจังหวัด 
รองลงมา การแข่งขันกีฬาสตูลลีก และที่มีการยอมรับน้อยที่สุด คือ การแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์ 
    ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการในระดับมากที่สุด 4 วัตถุประสงค์ และมีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในระดับมาก 1 
วัตถุประสงค์ โดยโครงการที่มีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากที่สุดคือ คนสตูลมีจิตสาธารณะโดยการกีฬา              
มากขึ้น รองลงมาคุณภาพชีวิตคนสตูลดีขึ้นและที่มีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์น้อยที่สุด คือ คนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
       ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
           ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการด้านการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ในระดับมากทุกโครงการ โดยโครงการที่มี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม (ศูนย์คลองช้าง)  รองลงมาคือ 
แข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล  และที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา  
       การรับรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการแข่งขันว่าวประเพณี
จังหวัดสตูลอยู่ในระดับมากที่สุด และมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา และส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม (ศูนย์คลองช้าง) อยู่ในระดับมาก โดยโครงการที่มีการรับรู้มากที่สุดคือ 
แข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล  รองลงมา จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชนมุสลิม (ศูนย์คลองช้าง)   
           การยอมรับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 2 กิจกรรม และมีการยอมรับในระดับมาก 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่มีการยอมรับสูงที่สุด คือ จัดให้มี
กิจกรรมแข่งขันว่าวประเพณี  รองลงมา จัดให้มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม 3 ครั้ง และ
กิจกรรมที่มีการยอมรับน้อยที่สุด คือ ใช้สถานที่ศูนย์คลองช้าง    
           ด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด 1 วัตถุประสงค์และมีความส าเร็จอยู่ในระดับมาก 8 วัตถุประสงค์ 
โดยที่มีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากที่สุดคือ เกิดความรัก ความสามัคคีของคนมุสลิม รองลงมา เยาวชน
มุสลิมมีความรู้คุณธรรมและจริยธรรม  และมีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์น้อยท่ีสุด คือ สังคมสงบสุข 

      ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
           ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการด้านพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 6 โครงการ และมีความพึงพอใจในระดับมาก 1 โครงการ โดยโครงการที่มี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ การจัดการศูนย์เสาะหาและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษในท้องถิ่น (ศูนย์ GTX) 
จังหวัดสตูล รองลงมา จัดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกทัศน์เยาวชนมุสลิม และโครงการที่มีความพึงพอใจน้อย
ที่สุดคือ จัดตั้งสาขาศูนย์เด็กพิเศษ  
           การรับรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด 2 
โครงการ และมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก 5 โครงการโดยโครงการที่มีการรับรู้มากที่สุด คือ โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง รองลงมา โครงการการจัดการศูนย์เสาะหาและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ในท้องถิ่น (ศูนย์ GTX) จังหวัดสตูลและท่ีมีการรับรู้น้อยที่สุด คือ โครงการจัดตั้งสาขาศูนย์เด็กพิเศษ   
           การยอมรับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 9 กิจกรรม และมีการยอมรับอยู่ในระดับมาก 1 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่มีการยอมรับสูงที่สุด คือ                  
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การจัดค่ายพัฒนาเด็กในศูนย์ GTX  รองลงมาจัดส่งครูต่างชาติเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้แก่หน่วยงาน 
17 แห่ง และกิจกรรมที่มีการยอมรับน้อยที่สุด คือ จัดการแสดง การประกวดแข่งทักษะทางวิชาการของนักเรียน 
            ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ ในระดับมากที่สุด 9 วัตถุประสงค์ และมีความส าเร็จอยู่ในระดับมาก 4 
วัตถุประสงค์ โดยวัตถุประสงค์ที่มีความส าเร็จมากท่ีสุดคือ เกิดความรัก ความสามัคคีของนักเรียนศูนย์การศึกษา
อิสลาม รองลงมา นักเรียนและประชาชนทั่วไป สามารถน าหลักศาสนาอิสลามไปปฏิบัติ และที่มีความส าเร็จน้อย
ที่สุด คือ นักเรียนมีทักษะด้านวิชาการอิสลามและการกีฬาเพ่ิมข้ึน 

            ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการลงทุน การพาณิชย์และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 
มีการติดตามและประเมินเพียงโครงการเดียว ดังนี้ 
                ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมการลงทุน    
อยู่ในระดับมากที่สุด  
        การรับรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมการลงทุน              
อยู่ในระดับมาก 
        การยอมรับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับกิจกรรมการให้เงินอุดหนุนหอการค้า
จังหวัดสตูล จัดงานมหกรรมการเงิน การค้า การลงทุน อยู่ในระดับมากที่สุด 
           ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดทุกวัตถุประสงค์ โดยวัตถุประสงค์ที่มีความส าเร็จมากที่สุดคือ            
คนมีรายได้เพ่ิมข้ึน รองลงมา เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลด้านการลงทุน และคนสตูลมีคุณภาพชีวิต
ดีขึ้น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  

    ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านเมืองสงบสุข 
   ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการด้านเมืองสงบสุข  ทั้ง 
2 โครงการอยู่ในระดับมาก ได้แก่ โครงการสานสัมพันธ์ผู้น าท้องที่กับผู้น าท้องถิ่น และโครงการส่งเสริมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
   การรับรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการด้านเมืองสงบสุข ทั้ง 2 
โครงการอยู่ในระดับมาก ได้แก่ โครงการสานสัมพันธ์ผู้น าท้องที่กับผู้น าท้องถิ่น และโครงการส่งเสริมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย   
       การยอมรับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการด้านเมืองสงบสุข
อยู่ในระดับมากที่สุด 1 กิจกรรม และมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการในระดับมาก 3 กิจกรรม โดยกิจกรรม              
ที่มีการยอมรับสูงที่สุดคือ การจัดกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างผู้น าท้องถิ่นและผู้น าท้องที่  รองลงมาคือ จัดการ
แข่งขันการกู้ชีพและกู้ภัย และกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยการยอมรับน้อยที่สุด คือ จัดอบรมการกู้ชีพและกู้ภัย 
              ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ ในระดับมากที่สุด 4 วัตถุประสงค์ และมีความส าเร็จอยู่ในระดับมาก 2 
วัตถุประสงค์ โดยวัตถุประสงค์ที่มีความส าเร็จมากที่สุดคือ สร้างสังคมสงบสุข   รองลงมา สร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้น าท้องที่และท้องถิ่น และท่ีมีความส าเร็จน้อยที่สุด คือ ประชาชนที่รับการอบรมมีความรู้การกู้ชีพ และ
กู้ภัย     
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      ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
               ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการด้านการบริหาร
จัดการที่ดีอยู่ในระดับมากที่สุด 1 โครงการ และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 4 โครงการ โดยโครงการที่มี
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน รองลงมา โครงการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ และผลงานขององค์กร และที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยภาคพลเมือง 
       การรับรู้ พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการอยู่ในระดับมากทุก
โครงการ โดยโครงการที่มีการรับรู้มากที่สุด คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน  รองลงมา เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ และผลงานขององค์กร และที่มีการรับรู้น้อยที่สุด คือ ส่งเสริมประชาธิปไตยภาค
พลเมือง  
             การยอมรับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการด้านการบริหาร
จัดการที่ดีอยู่ในระดับมากทุกกิจกรรม โดยกิจกรรมที่มีการยอมรับสูงที่สุดคือ กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ ประเพณี
วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน รองลงมา กิจกรรม ให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพ และที่มีการยอมรับน้อยที่สุด คือ กิจกรรมการ
แก้ปัญหาของอปท.ในจังหวัดสตูล 
               ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมากทุกวัตถุประสงค์ โดยวัตถุประสงค์ที่มีความส าเร็จมากที่สุดคือ              
เกิดความสนใจในการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน และเยาวชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ มีเวทีสาธารณะ
ในการเรียนรู้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมา สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างพัฒนาอาชีพของ
ประชาชน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และท่ีมีความส าเร็จน้อยที่สุด คือ สร้างความร่วมมือระหว่างอปท.ในจังหวัดสตูล  

             ยุทธศาสตร์ที่ 11 ด้านการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
             ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการด้านการจัด
การศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด 2 โครงการ  และมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการอยู่ในระดับมาก 2 โครงการ  โดยโครงการที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ โครงการศูนย์การเรียนรู้
เด็กปฐมวัย  รองลงมา โครงการการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน และที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
           การรับรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการด าเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด 2 
โครงการ และมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก 2 โครงการ โดยโครงการที่มีการรับรู้มากที่สุด คือ ศูนย์การเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัย  รองลงมา การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน และที่มีการรับรู้น้อยที่สุด คือ พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 
           การยอมรับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับกิจกรรมของโครงการด้านการจัด
การศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุดทุกกิจกรรม โดยกิจกรรมที่มีการ
ยอมรับสูงที่สุดคือ พัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รองลงมา จัดกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง และจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยของโรงเรียน และกิจกรรมที่มีการยอมรับน้อยที่สุด คือ มีการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
            ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า มีความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยวัตถุประสงค์ที่มีความส าเร็จมากที่สุดคือนักเรียน
และชุมชนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา นักเรียนมีความพร้อมต่อการเปิดประชาคมอาเซียน และที่มี
ความส าเร็จน้อยที่สุด คือ คุณภาพชีวิตคนในชุมชนดีขึ้น 
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 ข้อเสนอแนะ  
จากผลของการประเมินที่พบผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.ด้านบริบท (Context)  ผลการประเมินพบว่าจ านวนบุคลากร งบประมาณ แผนการด าเนินงาน 
การบริหารโครงการ มีความเหมาะสม การมีส่วนร่วมของกองงาน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ เนื่องจากการด าเนินงานตามแผนพัฒนา เป็นงานที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล                       
ต้องด าเนินการเป็นประจ าทุกๆปี และมีการติดตามผล และประเมินมาตลอด จึงไม่มีปัญหาในเรื่องความพร้อม
ของปัจจัยพ้ืนฐานในการด าเนินงาน และหากพิจารณาจากจ านวนโครงการที่มีการก าหนดในยุทธศาสตร์                   
จะพบว่า องค์การบริการส่วนจังหวัดสตูลมีการก าหนดโครงการที่จะท าในแต่ละปี โดยให้ความส าคัญกับ                 
ความต้องการของประชาชน และจ านวนงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางด้วย โดยตั ว
จ านวนโครงการที่ก าหนดจะท าในแต่ละปีจะมีจ านวน ไม่เกิน 131 โครงการ ทั้งนี้จะท าได้ครบตามที่ก าหนด
หรือไม่ข้นอยู่กับงบประมาณท่ีได้รับจริง      
                   ปัญหาของความพร้อมในการด าเนินงานที่พบ เป็นปัญหาเชิงความต้องการในการพัฒนาของบุคล
กรและเทคโนโลยี ได้แก่ บุคลากรยังมีความไม่พร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
ต่อการท างาน อินเตอร์เน็ตไม่เสถียรในบางครั้ง งบประมาณน้อย การใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าเนื่องจาก
งบประมาณไม่มา  ดังนั้นจึงต้องพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ เพ่ือการพัฒนาในด้านนี้ การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และ
ต้องปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต ให้มี ความพร้อมรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย ส่วนปัญหา ในเรื่องของ
ความล่าช้า ของงบประมาณประจ าปี เป็นปัจจัยภายนอกที่หน่วยงานต้องท าความเข้าใจ และปรับการท างาน   
ให้สอดคล้องกับข้อจ ากัดนี้ 

2. ด้านกระบวนการ (Process) จากการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ หรือขั้นตอนต่างๆ 
ในการด าเนินงาน พบว่า การด าเนินงานตามก าหนดเวลาของแผน/โครงการ การประสานงานกับหน่วยงานหรือ
องค์กรอ่ืน การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม มีความเหมาะสม การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการ/
กิจกรรม มีความเหมาะสม ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก การใช้งบประมาณตามระเบียบ มีความ
เหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบ ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด เหตุผลเนื่องจากเป็นการด าเนินงานที่หน่วยงานและ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลต้องปฏิบัติทุกๆปี และการประสานงาน ท างานร่วมกับภาค
ประชาชนและองค์กรอ่ืนๆก็เป็นการติดต่อที่ท าอยู่เป็นประจ าอยู่แล้วจึงไม่มีเป็นปัญหา บุคลากรและหน่วยงาน
ต้องพยายามรักษาผลการปฏิบัติงานที่ดีนี้ไว้ให้คงอยู่ในปีต่อๆไป        
                    ปัญหาของการด าเนินงานตามแผน/โครงการ ได้แก่ งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ท าให้
ไม่สามารถท าโครงการหรือกิจกรรมได้ตามแผน ปัญหานี้ผู้ประเมินได้กล่าวมาแล้วว่า เป็นปัจจัยภายนอก              
ที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ และความล่าช้าของงบประมาณประจ าปี พ .ศ. 2557 เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ทางการเมืองระดับชาติที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ได้ยึดอ านาจเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม                 
พ.ศ. 2557 ท าให้มีความล่าช้าของการอนุมัติ งบประมาณประจ าปี โดยที่หน่วยงาน ราชการทั้งหมด ก็ได้รับ
ผลกระทบเหมือนกัน ทางออกควรยึดตามแผนยุทธศาสตร์ และจัดล าดับความส าคัญของโครงการ อาจให้น้ าหนัก
โดยความเห็นร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ จะเลือกโครงการไหน อย่างไร ทั้งนี้ควรค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและประชาชน 

 3. ด้านผลผลิต (Product) ของแผน ตัวชี้วัดที่ก าหนด ได้แก่โครงการที่จัดท าแล้วเสร็จตาม
ยุทธศาสตร์และแผนและการใช้งบประมาณตามที่ก าหนดในแผนพัฒนา ผลการประเมินที่พบโครงการที่ได้
ด าเนินการจริงในปี พ.ศ. 2557 จ านวน 116 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.92 ของโครงการตามแผนด าเนินงานตาม
ข้อบัญญัติฯ และมีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 103 โครงการคิดเป็นร้อยละ 79.84 ของโครงการตามแผน
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ด าเนินงานตามข้อบัญญัติฯ และคิดเป็นร้อยละ 88.79 ของโครงการที่ได้ด าเนินการจริง ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด              
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีการใช้งบประมาณตามที่ก าหนดคิดเป็นร้อยละ 73.44 ซึ่งผลท่ีปรากฏ ก็เกิดจากปัญหา
งบประมาณเช่นเดียวกับกรณีข้อ 2 ด้านกระบวนการ 

     ความพึงพอใจ การยอมรับของประชาชนและความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ผลการประเมินที่พบ      
อยู่ในระดับมากและมากที่สุด ถือว่าเป็นผลงานที่ดีขององค์กรและยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดควร
เน้นให้ความส าคัญและส่งเสริมการจัดท ามากขึ้นใน 3 ด้านได้แก่  ด้านการพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและ
เพ่ือนันทนาการ ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนและ ด้านการ              
จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น                          
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3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 วิสัยทัศน์ 
 “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เกษตรเพ่ิมมูลค่า  สังคมพัฒนา  ก้าวหน้าสู่สากล” 
 

 พันธกิจ 
1.  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือสร้างรายได้

ให้กับประชาชนในจังหวัด 
2.  พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกระดับ และส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการทางการ

ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 
3.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเป็นที่ประทับใจของ

นักท่องเที่ยว 
4.  พัฒนาและส่งเสริมให้ท าการเกษตรที่ปลอดภัย โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงรวมตลอด

ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และพัฒนาพ้ืนที่เกษตรกรรมให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่าง           
มีประสิทธิภาพ 

5.  พัฒนาเกษตรให้มีความเข้มแข็งโดยการเน้นองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเน้นการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการวิจัยพัฒนาที่ช่วยให้เกษตรมีองค์ความรู้ใหม่ 

6.  พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงข่ายถนนให้ครบถ้วนเพียงพอรองรับปริมาณจราจรและการให้
ความสะดวกในการเดินทางตลอดทั้งเชื่อมโยงเส้นทางเพ่ือเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว การเกษตร และให้สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาจังหวัดและการใช้ผังเมืองรวมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

7.  พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานสากล 
8.  รักษาศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน เพ่ือให้เป็นสมบัติของลูกหลานสืบไป ตลอดรวมถึงการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู สืบสานไว้ซึ่งวิถีของคน
สตูล 

9.  ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน และฟ้ืนฟูด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ  
ที่ดีให้มีความสุข 

10.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างการเป็นเมือ งกับ
ชนบท 

11.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางพัฒนาท้องถิ่น มีส่วนร่วมคิดร่วม
ตัดสินใจ โดยใช้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น 

         การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ ส่วนที่ 3 
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12.  พัฒนาความพร้อมของบุคลากรท้องถิ่นให้สามารถรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเปลี่ยนแปลง 
พร้อมทั้งก้าวให้ทันโลก 

 
 เป้าประสงค์รวม 

 1. ประชาชนในจังหวัดสตูล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขและมีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นซึ่งเป็น
รายได้จากการท่องเที่ยวและการเกษตร 

 2. ประชาชนในจังหวัดสตูล มีจิตส านึกท่ีดี มีจิตสาธารณะ มีความเป็นพลเมืองและมีความสงบสุข 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 
 พันธกิจ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือสร้างรายได้
ให้กับประชาชนในจังหวัด 
 เป้าประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้จากการท่องเที่ยว 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น 

 2. ยุทธศาสตร์การเกษตรยั่งยืน 

 พันธกิจ พัฒนาและส่งเสริมให้ท าการเกษตรที่ปลอดภัยโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมตลอด
ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์  เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ รายได้จากภาคเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้น 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย 

 พันธกิจ พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนให้ครบถ้วนเพียงพอรองรับปริมาณจารจรและการให้ความ
สะดวกในการเดินทางตลอดทั้งเชื่อมโยงเส้นทางเพ่ือเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว การเกษตร และให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาจังหวัดและการใช้ผังเมืองรวมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 เป้าประสงค์ ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

 4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

 พันธกิจ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างการเป็นเมืองกับ
ชนบท 
 เป้าประสงค์  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  พ้ืนที่ที่ได้รับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ 

 พันธกิจ ส่งเสริมสนับสนุน ป้องกันและฟ้ืนฟูด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
ให้มีความสุข 
 เป้าประสงค์  การกีฬาได้รับการพัฒนาเพ่ือยกระดับสู่ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ กีฬาที่ได้รับการยกระดับมาตรฐาน 
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 6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 พันธกิจ รักษาศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อให้เป็นสมบัติของลูกหลานสืบไป ตลอดรวมถึงการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสืบสานไว้ซึ่งวิถีของคนสตูล 
 เป้าประสงค์  ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสืบสานไว้ต่อไป 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
 

 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

 พันธกิจ พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานสากล 
 เป้าประสงค์  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
 

  8. ยุทธศาสตร์การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 
 พันธกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางพัฒนาท้องถิ่น มีส่วนร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ โดยใช้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ กระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดสูงขึ้น 
 

  9. ยุทธศาสตร์เมืองสงบสุข 
 พันธกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางพัฒนาท้องถิ่น มีส่วนร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ โดยใช้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตสูง 
 

  10. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 
 พันธกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางพัฒนาท้องถิ่น มีส่วนร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ โดยใช้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  กลุ่ม เครือข่าย องค์กรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

 พันธกิจ พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานสากล 
 เป้าประสงค์  ยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
 
 



แบบ ผ. 03

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

1.1 ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอํานวย

ความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว
4           9,670,000  -                     -    -                     -   4 9,670,000          

1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการให้

บริการท่องเที่ยว ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยว

แก่ชุมชน เอกชน และ ปลูกฝังจิตสํานึกของชุมชนในการพัฒนา

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

1              500,000 1              500,000 1             500,000 3 1,500,000          

1.3 ส่งเสริมและรักษาแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 1           1,200,000 1           1,200,000 1           1,200,000 3 3,600,000          

1.4 พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 1 300,000             1              300,000 1 300,000            3 900,000             

1.5 สร้างระบบมาตรฐาน/ใช้เทคโนโลยี/จัดศูนย์บริการ ในการ

ให้บริการนักท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์มาตรฐาน ให้แก่

ผู้ประกอบการ

1 16,000,000         -  -  -  - 1 16,000,000         

1.6 อบรมผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และอาสาสมัคร

ด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎ มาตรฐานต่างๆ 

รวมตลอดการพัฒนาบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ มัทักษะ

การบริการที่ประทับใจนักท่องเที่ยว

1 100,000             1              100,000 1             100,000 3 300,000             

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี

ยุทธศาสตร์

สรุป 26



จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี

ยุทธศาสตร์

1.7 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทให้ทั่วถึง และขยาย

ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
2           3,500,000 2           3,500,000 2           3,500,000 6 10,500,000         

1.8 จัดกิจกรรมประจําปีที่น่าสนใจ และเทศกาลที่โดดเด่นเป็นพิเศษ

 ตลอดทั้งปี
12           3,070,000 10           2,400,000 11           2,900,000 33 8,370,000          

รวม 23 34,340,000    16 8,000,000      17 8,500,000     56 50,840,000    

2.1 ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การลดต้นทุน

การผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการสร้างองค์ความรู้

ทางด้านการเกษตรกรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

4 1,380,000          4 1,380,000          3 880,000            11 3,640,000          

2.2 จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  -  -  -  -  - -                   

2.3 พัฒนาการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การขยายตัว

ของสินค้าทางการเกษตร
 -  -  -  -  -  -  - -                   

2.4 สนับสนุนการจัดการจัดตั้งศูนย์วิจัย/สถาบันพัฒนาทางการเกษตร 1 1,000,000          1 1,000,000          1 1,000,000          3 3,000,000          

รวม 5 2,380,000      5 2,380,000      4 1,880,000     14 6,640,000      

3.1 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมให้ใช้งานได้เต็มที่ด้วยการก่อสร้าง

 ซ่อมแซมผิวจราจร และการขยายเส้นทางจราจรให้เชื่อมโยงกันในสายหลัก

และสายรอง

13         99,840,000 27        237,931,600 19       161,551,600 59        499,323,200

3.2 ปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้าง ท่าเทียบเรือ เขื่อน สะพานและตลิ่ง 

ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3         15,000,000 3         15,000,000 3         15,000,000 9          45,000,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเกษตรยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย

สรุป 27



จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี

ยุทธศาสตร์

3.3 สนับสนุนการขยายเขตการให้บริการประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ 

และระบบอินเตอร์เน้ต
1           2,500,000 1           2,500,000 1           2,500,000 3           7,500,000

3.4 จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์ทันสมัยเพื่อ

ความปลอดภัยในการสัญจรทั้งทางบกทางน้ํา
3           4,300,000 3           4,300,000 3           4,300,000 9          12,900,000

3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดทําและปฏิบัติตามผังเมืองรวม

จังหวัดผังเมืองเฉพาะและผังเมืองชุมชน
 -  -  -  -  -  -  -                      - 

3.6 บริหารจัดการน้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค อย่างพอเพียง  -  -  -  -  -  -  -                      - 

3.7 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมาย และความปลอดภัยในการใช้

ถนนการปลูกฝังจิตสํานึก และความมีวินัยในการจราจร
 -  -  -  -  -  -  -                  - 

รวม 20 121,640,000   34 259,731,600   26 183,351,600  80 564,723,200   

4.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ที่เสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์ดังเดิม
1 50,000              2 50,050,000        2 50,050,000        5 100,150,000       

4.2 ส่งเสริม สนับสนุนจัดการแหล่งน้ําให้สามารถแก้ปัญหาน้ําท่วม 

น้ําแห้งได้อย่างยั่งยืน
 -  -  -  -  -  -  - -                   

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

4.4 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการเฝ้าระวังแก้ไข

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

4.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ที่ดินและประโยชน์ที่ดิน 

ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
 -  -  -  -  -  -  - -                   

รวม 5 900,000        6 50,900,000    6 50,900,000    17 102,700,000   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
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จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี

ยุทธศาสตร์

5.1 ก่อสร้าง พัฒนาลานกีฬา และสวนสาธารณะและจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬา  -  -  -  -  -  -  -  -

5.2 พัฒนา ปรับปรุง รักษา สนามกีฬาให้ได้มาตรฐานและรองรับ

การใช้บริการ และจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ และสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการออกกําลังกายให้ครบครัน

2 2,100,000          2 2,100,000          2 2,100,000          6 6,300,000          

5.3 พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้ 

ความชํานาญ และทักษะมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาการ

ด้านการกีฬาและนันทนาการให้มีทักษะที่สูงขึ้น

2 500,000             2 500,000             2 500,000            6 1,500,000          

5.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านกีฬา เป็นประจําและต่อเนื่อง 3 2,700,000          3 2,700,000          3 2,700,000          9 8,100,000          

5.5 ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพให้กับประชาชน 1 2,600,000          1 2,600,000          1 2,600,000          3 7,800,000          

รวม 8 7,900,000      8 7,900,000      8 7,900,000     24 23,700,000    

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี 

และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
18 8,340,000          18 8,340,000          18 8,340,000          54 25,020,000         

6.2 ส่งเสริมให้ผู้นําทางศาสนา สถาบันทางศาสนามีบทบาท

ในการพัฒนาประชาชนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม ยึดมั่นในหลักศาสนา
1 200,000             1 200,000             1 200,000            3 600,000             

6.3 ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม แก่ประชาชน 2 360,000             2 360,000             2 360,000            6 1,080,000          

รวม 21 8,900,000      21 8,900,000      21 8,900,000     63 26,700,000    

7.1 พัฒนามาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย
9 16,750,000        9 16,750,000        9 16,750,000        27 50,250,000         

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ
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จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี

ยุทธศาสตร์

7.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 

ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
4 4,450,000          3 2,450,000          3 2,450,000          10 9,350,000          

7.3 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 1 500,000             1 500,000             1 500,000            3 1,500,000          

7.4 ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน การป้องกันและควบคุมโรค 2 1,790,000           -  -  -  - 2 1,790,000          

7.5 ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพให้มีทักษะสูงขึ้น 1 200,000             1 200,000             1 200,000            3 600,000             

รวม 17 23,690,000    14 19,900,000    14 19,900,000    45 63,490,000    

8.1 ส่งเสริมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ และการพาณิชย์ 1 150,000 1 150,000 1 150,000 3 450,000

8.2 ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดให้มีความเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 

และปลอดภัย
 -  -  -  -  -  -  -  -

8.3 สนับสนุนให้มีการเปิดพื้นที่ปลอดภาษี และพัฒนาการค้าชายแดน

ให้มีประสิทธิภาพ
 -  -  -  -  -  -  -  -

8.4 ส่งเสริมการออมให้แก่ประชาชน  -  -  -  -  -  -  -  -

รวม 1 150,000        1 150,000        1 150,000        3 450,000

9.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 100,000             1 100,000             1 100,000            3 300,000             

9.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน/กลุ่มอาสาสมัครให้มีสมรรถนะ

เพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้ประชาชนเฝ้าระวังเหตุและป้องกันตนเอง
2 400,000             1 200,000             1 200,000            4 800,000             

9.3 ส่งเสริม สนันสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด
4 400,000             4 400,000             4 400,000            12 1,200,000          

9.4 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนและสนับสนุน

การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
5 2,290,000          4 2,100,000          4 2,100,000          13 6,490,000          

รวม 12 3,190,000      10 2,800,000      10 2,800,000     32 8,790,000      

ยุทธศาสตร์ที่ 9 เมืองสงบสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล
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จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี

ยุทธศาสตร์

10.1 จัดการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
6 6,650,000          4 5,350,000          4 5,350,000          14 17,350,000         

10.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริการจัดการองค์กร 2 210,000             2 210,000             2 210,000            6 630,000             

10.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม
3 1,470,000          2 1,450,000          2 1,450,000          7 4,370,000          

10.4 พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
13 4,668,600          10 2,318,000          10 2,318,000          33 9,304,600          

10.5 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และเสรีภาพของ

ประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
2 1,800,000          2 1,800,000          2 1,800,000          6 5,400,000          

10.6 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 2 1,540,000          2 1,540,000          2 1,540,000          6 4,620,000          

รวม 28 16,338,600    22 12,668,000    22 12,668,000    72 41,674,600    

11.1 ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

ด้วยการศึกษาตลอดชีวิต (SBMLD) 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 3 3,000,000

11.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากร  -  -  -  -  -  -  - 0

11.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 1 4,000,000  -  -  -  - 1 4,000,000

11.4 พัฒนาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3 831,700 3 831,700 3 831,700  - 2,495,100

11.5 พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการเรียน 4 6,485,300 4 6,750,800 4 7,203,300 12 20,439,400

รวม 9 12,317,000    8 8,582,500      8 9,035,000     25 29,934,500

รวมทั้งสิ้น 149 231,745,600   145 381,912,100   137 305,984,600  431 919,642,300   

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 11 การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
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แบบ ผ 01

2560

(บาท)

2561

(บาท)

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 

84 พรรษา บ้านไร่สาธิต 

 - เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส

พระชนมพรรษา 84 พรรษา

 - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

และเป็นที่พักผ่อนของราษฎร

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิม

พระเกียรติฯ  บ้านไร่สาธิต 

ม.9 ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง 

ตามแบบที่ อบจ.กําหนด

N 06-54-34.5

E 099-56.08.1

 

56:3,316,000
     6,000,000   -   -  จํานวนแห่ง  - ประชาชนได้รับประโยชน์

จากการใช้สวนสาธารณะ

ในการพักผ่อน 

 - มีสถานที่ที่มีสภาพภูมิทัศน์

ที่สวยงาม  เป็นระเบียบ 

เรียบร้อย

อุดหนุนอบต.

อุใดเจริญ

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิว

ชายหาดปากบารา หมู่ที่ 2 

ต.ปากน้ํา อ.ละงู

 - เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนและจัด

กิจกรรมต่างๆของประชาชน

และหน่วยงาน  

 - เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

และสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุด

ชมวิว ชายหาดปากบารา 

ตามแบบที่อบจ.กําหนด

N 06-50-58.7

E 099-44-09.7

     1,000,000   -   -  จํานวนแห่ง  - ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน

และจัดกิจกรรมต่างๆ

อุดหนุนอบต.

ปากน้ํา

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

3 ก่อสร้างห้องน้ําห้องสุขาในแหล่ง

ท่องเที่ยวน้ําตกปาหนันเขตอนุรักษ์

พันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง

 - เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีสิ่ง

อํานวยความสะดวกรองรับการใช้

บริการของนักท่องเที่ยว

- เพื่อสร้างความพอใจและประทับใจ

ของนักท่องเที่ยว

 - ก่อสร้างห้องน้ํา ห้องสุขา 

ตามแบบที่กําหนด

       670,000   -   -   - จํานวน

นักท่องเที่ยวที่

พึงพอใจเพิ่มขึ้น

 - นักท่องเที่ยวได้รับบริการ

จากการจัดสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่ถูกสุขลักษณะมีความ

พึงพอใจในการใช้บริการ

 อุดหนุนเขต

รักษาพันธุ์

สัตว์ป่าโตนงาช้าง

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

ที่

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

1.1 ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

2559

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล ที่ 1  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 32



2560

(บาท)

2561

(บาท)

ที่
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

2559

(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

4 พัฒนาสวนสาธารณะ

เขาโต๊ะพญาวัง ต.พิมาน อ.เมือง 

 - เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี

ศักยภาพ  สามารถรองรับ

นักท่องเที่ยวทั้งภายใน

และต่างประเทศ

 - พัฒนาปรับปรุงและเพิ่ม

ศักยภาพ สวนสาธารณะ

เขาโต๊ะพญาวัง

ตามแบบที่กําหนด

N 06-37-38.0

E 100-03-38.03

 

58:2,000,000
     2,000,000   -   -  จํานวนแห่ง  - มีแหล่งท่องเที่ยวที่มี

ศักยภาพ  สามารถรองรับ

นักท่องเที่ยวทั้งภายใน

และต่างประเทศ

อุดหนุน

 เทศบาลเมือง

สตูล

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

    9,670,000              -               -   

1 ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการ

ท่องเที่ยว

 - ส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อน

การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

  - ส่งเสริมกิจกรรมสภาที่

ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวจังหวัด

สตูลจํานวนไม่น้อยกว่า

2 ครั้ง

 

57:500,000

58:1,000,000

       500,000       500,000       500,000  จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

 - เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว

 - มีสภาที่ปรึกษาด้านการ

ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

อบจ.สตูล 

(สํานักปลัดฯ)

      500,000      500,000      500,000

1 รักษ์ เล ป่า ฟ้า สตูล  - การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

 - ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

 - จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณ

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

จํานวน 1 ครั้ง

 

56:1,000,000

57:1,000,000

58:1,000,000

     1,200,000     1,200,000    1,200,000 จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

 - ทรัพยากรธรรมชาติ

และแหล่งท่องเที่ยว

มีความสวยงามพร้อมต้อนรับ

นักท่องเที่ยว

อบจ.สตูล 

(สํานักปลัดฯ)

    1,200,000    1,200,000   1,200,000

1 อบรมมัคคุเทศก์  - ยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

ให้เป็นมาตรฐานสากล

 - จัดอบรมมัคคุเทศก์ให้แก่

ประชาชนทั่วไปในจังหวัดสตูล

และผู้ประกอบอาชีพด้าน

การนําเที่ยวที่ยังไม่มีใบอนุญาต

นําเที่ยว จํานวน 1 ครั้ง

 

56:220,000
       300,000       300,000       300,000 จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม

 - บุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล 

(สํานักปลัดฯ)

      300,000      300,000      300,000

1.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการให้บริการท่องเที่ยว ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชน เอกชน และ ปลูกฝังจิตสํานึกของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

1.4  พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

1.3  ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 33



2560

(บาท)

2561

(บาท)

ที่
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

2559

(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

1 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  - เพื่ออํานวยความสะดวกและบริการ

ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว

- เพื่อเป็นศูนย์บริการท่องเที่ยวใน

ระดับจังหวัด

 - ก่อสร้างศูนย์บริการ

นักท่องเที่ยว ตามแบบที่กําหนด

 

57:15,000,000
   16,000,000   -   - จํานวน

นักท่องเที่ยว

ที่มาใช้บริการ

 - มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไว้

บริการนักท่องเที่ยว

 - นักท่องเที่ยวได้รับความ

สะดวกและได้รับบริการข้อมูล

ด้านการท่องเที่ยว

อบจ.สตูล 

(กองช่าง)

  16,000,000              -               -   

1 อบรมยุวมัคคุเทศก์  - ยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

ให้เป็นมาตราฐานสากล

 - จัดอบรมมัคคุเทศก์ให้แก่เด็ก

และเยาวชน จํานวน 1 ครั้ง

       100,000       100,000       100,000 จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม

 - เด็กและเยาวชนมีความรู้

ความสามารถด้านการ

ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล 

(สํานักปลัดฯ)

      100,000      100,000      100,000

1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ทางธรณีวิทยาจังหวัดสตูล 

(Satun Geopark)

 - เพื่อจัดทําป้ายสื่อความหมาย

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของ

จังหวัดให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

 - เพื่อสร้างความน่าสนใจในแหล่ง

ท่องเที่ยว

-เพื่อปลูกจิตสํานึกให้แก่ประชาชน

ในการเป็นเจ้าของบ้านและเกิดการ

อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว

ที่สําคัญของจังหวัด

 - จัดทําป้ายสื่อความหมาย

ในแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรณีวิทยาจังหวัดสตูล

- จัดอบรมสร้างจิตสํานึก

- จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา

- จัดทําป้ายบอกทางแหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา

- จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา

     2,000,000     2,000,000    2,000,000  จํานวนแหล่ง

ท่องเที่ยวที่

ได้รับการ

พัฒนาเพิ่มขึ้น

 - การท่องเที่ยวของจังหวัด

เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้ง

ชาวไทยและต่างประเทศ

มากยิ่งขึ้น

 - นักท่องเที่ยวหันมาเที่ยว

จังหวัดสตูลเพิ่ม ขึ้นเพิ่มรายได้

ให้กับประชาชน

- ประชาชนมีจิตสํานึกในการ

เป็นเจ้าบ้านเกิดความรักและ

หวงแหนแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น

อบจ.สตูล 

(สํานักปลัดฯ)

1.6  อบรมผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และอาสาสมัคร ด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎ มาตรฐานต่างๆ รวมตลอดการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ มีทักษะการบริการที่ประทับใจ

นักท่องเที่ยว

1.7 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทให้ทั่วถึงและขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

1.5  สร้างระบบมาตรฐาน/ใช้เทคโนโลยี /จัดศูนย์บริการ ในการให้บริการนักท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์มาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 34



2560

(บาท)

2561

(บาท)

ที่
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

2559

(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

2 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

 - ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ

จังหวัดให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

 - ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัด

สตูลเพิ่มขึ้น

 - จัดทําสื่อในรูปแบบต่างๆ 

เช่น วิทยุ/โทรทัศน์/ป้าย

ประชาสัมพันธ์/สื่อสิ่งพิมพ์/

แผ่นพับ/วีซีดี คู่มือท่องเที่ยว

ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ

 

56:1,500,000

57:1,500,000

58:1,000,000

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

รูปแบบสื่อ

ประชาสัมพันธ์

 - การท่องเที่ยวของจังหวัด

เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้ง

ชาวไทยและต่างประเทศ

มากยิ่งขึ้น

 - นักท่องเที่ยวหันมาเที่ยว

จังหวัดสตูลเพิ่มขึ้นเพิ่มรายได้

ให้กับประชาชน

อบจ.สตูล 

(สํานักปลัดฯ)

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

1 มหกรรมไทเก๊กเพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยว

 - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

จังหวัดสตูลโดยใช้กีฬาไทเก๊กเป็นสื่อ

 - ร่วมจัดกิจกรรมมหกรรม

ไทเก๊กเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

       170,000   -   - จํานวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

 - นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

 - ประชาชนมีรายได้จาก

การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล 

(สํานักปลัดฯ)

2 จัดการแข่งขันอันดามันสตูล

มินิ -ฮาล์ฟมาราธอน

 - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

จังหวัดสตูลและส่งเสริมสุขภาพ

ของประชาชน

 - ร่วมจัดงานเดิน - วิ่ง  

57:500,000
       500,000   -       500,000 จํานวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

 - นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

- ประชาชนมีรายได้จากการ

ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล 

(สํานักปลัดฯ)

3 เปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล  - ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

จังหวัดสตูล

 - เป็นการประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล

 - ร่วมจัดงานเปิดฤดูการ

ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

 

56:100,000

57:850,000

58:850,000

       850,000       850,000       850,000 จํานวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

 - นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

 - ประชาชนมีรายได้จาก

การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล 

(สํานักปลัดฯ)

4 ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัด

สตูล

 - เพื่อร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริม

การท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องหรือที่หน่วยงานอื่น ๆ

ขอรับการสนับสนุน

 - ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

รูปแบบต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

 

56:1,500,000

57:1,500,000

58:1,500,000

       200,000       200,000       200,000 จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม

 - เพิ่มศักยภาพการส่งเสริม

การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล

อบจ.สตูล 

(สํานักปลัดฯ)

1.8 จัดกิจกรรมประจําปีที่น่าสนใจ และเทศกาลที่โดดเด่นเป็นพิเศษ ตลอดทั้งปี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 35



2560

(บาท)

2561

(บาท)

ที่
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

2559

(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

5 จัดงานแข่งขันตกปลาบาราฟิซชิ่งคัพ  - ส่งเสริมการท่องเที่ยว

 - ยกระดับกิจกรรมของแต่ละอําเภอ

ให้เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

 - ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาแข่งขัน

ตกปลา

 - ร่วมจัดงานแข่งขันตกปลา

บาราฟิซชิ่งคัพ จํานวน 1 ครั้ง

 

57:800,000

58:100,000

       100,000       100,000       100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

 - แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล

เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

และเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรม

เพิ่มขึ้น

 - ประชาชนในจังหวัดสตูล

มีรายได้จากการท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล 

(สํานักปลัดฯ)

6 จัดงานแข่งขันตกปลานานาชาติสตูล

 หัวโทงฟิซชิ่งคัพ

 -  ส่งเสริมการท่องเที่ยว

 - ยกระดับกิจกรรมของแต่ละอําเภอ

ให้เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 

 - ร่วมจัดงานแข่งขันตกปลา

นานาชาติสตูลหัวโทงฟิซชิ่งคัพ

 

57:200,000

58:200,000

       100,000       100,000       100,000 จํานวนทีมที่

เข้าร่วมแข่งขัน

 - แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

สตูลเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

และเดินทางเข้า

มาร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น

 - ประชาชนในจังหวัดสตูล

มีรายได้จากการท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล 

(สํานักปลัดฯ)

7 จัดงานสตูลฟอสซิลเฟสติวัล (Satun

 Fossil Festivail)

 - ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

ของจังหวัดสตูล

 - พัฒนาแบบอย่างกิจกรรม

การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

 - ร่วมจัดงานสตูลฟอสซิล

เฟสติวัล (Satun Fossil 

Festivail) ร่วมกับองค์กรอื่น 

จํานวน 1 ครั้ง

 

57:1,000,000

58:700,000

       500,000       500,000       500,000 จํานวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

 - จังหวัดสตูลมีแหล่งท่องเที่ยว

เรียนรู้ใหม่เพิ่มขึ้น

 - จังหวัดสตูลมีชื่อเสียงและ

ภาพลักษณ์ที่ดี

อบจ.สตูล 

(สํานักปลัดฯ)

8  แข่งขันเซปักตะกร้อสตูลคัพ

สานสัมพันธ์สู่อาเซียน (เขาน้อย

เกมส์ ครั้งที่ 23)

 - ส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่

การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ

 - ร่วมจัดการแข่งขัน

เซปักตะกร้อสตูลคัพ

สานสัมพันธ์สู่อาเซียน 

(เขาน้อยเกมส์ ครั้งที่ 23) จํานวน

 1 ครั้ง

       100,000       100,000       100,000 จํานวนทีมที่

เข้าร่วมแข่งขัน

 - จังหวัดสตูลเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น

โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ

 - ประชาชนมีรายได้จากการ

ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล 

(สํานักปลัดฯ)

9 เทศกาลข้าวโพดหวานและของดี

อําเภอท่าแพ

 - ส่งเสริมเทศกาลข้าวโพดหวาน

ของดีอําเภอท่าแพให้เป็นที่รู้จัก

ของนักท่องเที่ยวในจังหวัด 

และต่างจังหวัด

 - ร่วมจัดงานเทศกาลข้าวโพด

หวานและของดีอําเภอท่าแพ

จํานวน 1 ครั้ง

       100,000       100,000       100,000 จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

 - นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

 - ประชาชนมีรายได้จาก

การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล 

(สํานักปลัดฯ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 36



2560

(บาท)

2561

(บาท)

ที่
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

2559

(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

10 มหกรรมของดีวิถีตันหยงและกีฬา

มหัศจรรย์มหาสนุกบนสันหลังมังกร

 - ประชาสัมพันธ์วิถีชีวิต

ขนบธรรมเนียม ที่เป็นเอกลักษณ์

และสินค้าพื้นเมือง

 - ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว

ตําบลตันหยงโป

 - ร่วมจัดงานมหกรรมของดี

วิถีตันหยงและกีฬามหัศจรรย์

มหาสนุกบนสันหลังมังกร 

จํานวน 1 ครั้ง

       100,000       100,000       100,000 จํานวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

 - นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

 - ประชาชนมีรายได้จาก

การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล 

(สํานักปลัดฯ)

11 เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยว

อําเภอละงู (ยอนหอยหลอด)

 - ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมเทศกาล

ส่งเสริมการท่องเที่ยวตําบลละงู

ให้เป็นงานประเพณีอย่างยั่งยืน

 - ร่วมจัดงานเทศกาลส่งเสริม

การท่องเที่ยวอําเภอละงู

(ยอนหอยหลอด) 

จํานวน 1 ครั้ง

       150,000       150,000       150,000 จํานวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

 - นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

 - ประชาชนมีรายได้จาก

การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล 

(สํานักปลัดฯ)

12 มรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหาร

อร่อยของดีที่ละงู

 - ประชาสัมพันธ์วิถีชีวิต 

ขนบธรรมเนียม ที่เป็นเอกลักษณ์

และสินค้าพื้นเมือง 

- ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว

อําเภอละงู

 - ร่วมจัดงานมรกตอันดามัน 

มหัศจรรย์อาหารอร่อยของดี

ที่ละงู จํานวน 1 ครั้ง

       200,000       200,000       200,000 จํานวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

 - นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

 - ประชาชนมีรายได้จาก

การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล 

(สํานักปลัดฯ)

    3,070,000    2,400,000   2,900,000

34,340,000 8,000,000 8,500,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 37



แบบ ผ 01

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

1 งานจําปาดะของดีเมืองสตูล  - เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

จําปาดะ และผลไม้อื่นๆ ของ

ชาวอําเภอควนโดนจังหวัดสตูล 

 - เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดให้

ผู้ซื้อพบผู้ผลิตและกระตุ้นเกษตรกร

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเกี่ยวกับ

ผลผลิตทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณ

 - ร่วมจัดงานวันจําปาดะของดี

เมืองสตูล จํานวน 1 ครั้ง

 

56:300,000

57:300,000

58:200,000

       300,000       300,000       300,000  จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

 - ได้ประชาสัมพันธ์ผลไม้

จําปาดะ และผลไม้อื่นๆ 

และส่งเสริมด้านการตลาด 

ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภครวมทั้ง

ผู้ค้า

 - ได้กระตุ้นเกษตรกร 

กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน

เกี่ยวกับการผลิตทั้งคุณภาพ

และปริมาณ

 อบจ.สตูล 

(กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต)

2 ส่งเสริมอาชีพเกษตร  - เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับ

เกษตรกร   

 - เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับ

เกษตรกร

ส่งเสริมอาชีพดา้นการเกษตร  

56:500,000

57:1,00,000

58:500,000

       500,000       500,000       500,000  จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

  - เกษตรกรมีอาชีพเสริม      

 - เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล  

 (กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต)

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

2.1  ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การลดต้นทุนการผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการสร้างองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรกรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด 

(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2559

(บาท)

ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล ที่ 2 การเกษตรยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การเกษตรยั่งยืน

ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเกษตรยั่งยืน 38



 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2559

(บาท)

ที่

3 ประกวดศูนย์บริการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

จังหวัดสตูล

 - เพื่อแสดงผลงานของศูนย์บริการ

และถ่ายทอดทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบล 

 - เพื่อเป็นตัวอย่างของศูนย์บริการ

อื่นๆ ทั้งภายในจังหวัดและ

ต่างจังหวัด   

 - เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ผลงานของศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

 - จัดประกวดศูนย์ฯ  

56:50,000

57:50,000

58:100,000

         80,000        80,000         80,000  จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

 - เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ศูนย์

บริการอื่นๆ ในการพัฒนา

ปรับปรุง ศูนย์บริการฯ 

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น    

 - ประชาสัมพันธ์ผลงาน

ของศูนย์บริการฯ ในระดับ

ภาคและระดับประเทศ       

 - เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนในท้องถิ่นให้เป็น

ชุมชนก้าวหน้าและน่าอยู่

อุดหนุน

   สนง.เกษตรฯ

อบจ.สตูล   

(กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต)

4 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

จากจําปาดะพันธุ์พื้นเมืองจังหวัด

สตูล

 - เพื่อสํารวจพันธุ์จําปาดะที่ปลูก

ในพื้นที่จังหวัดสตูล และเป็น

ข้อมูลพื้นฐานในการอนุรักษ์เพื่อ

การใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริม

เผยแพร่ให้เกษตรกร

 - การสํารวจและศึกษาพันธุ์

ของจําปาดะในพื้นที่จังหวัด

สตูล

 - การประยุกต์ใช้ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ

ประเมินหาพื้นที่เหมาะสมต่อ

การปลูกจําปาดะ

- การเสริมสร้างจิตสํานึกใน

การอนุรักษ์พันธุ์พืชในชุมชน

 - การส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพการแปรรปูผลิตภัณฑ์

จากจําปาดะ

       500,000       500,000   -   จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม

 - ทราบชนิดพันธ์ แหล่งชนิด

พันธุ์ พัฒนาต่อยอด

 - สร้างงานสร้างอาชีพให้คน

ในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 อุดหนุน

ม.ราชภัฏสงขลา

อบจ.สตูล

(กองแผนฯ)

   1,380,000   1,380,000      880,000

  -   -   - 

  -   -   - 

2.2  จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

2.3 พัฒนาการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของสินค้าทางการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเกษตรยั่งยืน 39



 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2559

(บาท)

ที่

1 ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการ

เกษตร

 - เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ

และแนวทางการพัฒนาการเกษตร

จังหวัดสตูล

 - ส่งเสริมกิจการสภาที่ปรึกษา

ด้านการเกษตร จํานวนไม่น้อย

กว่า 2 ครั้ง

 

57:500,000

58:1,500,000

     1,000,000    1,000,000     1,000,000 จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

 - สามารถยกระดับการบริหาร

จัดการด้านการเกษตรจังหวัด

สตูล

 อบจ.สตูล

   (กองส่งเสริม

  คุณภาพชีวิต)

   1,000,000   1,000,000    1,000,000

   2,380,000   2,380,000    1,880,000

2.4 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย/สถาบันพัฒนาทางการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเกษตรยั่งยืน 40



แบบ ผ 02

2560

(บาท)

2561

(บาท)

1 สต.ถ.1-0022 บ้านผัง 42 - 

บ้านผัง 5 ผัง 42  หมู่ 8 - 

ผัง 5 หมู่ 4 ต.อุใดเจริญ 

อ.ควนกาหลง 

(ชื่อสายทาง อบจ. 

บ้านผัง 120 - บ้านผัง 42)

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัยในการคมนาคม

ของประชาชนในการเดินทาง

และการขนส่งผลผลิตทาง

การเกษตรและการค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม. 

ระยะทาง 1.710  กม.

(ช่วง กม.1+030 - 2+209 

และ ช่วง กม. 2+618 - 

3+149)

N 06-53-14.67

E 099-57-24.49

N 06-54-17.80

E 099-57-46.27

7,200,000  -  - ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

คมนาคม การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

2 สายบ้านนางแก้ว ม.5

ต.น้ําผุด อ.ละงู - บ้านป่าแก่บ่อ

หิน ต.ป่าแก่บ่อหิน 

อ.ทุ่งหว้า

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัยในการคมนาคม

ของประชาชนในการเดินทาง

และการขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรและการค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม. 

ระยะทาง 1.475  กม.

(ช่วง กม.0+000 - 1+475)

N 07-00-48.77

E 099-50-47.28

N 07-01-01.45

E 099-50-03.25

7,080,000  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

คมนาคม การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย

ที่
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ที่ 4 พัฒนาเส้นทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่อาเซี่ยน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย

โครงการ

3.1  ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมให้ใช้งานได้เต็มที่ด้วยการก่อสร้าง ซ่อมแซมผิวจราจร และการขยายเส้นทางจราจรให้เชื่อมโยงกันในสายหลักและสายรอง

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์

ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนครีต

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ2559

(บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 41



2560

(บาท)

2561

(บาท)

ที่
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ2559

(บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

3 สายหน้าโรงเรียนบ้านห้วย

มะพร้าว - ผัง 41 อ.ละงู

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและขนส่ง

สินค้า

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

ระยะทาง 2.300 กม.

N 06.54.13.9

E 99.50.19.4

N 06.53.25.5

E 099.51.21.9

 

58:6,000,000
9,660,000  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

 - ประชาชนมีความสะดวก

ในการสัญจรและขนส่งสินค้า

เพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

4 สายบ้านน้ําหรา หมู่ที่ 6

ต.ทุ่งนุ้ย-บ้านห้วยน้ําดํา 

หมู่ที่ 1 ต.ควนกาหลง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว

ปลอดภัยในการคมนาคมของ

ประชาชนในการเดินทาง

และการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ระยะทาง 2.240 กม. 

N 06-51-58.4

E 100-06-04.7

N 06-51-36.9

E 100-05-16.6

 

58:4,500,000
9,340,000 9,340,000 9,340,000 ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

คมนาคม การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

5 สต.ถ.1-0010 

สายบ้านป่าฝาง - บ้านทุ่งเสม็ด 

ต.กําแพง อ.ละงู

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว

 ปลอดภัยในการคมนาคมของ

ประชาชนในการเดินทางและ

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

และการค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม. 

ระยะทาง 1.700  กม.

(ช่วง กม.3+725 - 5+425)

N 06-57-53.5

E 099-46-15.0

N 06-58-23.7

E 099-46-24.6

        7,140,000        7,140,000         7,140,000 ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

คมนาคม การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

6 สต.ถ.1-0013 บ้านทุ่งไหม้ - 

บ้านผัง 17 หมู่ที่ 1 ต.น้ําผุด 

อ.ละงู - ต.นิคมพัฒนา

อ.มะนัง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัยในการคมนาคม

ของประชาชนในการเดินทาง

และการขนส่งผลผลิตทาง

การเกษตรและการค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม. 

ระยะทาง 7.253  กม.

(ช่วง กม.0+000 - 7+253)

N 06-58-12.1

E 099-50-28.7

N 06-58-29.7

E 099-53-55.8

10,100,000 10,100,000 10,100,000 ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภยัในการ

คมนาคม การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)
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2560

(บาท)

2561

(บาท)

ที่
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ2559

(บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

7 สต.ถ.1-0036 บ้านเกาะพยู - 

ควนลูตง ต.ควนสะตอ 

 อ.ควนโดน

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัยในการคมนาคม

ของประชาชนในการเดินทาง

และการขนส่งผลผลิตทาง

การเกษตรและการค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม. 

ระยะทาง 1.250  กม.

(ช่วง กม.1+000 - 2+250)

N 06-46-37.7

E 100-05-32.4

N 06-46-38.3

E 100-05-47.7

  -        5,250,000         5,250,000 ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

คมนาคม การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

8 บ้านทุ่งสายเหรียง - 

บ้านย่านซื่อ ม.2 ต.ควนโดน, 

ม.1 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัยในการคมนาคมของ

ประชาชนในการเดินทางและ

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

และการค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม. 

ระยะทาง 4.600  กม

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 ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

คมนาคม การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

9 บ้านควนสูง - บ้านปาเต๊ะ  

อ.เมือง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัยในการคมนาคมของ

ประชาชนในการเดินทางและการ

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ

การค้าขาย

 - ผิวจราจรกวา้ง 6.00  ม. 

ระยะทาง 1.900  กม

(ช่วงกม. 0+360 - 5260)

  -        7,980,000   - ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

คมนาคม การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

10 ซอยผู้ช่วยชัย หมู่ที่ 1 

บ้านลูโบ๊ะบาตู ต.บ้านควน 

อ.เมือง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัยในการคมนาคมของ

ประชาชนในการเดินทางและการ

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

และการค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 5.00  ม.  

ระยะทาง 0.300  กม.

N 06-40-02.9

E 100-04-01.4

N 06-40-02.3

E 100-03-51.5

        1,200,000   -   - ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภยัในการ

คมนาคม การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
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2560

(บาท)

2561

(บาท)

ที่
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ2559

(บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

11 วังโต๊ะเสด หมู่ที่ 1 

บ้านทุ่งมะปรัง ต.วังประจัน 

อ.ควนโดน - หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งนุ้ย

อ.ควนกาหลง (ชื่อสายทาง

อบจ. บ้านคลองหัก - 

บ้านวังโต๊ะเสด)

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัยในการคมนาคมของ

ประชาชนในการเดินทางและ

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

และการค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 5.00  ม.  

ระยะทาง 1.200  กม.

N 06-49-07.5

E 100-08-23.2

N 06-49-10.3

E 100-09-43.4

        4,800,000   -   - ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

คมนาคม การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

ซ่อม/ปรับปรุงถนน

12 สต.ถ.1-0007 

บ้านคลองขุด - บ้านหัวทาง 

ต.ละงู อ.ละงู

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว

ปลอดภัยในการคมนาคมของ

ประชาชนในการเดินทาง

และการขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรและการค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม. 

ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

ระยะทาง 1.650  กม.

N 06-53-14.2

E 99-47-59.6

N 06-53-00.2

E 99-47-07.5

        7,920,000   -   - ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

คมนาคม การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

13 สต.ถ.1- 0001 บ้านท่าแพ - 

บ้านปลักใหญ่ใจดี อ.ท่าแพ

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัยในการคมนาคมของ

ประชาชนในการเดินทางและการ

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ

การค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม.

ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

ระยะทาง 4.200 กม.

N 06-47-16.6

E 099-58-17.5

N 06-48-42.2

E 100-00-00.8

10,000,000      10,000,000       - ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

คมนาคม การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)
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2560

(บาท)

2561

(บาท)

ที่
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ2559

(บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

14 สต.ถ.1-0038 

รร.บ้านปากละงู - 

บ้านท่าชะมวง ต.ละงู  อ.ละงู

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว

ปลอดภัยในการคมนาคมของ

ประชาชนในการเดินทางและ

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

และการค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ระยะทาง 3.000  กม.

N 06-50-14.4

E 99-47-03.7

N 06-48-09.0

E 99-48-35.7

5,400,000        5,400,000       5,400,000        ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

คมนาคม การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

15 สต.ถ.1- 0016 บ้านผัง 6 - 

บ้านผังปาล์ม 5 อ.มะนงั

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัยในการคมนาคมของ

ประชาชนในการเดินทางและการ

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ

การค้าขายและ

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม.

ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

ระยะทาง 6.300 กม.

N 06-56-35.1

E 099-56-33.9

N 07-00-12.6

E 099-56-00.5

10,000,000      10,000,000      10,000,000      ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

คมนาคม การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

16 สต.ถ.1- 0003 บ้านแป-ระใต้ - 

บ้านทางยาง อ.ท่าแพ

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัยในการคมนาคมของ

ประชาชนในการเดินทางและการ

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ

การค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม.

ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

ระยะทาง 6.390 กม.

N 06-49.29.0

E 099-56-00.6

N 06-49-33.6

E 099.52-42.5

10,000,000      10,000,000      10,000,000      ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

คมนาคม การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)
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2560

(บาท)

2561

(บาท)

ที่
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ2559

(บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

17 สต.ถ.1-0008 

บ้านปากทางใหม่ - บ้านผัง 36 

อ.ละงู, อ.ควนกาหลง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัยในการคมนาคมของ

ประชาชนในการเดินทางและการ

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ

การค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม.

ระยะทาง 2.750 กม.

N 06-51-28.4

E 099-53-03.3

N 06-53-22.2

E 099-53.37.8

  -       10,000,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

คมนาคม การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

18 สต.ถ.1-0031

บ้านเกาะใหญ่ - บ้านบูเก็ต

ยามู อ.ควนกาหลง

 - เพื่อความสะดวก รวดเรว็ 

ปลอดภัยในการคมนาคมของ

ประชาชนในการเดินทางและการ

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ

การค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม.

ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

ระยะทาง 4.200 กม.

N 06-50-37.5

E 100-06-17.2

N 06-48-42.4

E 100-06-52.8

  -       10,000,000       10,000,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

คมนาคม การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

19 สต.ถ.1-0009 บ้านควนไสน - 

คลองละงู อ.ละงู

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัยในการคมนาคมของ

ประชาชนในการเดินทางและการ

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ

การค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม.

ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

ระยะทาง 4.200 กม.

N 06-56-24.6

E 099-47-03.4

N 06-56-27.2

E 099-52-21.4

  -       10,000,000       10,000,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

คมนาคม การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)
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2560

(บาท)

2561

(บาท)

ที่
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ2559

(บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

20 สต.ถ.1-0011 

บ้านทุ่งเกาะปาบ - 

บ้านผัง 47 อ.ละงู, อ.มะนัง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัยในการคมนาคมของ

ประชาชนในการเดินทางและการ

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ

การค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม.

ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

ระยะทาง 4.200 กม.

N 06-55-27.1

E 099-50-55.8

N 06-55-29.6

E 099-53-23.5

  -       10,000,000       10,000,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

คมนาคม การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

21 สต.ถ.1-0019 

บ้านทุ่งหญ้าแดง  - 

บ้านกาลันยีตัน อ.เมือง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัยในการคมนาคมของ

ประชาชนในการเดินทางและการ

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ

การค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม.

ระยะทาง 4.425 กม.

N 06-43-36.9

E 100-00-55.3

N 06-42-50.5

E 099-59-05.9

  -       10,000,000       10,000,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

คมนาคม การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

22 แยกทางหลวง 4137 - 

บ้านทุ่งพัก  อ.ควนกาหลง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัยในการคมนาคมของ

ประชาชนในการเดินทางและการ

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ

การค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม.

ระยะทาง 5.500 กม.

  -       10,000,000       10,000,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

คมนาคม การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

23 หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 9 ต.ท่าแพ - 

หมู่ที่ 4 ต.ควนกาหลง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัยในการคมนาคมของ

ประชาชนในการเดินทางและการ

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ

การค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม.

ระยะทาง 4.570 กม.

N 06.49.12.4

E 99.58.42.6

N 06-49.29.4

E 99.59.44.2

  -       10,000,000       10,000,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

คมนาคม การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)
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2560

(บาท)

2561

(บาท)

ที่
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ2559

(บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

24 สต.ถ.1-0006 บ้านช่องงับ - 

บ้านบารายี อ.ทุ่งหว้า

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัยในการคมนาคมของ

ประชาชนในการเดินทางและการ

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ

การค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม.

ระยะทาง 2.650 กม.

N 07-01-29.3

E 099-45-07.8 

N 07-01-32.5 

E 099-43-05.4

  -       10,000,000   -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

คมนาคม การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

25 บ้านกุบังจามัง - บ้านโคกทราย 

อ.เมือง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัยในการคมนาคมของ

ประชาชนในการเดินทางและการ

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ

การค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 5.00  ม.

ระยะทาง 3.300 กม.

N 06-43.13.2

E  100-03-15.1

N  06.41.50.4

E  100-03-11.7

  -       10,000,000   -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

คมนาคม การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

26 สต.ถ.1-0030 ทางเข้าแหล่ง

ท่องเที่ยวน้ําพุร้อน ต.ทุ่งนุ้ย

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัยในการคมนาคมของ

ประชาชนในการเดินทางและการ

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ

การค้าขายและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม.

ไหล่ทางขา้งละ 1.00 เมตร

ระยะทาง 1.500 กม.

N  06-51-16.7

E  100.09-12.5

N  06-50-33.1

E  100-09-27.6

  -        8,400,000   -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

คมนาคม การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย 

และนักท่องเที่ยวได้รับความ

สะดวกและเพิ่มจํานวนมากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองช่าง)
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2560

(บาท)

2561

(บาท)

ที่
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ2559

(บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

27 สายทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว

หาดราดไว ต.ขอนคลาน 

อ.ทุ่งหว้า

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัยในการคมนาคมของ

ประชาชนในการเดินทางและ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม.

ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

ระยะทาง 2.033  กม.

(ช่วง กม.0+000 - 2+033)

N 07-00-17.0

E 099-40-28.3

N 06-59-21.7

E 099-40-29.8

  -       10,000,000   - ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

คมนาคมและมีนักท่องเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

28 บ้านควนบ่อทอง - บ้านทุ่งพัก

อ.ควนกาหลง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัยในการคมนาคมของ

ประชาชนในการเดินทางและการ

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม.

ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

ระยะทาง 2.100 กม.

N 06.50.15.7

E  100.05.43.8

N  06.51.16.9

E  100.05.38.8

  -       10,000,000   -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

คมนาคม การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

29 บ้านพรุ - บ้านผัง 120

อ.ควนกาหลง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัยในการคมนาคมของ

ประชาชนในการเดินทางและการ

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ

การค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม.

ระยะทาง 4.200 กม.

N 06.55.55.5

E  100.01.29.6

N  06.55.34.7

E  099.58.50.0

  -       10,000,000       10,000,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

คมนาคม การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)
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2560

(บาท)

2561

(บาท)

ที่
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ2559

(บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

30 สายบ้านควนสูง - บ้านปาเต๊ะ

ต.เจ๊ะบิลัง  อ.เมือง

 - เพื่อสร้างความสะดวก รวดเร็ว

ปลอดภัยในการคมนาคมของ

ประชาชนในการเดินทางและ

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

และการค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

ระยะทาง 1.000  กม.

(ช่วง กม.0+000 - 1+000)

N 06-39-18.0

E 100-00-52.2

N 06-41-25.9

E 100-01-25.7

  -        3,600,000         3,600,000 ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

คมนาคม การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

31 สต.ถ.1-0021 บ้านไร่สาธิต -

บ้านผัง 44 ต.อุไดเจริญ 

อ.ควนกาหลง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว

ปลอดภัยในการคมนาคมของ

ประชาชนในการเดินทางและ

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

และการค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ระยะทาง 1.506  กม.

(ช่วง กม.0+000 - 1+506)

N 06-54-35.7

E 099-57-21.5

N 06-54-18.1

E 099-57-46.6

  -        5,421,600         5,421,600 ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

คมนาคม การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

32 สต.ถ.1-0029 บ้านปาดัง

บูโล๊ะ - บ้านทุ่งวิมาน 

ต.บ้านควน อ.เมือง

 - เพื่อความสะดวก รวดเรว็ 

ปลอดภัยในการคมนาคมของ

ประชาชนในการเดินทางและ

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

และการค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม.

ระยะทาง 1.470  กม.

(ช่วง กม.0+000 - 1+470)

N 06-41-51.7

E 100-02-55.5

N 06-41-10.1

E 100-02-50.4

  -        5,300,000         5,300,000 ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

คมนาคม การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 50



2560

(บาท)

2561

(บาท)

ที่
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ2559

(บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

33 สต.ถ.1-0037 แยกทางหลวง

406 - ทางหลวง 4051 

ต.บ้านควน, ต.ควนขัน 

อ.เมือง

 - เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัยในการคมนาคมของ

ประชาชนในการเดินทางและ

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

และการค้าขายและลดการจราจร

ในเส้นทางหลักในเขตเมือง

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม.

ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

ระยะทาง 2.400 กม.

N 06-41-49.7

E 100-03-28.9

N 06-41-10.1

E 100-02-50.4

  -       10,000,000       10,000,000 ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

 - ราษฎรได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

คมนาคม การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

 - การจราจรเส้นทางหลักใน

ตัวเมืองมีความคล่องตัวขึ้น

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

     99,840,000    237,931,600    161,551,600

สะพานคสล.

 -   -  -

ท่าเทียบเรือ เขื่อน ตลิ่ง

1 ท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 1 

บ้านตันหยงละไน้ ต.แหลมสน 

อ.ละงู

 -ราษฎรมีท่าเทียบเรือ

ที่ได้มาตรฐาน 

 - ราษฎรมีความสะดวกในการ

ขนถ่ายสินค้าและการจอดเรือ   

 - เป็นการส่งเสริมอาชีพประมง

สะพานกว้าง 8.00 ม.

ยาว 100.00 ม. 

ท่าเทียบเรือกว้าง 8.00 ม. 

ยาว 19.00 ม.

N 06.57.45.1

E  099.41.16.1

        5,000,000   -   -  จํานวน

ท่าเทียบเรือ

ที่ดําเนินการ

 - บ้านตันหยงละไน้

มีท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐาน

 - ราษฎรได้รับความสะดวก

ในการขนถ่ายสินค้าและ

การจอดเรือ   

 - มีรายได้จากการทําอาชีพ

ประมงเพิ่มขึ้น

ประสานแผน 

อบต.แหลมสน

3.2   ปรับปรุงซ่อมแซม  ก่อสร้าง  ท่าเทียบเรือ เขื่อน สะพานและตลิ่ง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 51



2560

(บาท)

2561

(บาท)

ที่
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ2559

(บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

2 ท่าเทียบเรือเจ๊ะบิลัง เทศบาล

ตําบลเจ๊ะบิลัง อ.เมือง

  - เพื่อทดแทนท่าเทียบเรือเดิม

ที่ชํารุด ทรุดโทรม

 - ราษฎรมีท่าเทียบเรือที่ได้

มาตรฐาน

 - ราษฎรมีความสะดวกในการ

ขนถ่ายสินค้าและการจอดเรือ

 - เป็นการส่งเสริมอาชีพประมง

ท่าเทียบเรือกว้าง 14.00 ม. 

ยาว 48.00 ม.

N 06-39-25.7

E 099.58-44.9

        5,000,000        5,000,000         5,000,000  จํานวน

ท่าเทียบเรือ

ที่ดําเนินการ

 - บ้านเจ๊ะบิลังมีท่าเทียบ

เรือที่ได้รับการปรับปรุงใหม่

 - ราษฎรได้รับความสะดวก

ในการขนถ่ายสินค้าและ

การจอดเรือ

 - มีรายได้จากการทําอาชีพ

ประมงเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล   

กองช่าง

3 ท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 6 

บ้านท่าข้ามควาย ต.นาทอน 

อ.ทุ่งหว้า

 -ราษฎรมีท่าเทียบเรือที่ได้

มาตรฐาน 

 - ราษฎรมีความสะดวกในการ

ขนถ่ายสินค้าและการจอดเรือ   

 - เป็นการส่งเสริมอาชีพประมง

 - ตามแบบที่กําหนด         5,000,000        5,000,000         5,000,000  จํานวน

ท่าเทียบเรือ

ที่ดําเนินการ

 - ราษฎรมีท่าเทียบเรือ

ใหม่

 - ราษฎรได้รับความสะดวก

ในการขนถ่ายสินค้าและ

การจอดเรือ

 - มีรายได้จากการทําอาชีพ

ประมงเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล   

กองช่าง

4 ท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4 

บ้านสาคร ต.สาคร อ.ท่าแพ

 - ราษฎรมีท่าเทียบเรือ

ที่ได้มาตรฐาน

 - ราษฎรมีความสะดวกในการ

ขนถ่ายสินค้าและการจอดเรือ

 - เป็นการส่งเสริมอาชีพประมง

สะพานกว้าง 8.00 ม.

ยาว 100.00 ม. 

ท่าเทียบเรือกว้าง 8.00 ม. ยาว

 19.00 ม.

  -        5,000,000         5,000,000  จํานวน

ท่าเทียบเรือ

ที่ดําเนินการ

 - บ้านคลองสองปากมี

ท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐาน 

 - ราษฎรได้รับความสะดวก

ในการขนถ่ายสินค้าและ

การจอดเรือ  

 - มีรายได้จากการทําอาชีพ

ประมงเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล   

กองช่าง

     15,000,000     15,000,000      15,000,000
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2560

(บาท)

2561

(บาท)

ที่
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ2559

(บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

1 ติดตั้งระบบส่องสว่าง 

(High Mast)

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรไปมาและ

มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

 - อุดหนุนแขวงทางหลวง

สตูลเพื่อติดตั้งระบบส่องสว่าง

ในพื้นที่ จ.สตูล

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

ที่ดําเนินการ

 - ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา และมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

อุดหนุน

แขวงทางหลวง

สตูล

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

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

1 ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณ

อันตรายบนถนน

 - เพื่อลดอุบัติเหตุ และเพิ่มความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ราษฎร

 -ปรับปรุงผิวจราจรและ

ก่อสร้างเครื่องหมายจราจรไฟ

กระพริบบริเวณจุดเสี่ยง

อันตรายบนถนนที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของอบจ.สตูล ฯลฯ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนแห่ง

ที่ดําเนินการ

 - ประชาชนมีความปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา

 - ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนใน

การสัญจรไปมา

อุดหนุน

แขวงทางหลวง

สตูล

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

2 ศาลาที่พักผู้โดยสาร  - เพื่อบริการประชาชนในการ

หยุดพักรถและรอรถประจําทาง

ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

 - ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร

 จํานวน 3 แห่ง ตามแบบที่

กําหนด

300,000 300,000 300,000 จํานวนแห่ง

ที่ดําเนินการ

 - ประชาชนมีสถานที่พักรถ

และรอขึ้นรถประจําทาง

อุดหนุน

แขวงทางหลวง

สตูล

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

3 จัดทําป้ายบอกทาง  - เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

บอกทาง 

- เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร

ในการเดินทาง

 - จัดทําป้ายบอกทางในพื้นที่

จังหวัดสตูล

2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนแห่ง

ที่ดําเนินการ

 - ประชาขนมีความสะดวกใน

การเดินทางได้ถูกต้องตาม

เส้นทางไปยังสถานที่ต่างๆ 

- เส้นทางเป็นระเบียบเรยีบร้อย

 ง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร

อุดหนุน

แขวงทางหลวง

สตูล

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

4,300,000 4,300,000 4,300,000

3.4  จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์ทันสมัยเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทั้งทางบกทางน้ํา

3.3  สนับสนุนการขยายเขตการให้บริการประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และระบบอินเตอร์เน็ต
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2560

(บาท)

2561

(บาท)

ที่
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ2559

(บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

 -  -  -

 -  -  -

 -  -  -

    121,640,000    259,731,600    183,351,600

3.7  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฏระเบียบ และความปลอดภัยในการใช้ถนน  และการปลูกฝังจิตสํานึก  และความมีวินัยในการจราจร

3.5  ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดทําและปฏิบัติตามผังเมืองรวมจังหวัดผังเมืองเฉพาะและผังเมืองชุมชน

3.6  บริหารจัดการน้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 54



แบบ ผ 02

2560

(บาท)

2561

(บาท)

1 ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่

สีเขียว

 - เพื่อสร้างจิตสํานึกในการรักษา

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 - เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

 - เพื่อสร้างองค์ความรู้ในความสําคัญ

ของการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก

 - จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 

ปลูกป่าชายเลน

 - จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาป่า

 - จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสํานึก

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ แก่ประชาชน

(การปลูกหญ้าแฝก)

 

56:50,000

57:50,000

58:50,000

         50,000          50,000          50,000  จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

 - พื้นที่ป่าของจังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น

 - ประชาชนมีจิตสํานึกในการ

รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติ และโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

(การปลูกหญ้าแฝก)

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

2 จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ําทาง

ทะเล (ปะการังเทียม)

 - เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์สัตว์น้ํา  

สามารถสร้างรายได้ให้ชาวประมง

เพิ่มขึ้น

 - ก่อสร้างและจัดวางปะการัง

เทียมในพื้นที่จังหวัดสตูล

  -    50,000,000    50,000,000  จํานวน

แหล่งที่

จัดสร้าง

ปะการังเทียม

 - ระบบนิเวศน์ได้รับการฟื้นฟู 

และชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล

50,000        50,050,000  50,050,000  

 -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การส่งเสริม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล ที่ 4 การส่งเสริม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

ตัวชี้วัด 

(KPI)
2559

(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

4.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์ดังเดิม

4.2  ส่งเสริม สนับสนุนจัดการแหล่งน้ําให้สามารถแก้ปัญหาน้ําท่วม น้ําแห้งได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
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2560

(บาท)

2561

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
2559

(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

1 สนับสนุนการจัดการด้านขยะ  - สนับสนุนการดําเนินงานด้านการ

จัดการขยะให้หน่วยงาน องค์กร ฯลฯ

การจัดการขยะ ขยะมีพิษ ฯลฯ

 - กําจัดขยะติดเชื้อ ขยะมูลฝอย

และของเสียอันตรายในพื้นที่

ในจังหวัดสตูล

 

57:100,000

58:100,000

       100,000        100,000        100,000  จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม

 - มีหน่วยงานเข้ามาดูแล

รับผิดชอบด้านการจัดการขยะ

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

100,000      100,000      100,000      

1 ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 - เพื่อปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในจังหวัดสตูล

 - จัดอบรมปลูกจิตสํานึก

เครือข่ายอนุรักษ์รัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

56:200,000

57:200,000

58:200,000

200,000       200,000       200,000        จํานวนครั้ง

ที่จัดอบรม

 - ประชาชนมีจิตสํานึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

2 คลองสวยน้ําใส  - เพื่อติดตามคุณภาพน้ําในแม่น้ํา

ลําคลองของจังหวัดสตูล

 - เพื่อทําความสะอาดลําคลองใน

จังหวัดสตูล ให้น้ําไหลได้สะดวก

ป้องกันน้ําท่วม 

- เพื่อส่งเสริมให้เป็นคลองน่าอยู่สู่

สังคมสีเขียว

 - ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา

ในแม่น้ํา ลําคลอง จังหวัดสตูล

 - จัดกิจกรรมร่วมกับอปท.อื่นๆ

เพื่อทําความสะอาดคลอง

ในจังหวัดสตูล

 

56:100,000

57:100,000

58:150,000

       450,000        450,000        450,000  จํานวนครั้ง

ที่ตรวจสอบ

 - แหล่งน้ํา แม่น้ําลําคลอง ได้รับ

การตรวจสอบคุณภาพน้ําและ

พัฒนาปรับปรุง

- คลองสายหลักในจังหวัดสตูล

ได้รับการดูแลให้เป็นคลองน่าอยู่สู่

สังคมสีเขียว น้ําไลผ่านสะดวก

ป้องกันปัญหาน้ําท่วม

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

4.3  สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสีย

4.4  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
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2560

(บาท)

2561

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
2559

(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

3 จัดกิจกรรมรณรงค์เครือข่าย 

LA 21

 - เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือใน

เครือข่ายการดําเนินงานในระดับภาค

 - เพื่อเป็นการผลักดัน และกระตุ้น

การทํางานขับเคลื่อนกิจกรรมใน

ระดับภาค และระดับพื้นที่ให้

เป็นรูปธรรม

 - เพื่อส่งเสริมให้เกิดพลังการ

ขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ และเกิดการ

ช่วยเหลือกันระหว่างเครือข่าย

 - จัดกิจกรรมรณรงค์เครือข่าย

LA 21 จํานวน 1 ครั้ง

       100,000        100,000        100,000  จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

 - เกิดความร่วมมือในเครือข่าย

การดําเนินงานในระดับภาค

 - เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรม

ในระดับภาคและระดับพื้นที่

โดยอาศัยความช่วยเหลือ

พึ่งพากันระหว่างเครือข่าย

 - รูปแบบกิจกรรมการขับเคลื่อน

กิจกรรมที่เป็นรูปธรรม

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

750,000       750,000      750,000      

 -  -  -

900,000      50,900,000  50,900,000  

4.5  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ที่ดินและประโยชน์ที่ดิน ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
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แบบ ผ 02

2560

(บาท)

2561

(บาท)

 -  -  -

1 ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา

สนามกีฬา อบจ.สตูล

 - เพื่อให้สนามกีฬากลางเป็น

สนามกีฬาที่ได้มาตรฐานสากล

รองรับการแข่งขันในระดับภูมิภาค

และประเทศได้

 - ความพร้อมและมาตรฐาน

สนามกีฬา อบจ.สตูล 

- สนามกีฬาที่ได้มาตรฐานรองรับ

การแข่งขันกีฬาระดับภาค/ประเทศ

 - ประชาชนได้มีพื้นที่ออกกําลัง

ที่ได้มาตรฐานสากล

 

56:844,000

57:900,000

58:900,000

2,000,000    2,000,000   2,000,000    จํานวน

สนามที่มี

มาตรฐาน

 - สนามกีฬาสามารถรองรับ

การแข่งขันในระดับภูมิภาค

และระดับประเทศได้

 - ประชาชนในจังหวัดสตูล

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 - ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย

และจิตใจที่ดี

อบจ.สตูล

(กองการศึกษา)

2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการสนามกีฬา

 - เพื่อให้มีอุปกรณ์กีฬาไว้บริการ

ประชาชนประจําสนาม

- เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดสตูล 

ได้ออกกําลังกาย พัฒนาสุขภาพ

ร่างกาย และสุขภาพจิตที่ดี

 - จัดหาอุปกรณ์กีฬาพื้นฐาน

ไว้ประจําสนามอย่างเพียงพอ

 

56:80,000

57:80,000

58:100,000

      100,000      100,000       100,000  จํานวน

สนามที่มี

อุปกรณ์

เพียงพอ

 - ลานกีฬาสามารถรองรับ

การแข่งขันในระดับภูมิภาค

และระดับประเทศได้

 - ประชาชนในจังหวัดสตูล

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 - ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย

และจิตใจที่ดี

อบจ.สตูล

(กองการศึกษา)

2,100,000   2,100,000  2,100,000  

ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล ที่ 5 พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และเพื่อนันทนาการ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

5.2  พัฒนา ปรับปรุง รักษา สนามกีฬาให้ได้มาตรฐานและรองรับการใช้บริการ และจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการออกกําลังกายให้ครบครัน

วัตถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561)

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และเพื่อนันทนาการ

ที่

5.1  ก่อสร้าง พัฒนาลานกีฬา และสวนสาธารณะและจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬา

ตัวชี้วัด 

(KPI)
2559

(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ 58



2560

(บาท)

2561

(บาท)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ที่

ตัวชี้วัด 

(KPI)
2559

(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ

1 พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา  - เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา

ได้รับความรู้ ประสบการณ์ กฎกติกา

 - ระเบียบการแข่งขันที่ทันสมัย 

และเป็นปัจจุบันสามารถนําความรู้

ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่นักกีฬา

และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 - เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ด้านการกีฬาให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

 - บุคลากรด้านการกีฬาในจังหวัด

สตูล

 -  ครูอาสาพัฒนากีฬา อบจ.สตูล

เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร

ตามที่ อปท.กําหนด

 - เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา

ให้มีศักยภาพในการตัดสิน

ตามมาตรฐานสากล และสามารถ

พัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศได้

 

56:200,000

57:200,000

58:200,000

      200,000      200,000       200,000  จํานวน

ประเภท

กิจกรรมกีฬา 

ที่จัดอบรม

 - บุคลากรด้านกีฬามีความรู้

ความเข้าใจ ในกติกา

การแข่งขันกีฬา

 - บุคลากรด้านการกีฬา

ของจังหวัดสตูลได้พัฒนา

ตนเองไปสู่ระดับภาค/ประเทศ

อบจ.สตูล

(กองการศึกษา)

2 จัดส่งทีมนักกีฬาจังหวัดสตูลเข้า

ร่วมการแข่งขันในระดับภาค/

ประเทศ

 -  ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน

และประชาชนสนใจเล่นกีฬา

และออกกําลัง

 - เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก

เยาวชนและประชาชนที่ได้รับ

การคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬา

จังหวัดสตูลได้มีโอกาสเข้าร่วม

การแข่งขันในระดับภูมิภาค

และระดับประเทศต่อไป

 - เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียง

และประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

ให้เป็นที่รู้จักของคนในประเทศ

 - นักกีฬาตัวแทนจังหวัดสตูล

เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค

 / ประเทศ

 

56:500,000

57:500,000

58:500,000

      300,000      300,000       300,000  จํานวนครั้งที่

สนับสนุน

ตัวแทน

 - เด็ก เยาวชนและประชาชน

ได้ให้ความสนใจในการเล่น

กีฬาและออกกําลังกายมากขึ้น

 - เด็ก เยาวชนและประชาชน

มีความสามารถด้านกีฬา 

ในอันที่จะพัฒนามาตรฐาน

ตนเองไปสู่ความเป็นเลิศ

ในระดับสากล

 - สร้างชื่อเสียงด้านการกีฬา

ให้แก่จังหวัดสตูล

อบจ.สตูล

(กองการศึกษา)

500,000     500,000    500,000     

5.3  พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้ ความชํานาญ และทักษะมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาการด้านการกีฬาและนันทนาการให้มีทักษะที่สูงขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ 59



2560

(บาท)

2561

(บาท)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ที่

ตัวชี้วัด 

(KPI)
2559

(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ

1 การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา

จังหวัดสตูล

 - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัด

สตูลเล่นกีฬาและออกกําลังกายมาก

ขึ้น

 - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ที่มีความรู้

ความสามารถด้านการกีฬาพัฒนา

ความรู้ความสามารถที่สูงขึ้น

 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่น

กีฬาและการเชียร์กีฬาของ

ประชาชนในจังหวัดสตูล

 - เพื่อส่งเสริมนักกีฬาไปเข้าร่วม

การแข่งขันในระดับภูมิภาค

และระดับประเทศ

 - นักกีฬาตัวแทน จ.สตูลเข้าร่วม

แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

 - นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

แห่งชาติ

 - ชมรมกีฬาที่เป็นสมาชิก

ของสมาคม 22 ชมรม

 - กองเชียร์ของชมรมเชียร์    

 

56:3,500,000

57:3,000,000

58:3,000,000

    1,000,000    1,000,000    1,000,000  จํานวน

นักกีฬา/

จํานวนชมรม

 - จังหวัดสตูลมีนักกีฬา

ที่มีคุณภาพ

 - จังหวัดสตูลได้รับ

การพัฒนาการกีฬา

ไปสู่ความเป็นเลิศ

 - ประชาชนจังหวัดสตูล

ได้รับการส่งเสริมด้านกีฬา

และออกกําลังกายมากขึ้น

อุดหนุนสมาคม

ส่งเสริมการกีฬา

จ.สตูล/อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

2 จัดส่งทีมกีฬา อบจ. สตูล

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ 

ภาคใต้

 - เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี 

สร้างความสามัคคี แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรอบจ. 

 - เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด

ให้มีพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์

และสติปัญญาในการพัฒนางาน

 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 - เพื่อสนับสนุนส่งเสริมบุคลากร

ให้มีการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา 

 - เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลัง

และศักยภาพของ อปท. ในภาพรวม

 - ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ

ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง

อบจ.สตูล

 - ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน

เจ้าหน้าที่ประจําทีม

 - สร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นําไปสู่การพัฒนาประเทศ

เพื่อประโยชน์สุขประชาชน

 - บุคลากรของ อบจ.สตูล

มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี

 

56:1,500,000

57:1,500,000

58:1,500,000

    1,400,000    1,400,000    1,400,000  จํานวนครั้งที่

จัดส่ง

แข่งขัน/ปี

 - บุคลากรของ อบจ.

มีความรัก ความสามัคคี

สร้างความสัมพันธ์อันดีในการที่

ทํางานเป็นทีมร่วมกัน

 - บุคลากรได้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ระหว่างกัน

ในการจะนํามาพัฒนา อบจ.

 - บุคลากรมีการพัฒนาทักษะ

ทางด้านการกีฬา ทําให้

มีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตที่ดี

 ในการพัฒนางาน

อบจ.สตูล

(กองการศึกษา)

5.4  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านกีฬา เปน็ประจําและต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ 60



2560

(บาท)

2561

(บาท)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ที่

ตัวชี้วัด 

(KPI)
2559

(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ

3 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร

อบจ.สตูล กับหน่วยงานองค์กร

ภายในจังหวัด

 - เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี 

สร้างความสามัคคี และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์

 - เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรให้

มีการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา

 - เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด

ให้เกิดการพัฒนาด้านร่างกาย

อารมณ์ และสติปัญญาในการพัฒนางาน

 และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 - ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง

อบจ.สตูล

 - สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

หน่วยงาน

 - บุคลากรของ อบจ.สตูล

มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี

      300,000      300,000       300,000  จํานวนครั้ง

ที่เข้าร่วม

การแข่งขัน

กับหน่วยงาน

องค์กรต่าง

 - บุคลากรของ อบจ. 

มีความรัก ความสามัคคีและ

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

 - บุคลากรมีการพัฒนาทักษะ

ทางด้านการกีฬา ทําให้มี

สุขภาพร่างกายสุขภาพจิตที่ดี 

ในการพัฒนางาน

อบจ.สตูล

(กองการศึกษา)

2,700,000   2,700,000  2,700,000  

1 จัดการแข่งขันกีฬาสตูลลีก  -  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน

และประชาชนได้ออกกําลังกาย 

มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกล

อบายมุข

 - เพื่อให้เยาวชน ประชาชนมีน้ําใจ

นักกีฬา รู้กฎกติกา มารยาท

มีระเบียบวินัย รู้จักใช้เวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์ สร้างทักษะการทํางาน

ในหมู่คณะ เกิดความรัก ความสามัคคี 

สมานฉันท์ ลดปัญหา

ความขัดแย้ง

 - เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลของ

เยาวชนและประชาชนให้ได้

มาตรฐาน เพื่อไปสู่การแข่งขัน

ในระดับที่สูงขึ้น

 - เยาวชนและประชาชนภายใน

จังหวัดสตูล

 

56:2,500,000

57:2,500,000

58:2,600,000

    2,600,000    2,600,000    2,600,000  จํานวนทีมที่

เข้าร่วมแข่งขัน

 -  เยาวชนและประชาชน

เป็นผู้มีน้ําใจนักกีฬา รู้กฎ

กติกามารยาท มีระเบียบวินัย

รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 - เกิดความรักความสามัคคี

สมานฉันท์ ลดปัญหาความ

ขัดแย้งต่างๆ

 - เยาวชน และประชาชน

มีสุขภาพทางกาย จิตใจที่ดีขึ้น

 - พัฒนากีฬาฟุตบอลในจังหวัด

สตูลให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น

อบจ.สตูล

(กองการศึกษา)

   2,600,000   2,600,000   2,600,000

   7,900,000   7,900,000   7,900,000

5.5  ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพให้กับประชาชน
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แบบ ผ 02

2560

(บาท)

2561

(บาท)

1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  - เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงถึง

ความสามารถในกิจกรรมต่างๆ

 - เพื่อให้เด็กและเยาวชนและผู้ปกครอง

ได้ร่วมทํากิจกรรมร่วมกัน         

 - จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชน

ได้แสดงออกและแสดง

ความสามารถร่วมกัน จํานวน 

1,000 คน

 

56:800,000

57:1,000,000

58:1,000,000

     1,000,000     1,000,000      1,000,000  จํานวน

เด็กและ

เยาวชนที่

เข้าร่วม

กิจกรรม

 - เด็กและเยาวชนมี

ความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่า

ในตนเอง

 - เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ร่วมกับครอบครัว 

ปลอดจากยาเสพติด

 - เด็กและเยาวชนเติบโต

เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และเป็น

พลเมืองที่ดีของสังคม 

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

2 บวชศีลจาริณี  - เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชน

ชาวพุทธได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม

ทางพุทธศาสนาโดยการบวชศีลจาริณี

 - เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกล

ยาเสพติดให้โทษ และอบายมุขทุกชนิด

 - เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีกริยา 

อุปนิสัยที่ดีงาม เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ

- จัดกิจกรรมบวชศีลจาริณี

 ในเดือนสิงหาคม  ให้แก่เด็ก 

เยาวชนและประชาชน

เพศหญิงในจังหวัดสตูล จํานวน 

80 คน

100,000       100,000      100,000        จํานวน

ผู้เข้าร่วม

บวชศีลจาริณี

 - เด็ก เยาวชน ประชาชน

ได้เข้าใจหลักธรรมคําสอน

ในพระพุทธศาสนาเกิดความรัก

ความกตัญญูกตเวที

 - เด็ก เยาวชนและประชาชน

มีสุขภาพจิตและกายที่เข้มแข็ง

ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข

สามารถนําหลักธรรมมาประยุกต์

ใช้ในชีวิตประจําวันและรักษา

ประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธ

อุดหนุน

พุทธสมาคม

อบจ.สตูล 

(กองการศึกษาฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

6.1  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2559

(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล ที่ 6 การอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
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2560

(บาท)

2561

(บาท)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
2559

(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ
ตัวชี้วัด 

(KPI)

3 บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  - เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชน

ชาวพุทธได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม

ทางพุทธศาสนาโดยการบรรพชาสามเณร

 - เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกล

ยาเสพติดให้โทษ และอบายมุขทุกชนิด

 - เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีกริยา อุปนิสัย

ที่ดีงาม เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ

 - จัดบรรพชาสามเณร

ภาคฤดูร้อน ในช่วงเดือนเมษายน 

ให้แก่ เด็ก เยาวชนและประชาชน

 ในจังหวัดสตูล

จํานวน 100 คน

200,000       200,000      200,000        เด็กและ

เยาวชน

ในจังหวัด

สตูลที่เข้า

ร่วม

บรรพชา

สามเณร

ภาคฤดูร้อน

 - เด็ก เยาวชน ประชาชน

ได้เข้าใจหลักธรรมคําสอน

ในพระพุทธศาสนาเกิดความรัก

ความกตัญญูกตเวที

 - เด็ก เยาวชนและประชาชน

มีสุขภาพจิตและกายที่เข้มแข็ง

ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข

สามารถนําหลักธรรมมาประยุกต์

ใช้ในชีวิตประจําวันและรักษา

ประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธไว้

อุดหนุน

พุทธสมาคม

อบจ.สตูล 

(กองการศึกษาฯ)

4 ส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทาง

พุทธศาสนา วันมาฆบูชา

 - เพื่อให้เด็กเยาวชนชาวพุทธได้เข้าวัด 

ทําบุญ ตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน

ปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาพร้อมมี

ความเข้าใจในการดํารงตนตามหลักธรรม

และปฏิบัติธรรมตามพระพุทธ ศาสนา

 - เพื่อให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ปลอดจากอบายมุขและยาเสพติด

 - จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาให้

ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ

 ได้เข้าร่วม จํานวน 200 คน

70,000         70,000        70,000           จํานวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

 - เด็ก เยาวชน ประชาชน

ได้เข้าใจหลักธรรมคําสอน

ในพระพุทธศาสนาเกิดความรัก

ความกตัญญูกตเวที

 - เด็ก เยาวชนและประชาชน

มสีุขภาพจิตและกายที่เข้มแข็ง

ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข

สามารถนําหลักธรรมมาประยุกต์

ใช้ในชีวิตประจําวันและรักษา

ประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธไว้

อุดหนุน

พุทธสมาคม

อบจ.สตูล 

(กองการศึกษาฯ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
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2560

(บาท)

2561

(บาท)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
2559

(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ
ตัวชี้วัด 

(KPI)

5 ส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทาง

พุทธศาสนา วันวิสาขบูชา

 - เพื่อให้เด็กเยาวชนชาวพุทธได้เข้าวัด

ทําบุญ ตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน 

ปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาพร้อม

มีความเข้าใจในการดํารงตนตาม

หลักธรรมและปฏิบัติธรรมตาม

พระพุทธ ศาสนา

 - เพื่อให้เด้กใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ ปลอดจากอบายมุขและ

ยาเสพติด

 - จัดกิจกรรมวันวิสาบูชาให้

ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ  

ได้เข้าร่วม จํานวน 200 คน

70,000         70,000        70,000           จาํนวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

 - เด็ก เยาวชน ประชาชน

ได้เข้าใจหลักธรรมคําสอน

ในพระพุทธศาสนาเกิดความรัก 

ความกตัญญูกตเวที

 - เด็ก เยาวชนและประชาชน

มีสุขภาพจิตและกายที่เข้มแข็ง 

ปลอดจากยาเสพติดและ

อบายมุขสามารถนําหลักธรรม

มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

และรักษาประเพณีวัฒนธรรม

ของชาวพุทธไว้

อุดหนุน

พุทธสมาคม

อบจ.สตูล 

(กองการศึกษาฯ)

6 ส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทาง

พุทธศาสนา วันเข้าพรรษา

 - เพื่อให้เด็กเยาวชนชาวพุทธได้เข้าวัด

ทาํบุญ ตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน

ปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาพร้อม

มีความเข้าใจในการดํารงตนตาม

หลักธรรมและปฏิบัติธรรมตาม

พระพุทธศาสนา

 - เพื่อให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ปลอดจากอบายมุขและ

ยาเสพติด

 - จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาให้

ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ  

ได้เข้าร่วม จํานวน 200 คน

70,000         70,000        70,000           จํานวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

 - เด็ก เยาวชน ประชาชนได้

เข้าใจหลักธรรมคําสอน

ในพระพุทธศาสนา เกิดความรัก

ความกตัญญูกตเวที

 - เด็ก เยาวชนและประชาชน

มีสุขภาพจิตและกายที่เข้มแข็ง 

ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข

สามารถนําหลักธรรมมประยุกต์

ใช้ในชีวิตประจําวันและรักษา

ประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธไว้

อุดหนุน

พุทธสมาคม

อบจ.สตูล 

(กองการศึกษาฯ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
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2560

(บาท)

2561

(บาท)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
2559

(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ
ตัวชี้วัด 

(KPI)

7 จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา

(อีฎิ้ลอัฎฮา)

 - เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์ 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น

ให้คงอยู่ตลอดไป 

 - เพื่อสร้างจิตสํานึกค่านิยมที่ถูกต้อง 

มีคุณธรรมจริยธรรมและมารยาทที่ดี

 - เพื่อสร้างความรัก สามัคคี สัมพันธภาพ

ที่ดีในครอบครัวและชุมชน ลดปัญหา

ที่เกิดขึ้นในสังคม

 - จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา

(อีฎิ้ลอัฎฮา) จํานวน 6 อําเภอ

ผู้เข้าร่วมจํานวน 2,500 คน

 

56:500,000

57:500,000

58:550,000

       500,000       500,000        500,000  จํานวน

ผู้เข้าร่วมงาน

  - ประชาชนได้ความรู้

และตระหนักถึงวัฒนธรรม 

ประเพณี อนุรักษ์ ไปสู่เยาวชน

รุ่นหลัง

 - เด็กเยาวชนและประชาชน

มีจิตสํานึกค่านิยมที่ถูกต้อง 

มีคุณธรรมจริยธรรม มารยาทที่ดี

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

8 จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา

(อีฎิ้ลฟิตริ)

 - เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์ 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น

ให้คงอยู่ตลอดไป 

 - เพื่อสร้างจิตสํานึกค่านิยมที่ถกูต้อง 

มีคุณธรรมจริยธรรมและมารยาทที่ดี

 - เพื่อสร้างความรัก สามัคคี สัมพันธภาพ

ที่ดีในครอบครัวและชุมชน ลดปัญหา

ที่เกิดขึ้นในสังคม

 - จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา

(อีฎิ้ลฟิตริ) ผู้เข้าร่วมจํานวน 500

 คน

 

56:500,000

57:500,000

58:550,000

       250,000       250,000        250,000  จํานวน

ผู้เข้าร่วมงาน

  - ประชาชนได้ความรู้

และตระหนักถึงวัฒนธรรม 

ประเพณี อนุรักษ์ ไปสู่เยาวชน

รุ่นหลัง

 - เด็กเยาวชนและประชาชน

มีจิตสํานึกค่านิยมที่ถูกต้อง 

มีคุณธรรมจริยธรรม มารยาทที่ดี

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

9 ส่งเสริมกิจกรรมวันคริตส์มาส  - เพื่อให้ประชาชนได้อนุรักษ์ หวงแหน

วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสตูล

 - เพื่อสร้างความตระหนัก อนุรักษ์

หวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัด

สตูล

 - เพื่อสรา้งความรักสามัคคี สมานฉันท์

ของประชาชนในจังหวัดสตูล

 - จัดกิจกรรมวันคริตส์มาส

ให้ประชาชนที่นับถือศาสนา

คริตส์ได้ร่วมกิจกรรม  จํานวน 

100 คน

         30,000         30,000          30,000  จํานวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

 - ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน

การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่น

 - ประชาชนได้มีประเพณี 

วัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่คู่จังหวัดสตูล

ให้คนรุ่นหลังสืบทอดต่อไป

 - เกิดความรักสามัคคี สมานฉันท์

 ของประชาชนในจังหวัดสตูล

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
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2560

(บาท)

2561

(บาท)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
2559

(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ
ตัวชี้วัด 

(KPI)

10 ส่งเสริมประเพณีถือศีลกินเจ  - เพื่อให้ประชาชนได้อนุรักษ์ หวงแหน

วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสตูล

 - เพื่อสร้างความตระหนัก อนุรักษ์ 

หวงแหนวัฒนธรรมประเพณี

ของจังหวัดสตูล

 - เพื่อสร้างความรักสามัคคี สมานฉันท์

ของประชาชนในจังหวัดสตูล

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี

ถือศีลกิจเจให้ประชาชนเชื้อสาย

จีนในจังหวัดสตูลได้ร่วมกิจกรรม 

 จํานวน 1,000 คน

       350,000       350,000        350,000  จํานวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

 - ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน

การส่งเสริมประเพณีวฒันธรรม

ท้องถิ่น

 - ประชาชนได้มีประเพณี 

วัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่คู่จังหวัดสตูล

ให้คนรุ่นหลังสืบทอดต่อไป

 - เกิดความรักสามัคคี สมานฉันท์

ของประชาชนในจังหวัดสตูล

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

11 ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง  - เพื่อให้ประชาชนได้อนุรักษ์ หวงแหน

วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสตูล

 - เพื่อสร้างความตระหนัก อนุรักษ์ 

หวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของ

จังหวัดสตูล

 - เพื่อสร้างความรักสามัคคี สมานฉันท์

ของประชาชนในจังหวัดสตูล

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี

ลอยกระทงให้ประชาชนใน

จังหวัดสตูลได้ร่วมกิจกรรม  

จํานวน 2,000 คน

       200,000       200,000        200,000  จํานวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

 - ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน

การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่น

 - ประชาชนได้มีประเพณี 

วัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่คู่จังหวัด

สตูลให้คนรุ่นหลังสืบทอดต่อไป

 - เกิดความรักสามัคคี ความ

สมานฉันท์ของประชาชน

ในจังหวัดสตูล

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

12 ส่งเสริมประเพณีชักพระ  - เพื่อให้ประชาชนได้อนุรักษ์ หวงแหน

วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสตูล

 - เพื่อสร้างความตระหนัก อนุรักษ์ 

หวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของ

จังหวัดสตูล

 - เพื่อสร้างความรักสามัคคี สมานฉันท์

ของประชาชนในจังหวัดสตูล

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี

ชักพระให้ประชาชนในจังหวัด

สตูลได้ร่วมกิจกรรม  จํานวน 

4,000 คน

       400,000       400,000        400,000  จํานวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

 - ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ในการส่งเสริมประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิ่น

 - ประชาชนได้มีประเพณี 

วัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่คู่จังหวัดสตูล

ให้คนรุ่นหลังสืบทอดต่อไป

 - เกิดความรักสามัคคี ความ

สมานฉันท์ของประชาชน

ในจังหวัดสตูล

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
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2560

(บาท)

2561

(บาท)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
2559

(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ
ตัวชี้วัด 

(KPI)

13 ส่งเสริมประเพณีไหว้ผีโบ๋  - เพื่อให้ประชาชนได้อนุรักษ์ หวงแหน

วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสตูล

 - เพื่อสร้างความตระหนัก อนุรักษ์ 

หวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของ

จังหวัดสตูล

 - เพื่อสร้างความรักสามัคคี สมานฉันท์

ของประชาชนในจังหวัดสตูล

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี

ไหว้ผีโบ๋ให้ประชาชนในจังหวัด

สตูลได้ร่วมกิจกรรม  จํานวน 200

 คน

         50,000         50,000          50,000  จํานวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

 - ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ในการส่งเสริมประเพณี

วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

 - ประชาชนได้มีประเพณี 

วัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่คู่จังหวัดสตูล

ให้คนรุ่นหลังสืบทอดต่อไป

 - เกิดความรักสามัคคี สมานฉันท์

ของประชาชนในจังหวัดสตูล

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

14 แข่งขันว่าวประเพณีจังหวัด

สตูลและแสดงว่าวนานาชาติ

 - เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา

ของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

 - เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทํากิจกรรม 

ศึกษาและร่วมสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม

อันดีงามของท้องถิ่นไทย

 - เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่

ชื่อเสียงและการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล

 - จัดการแข่งขันว่าวประเพณี

จังหวัดสตูลและการแสดงว่าว

นานาชาติ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ 

จํานวน 15 กิจกรรม 

 

 

56:2,000,000

57:2,200,000

58:2,500,000

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

กิจกรรม

ที่จัดให้

ประชาชน

ได้ส่งเสริม

อนุรักษ์ไว้ซึ่ง

ประเพณี 

วัฒนธรรม

ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

 - เด็ก เยาวชนและประชาชน

ได้ทํากิจกรรมศึกษา และร่วม

สืบทอด อนุรักษ์ศิลปะ

วัฒนธรรมประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 - ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ชื่อเสียงและการท่องเที่ยว

ของจังหวัดสตูล

 - เกิดความร่วมมือและเครือข่าย

อันดีต่อกันของประชาชน 

นักกีฬาว่าวและนักท่องเที่ยวทั้ง

ในและต่างประเทศ

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

15 จัดงานวันรําลึกเกียรติประวัติ

ท่านศาสดามูฮัมมัด

 - เพื่อให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามได้รําลึกถึง

ชีวประวัติศาสดามูฮัมหมัด

 (ซ.ล.) 

- เพื่อเผยแพร่พระจริยวัตร

ของท่านศาสดามูฮัมหมัดแก่มวลมนุษยชาติ

 - เพื่อสร้างความสามัคคีของพี่น้อง

มุสลิมจังหวัดสตูล

 - จัดงานวันรําลึกเกียรติประวัติ

ท่านศาสดามูฮัมมัดให้พี่น้องมุสลิม

ในจังหวัดสตูล และพี่น้อง

ต่างศาสนิก มีผู้เข้าร่วมงาน 

จํานวน 300 คน

 

56:300,000

57:300,000

58:300,000

300,000       300,000      300,000         จํานวน

ผู้เข้าร่วมงาน

 - ผู้นับถือศาสนาอิสลามได้เข้าใจ

ถึงชีวประวัติท่านศาสดา

นบีมูฮัมหมัด

 - พี่น้องชาวมุสลิมมีความรัก

ความสามัคคี 

 - พี่น้องมุสลิมและศาสนิกอื่นๆ

สามารถเข้าใจถึงความสําคัญของ

ชีวประวัติศาสดามูฮัมหมัดมากขึ้น

อุดหนุน

คกก.อิสลาม

ประจําจังหวัด

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
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2560

(บาท)

2561

(บาท)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
2559

(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ
ตัวชี้วัด 

(KPI)

16 ส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน  - เพื่อส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา

ตามหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม

 - เพื่อสร้างความเข้าใจถึงหลักปฏิบัติ

ของศาสนาอิสลาม

 - เพื่อให้ประชาชนได้พบปะแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้และทํากิจกรรมร่วมกัน

 - เพื่อส่งเสริมความรัก สามัคคี 

สมานฉันท์และสันติสุขของประชาชน

ในจังหวัดสตูล

 - จัดกิจกรรมในเดือนรอมฎอน

ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา 

หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ

และพนักงาน ประชาชนผู้นับถือ

ศาสนาอิสลาม และศาสนาอื่นได้

ร่วมกิจกรรมต้อนรับเดือน

รอมฎอน จํานวน 7 อําเภอ

 - มัสยิด บานาซะฮ์ สถานศึกษา

หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน

ไม่น้อยกว่า 300 หน่วยงาน

 

56:1,800,000

57:1,800,000

58:1,800,000

     2,000,000     2,000,000      2,000,000  7 อําเภอที่

ส่งเสริม

กิจกรรม

 - ผู้นับถือศาสนาอื่นได้เข้าใจ

ถึงหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม

ในเดือนรอมฎอน

 - เกิดความรัก สามัคคี มีความ

สมานฉันท์และสันติสุขของ

ประชาชนในจังหวัดสตูล

 - ได้ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา

ตามหลักปฏิบัติศาสนาอิสลาม

 - ประชาชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

และทํากิจกรรมร่วมกัน

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

17 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้สอน

ภาษามาลายู และภาษารูมี

ตาดีกาจังหวัดสตูล

 - เพื่อประชุมผู้สอนเชิงปฏิบัติการ 

ภาษามาลายู ภาษารูมี ให้แก่ผู้สอน

ตาดีกา

 - เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการถ่ายทอด

ด้านภาษาอย่างถูกต้องตามหลัก

 - เพื่ออนุรักษ์ภาษามาลายู และภาษารูมี

ให้ควบคู่กับท้องถิ่นเหมาะสม

กับชีวิตประจําวัน

 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้สอน

ภาษามาลายู และภาษารูมี

ตาดีกาจังหวัดสตูล ให้แก่

ครูผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลาม

ประจํามัสยิด (ตาดีกา) จ.สตูล 

400 คน

 - จัดทําคู่มือการใช้ภาษามาลายู

และภาษารูมี

 

58:200,000
       200,000        200,000        200,000  จํานวน

ครูผู้สอน

ศูนย์

การศึกษา

อิสลาม

ประจํามัสยิด

 - ผู้เรียนมีความรู้ด้านภาษา

อย่างถูกต้องและสามารถนําไป

ใช้ในชีวิตประจําวันได้

 - การจัดการเรียนการสอน

ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

อุดหนุน

คกก.อิสลาม

ประจําจังหวัด

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

18 แข่งขันเรือท้องแบนประเพณี  - ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่นให้คงอยู่

 - สร้างความสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์ที่

ดีในชุมชนและให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมและ

เห็นความสําคัญของงานประเพณี

 - ร่วมจัดงานแข่งขันเรือ

ท้องแบนประเพณี ตําบลนาทอน

จํานวน 1 ครั้ง

         50,000          50,000          50,000 จํานวนครั้ง

ที่จัดการ

แข่งขัน

 - สืบสานประเพณีการแข่งเรือ

ของท้องถิ่น 

 - เกิดความสามัคคีในชุมชน และ

เยาวชนเห็นความสําคัญของงาน

ประเพณีจากการมีส่วนร่วม

อบจ.สตูล 

(กองการศึกษาฯ)

8,340,000    8,340,000   8,340,000    

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
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2560

(บาท)

2561

(บาท)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
2559

(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ
ตัวชี้วัด 

(KPI)

1 อบรมคุณธรรมจริยธรรมและ

เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้

เดินทางไปแสวงบุญ

 - เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านคุณธรรม

จริยธรรมในการดํารงชีวิต มีจิตสาธารณะ 

รู้จักเสียสละ

 - เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในหลักคําสอน

ทางศาสนา และนํามาเป็นต้นแบบ

ในการดํารงชีวิต 

 - เพื่อให้ประชาชนที่จะเดินทาง

ไปแสวงบุญมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย

และจิตใจ

 - จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ให้กับประชาชนที่จะเดินทาง

ไปแสวงบุญ

 - ประชาชน จํานวน 400 คน

       200,000       200,000        200,000  จํานวน

ผู้เข้าร่วม

อบรม

 - ประชาชนมีจิตสํานกึที่ดี 

มีคุณธรรมจริยธรรม 

ยึดมั่นหลักธรรมศาสนา

 - ประชาชนที่จะเดินทาง

ไปแสวงบุญมีความพร้อม

ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ          

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

200,000      200,000     200,000      

1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก

และเยาวชนมุสลิม

(ศูนย์คลองช้าง)

 - เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้

และฝึกปฏิบัติตามวิถีศาสนา

ในสถานการณ์ต่างๆ

 - เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดภูมิคุ้ม

กันที่ดีกับตนเอง สามารถนําหลักศาสนา

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวันได้

 - เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึง

ประสงค์และเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการ

อบรมมีพฤติกรรมที่ดีงามตามหลักศาสนา

 - เด็กและเยาวชนมุสลิม

ในจังหวัดสตูล 240 คน พี่เลี้ยง

และวิทยากร 20 คน

 - เด็กและเยาวชน เกิดการเรียนรู้

สามารถนําความรู้ ไปปรับใช้

กับตนเองและสังคมส่วนรวม

ได้อย่างมีความสุข

 

56:500,000

57:500,000

58,500,000

300,000       300,000      300,000        กิจกรรมที่

จัดให้เรียนรู้

 - ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้

และฝึกปฏิบัติตามวิถีทางศาสนา

ที่ถูกต้อง

 - ผู้เข้ารับการอบรมมีพฤติกรรม

ที่ดีงามตามหลักมารยาทของ

ศาสนา

 - ผู้เข้ารับการอบรมเกิดภูมิคุ้มกัน

ที่ดี ทําให้สังคมสงบสุข

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

6.3  ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม แก่ประชาชน

6.2  ส่งเสริมให้ผู้นําทางศาสนา สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการพัฒนาประชาชนให้เป็นผู้มีคุณธรรม ยึดมั่นในหลักศาสนา
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2560

(บาท)

2561

(บาท)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
2559

(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ
ตัวชี้วัด 

(KPI)

2 ค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมเด็กและเยาวชน  

"รากแก้วแห่งปัญญา"

 -  เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม 

จริยธรรมในการดํารงชีวิต มีจิตสาธารณะ

และรู้จักเสียสละ

 - เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ ปลอดจากอบายมุข 

และยาเสพติด เข้าใจในคุณค่าของชีวิต 

สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ความสุข

 - จัดกิจกรรมค่ายอบรมให้ความรู้

ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก

และเยาวชน

 - เด็กและเยาวชน อาสาสมัคร 

วิทยากร พี่เลี้ยงจํานวน 80 คน

         60,000         60,000          60,000  จํานวน

ผู้เข้าร่วม

อบรม

 - เด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกที่ดี 

มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่น

หลักธรรมศาสนา

 - เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ

กายและสุขภาพจิตที่ดี ปลอด

จากอบายมุขและยาเสพติด  

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

360,000      360,000     360,000      

8,900,000    8,900,000   8,900,000    

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
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แบบ ผ 02

2559

(บาท)

2560

(บาท)

2561

(บาท)

1 ส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียน

นําร่องเน้นหลักสูตรเฉพาะด้าน

(หลักสูตรกีฬา)

 - เพื่อพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน

และการจัดการเรียนการสอน 

เน้นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ทางด้านกีฬา ให้ตรงกับบริบท

ในท้องถิ่น

 - เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักกีฬา

จังหวัดสตูลให้สู่ความเป็นเลิศ

 - เพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬา

จังหวัดสตูลสู่สากล

 - หลักสูตร 5 ชนิดกีฬา

ที่สนับสนุน เชน่ มวยสากล

สมัครเล่น  มวยไทยสมัครเล่น 

ปันจักสีลัต  วูซู  มวยปล้ํา

 

 

 

 

56:1,500,000

57:1,500,000

58,1,800,000

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

หลักสูตร

 - นักเรียนเข้าร่วม

โครงการตามเป้าหมาย

ที่วางไว้

 - กีฬาต่อสู้ จะเป็น

ประเภทกีฬาที่สร้าง

ชื่อเสียงและเกียรติภูมิ

แก่จังหวัดสตูล

อุดหนุน 

รร.ท่าแพผดุงวิทย์

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

2 ส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้

แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลาม

ประจํามัสยิด (คุรุสัมพันธ์)

 - เพื่อสนับสนุนสร้างสรรค์ให้เด็ก

และเยาวชนศูนย์การศึกษาอิสลาม

ประจํามัสยิด ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน

 - เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะความรู้

ความสามารถให้แก่เด็ก  และเยาวชน

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด

 - เพื่อให้เด็ก เยาวชนและครู

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 

ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ได้รับประสบการณ์ตรง

  - คณะครู และนักเรียนศูนย์

การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด

(ครุสัมพันธ์) จํานวน 150 คน

 - คณะครู และนักเรียนศูนย์

การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด

ในจังหวัดสตูล เข้าร่วม

การแข่งขันมหกรรมวิชาการ

เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถ

กับสมาคมครุสัมพันธ์อิสลาม

แห่งประเทศไทย

 

56:150,000

57:150,000

58:150,000

        150,000         150,000        150,000  จํานวนครั้งที่

สนับสนุน

แข่งขันทักษะ

 - เด็กและเยาวชนศูนย์

การศึกษาอิสลามประจํา

มัสยิด ได้ทํากิจกรรม

ที่สร้างสรรค์ร่วมกัน

 - เด็กและเยาวชนศูนย์

การศึกษาอิสลามประจํา

มัสยิด มีทักษะความรู้

ความสามารถมากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

7.1  พัฒนามาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ตัวชี้วัด 

(KPI)

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 71



2559

(บาท)

2560

(บาท)

2561

(บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

ชุมชน (บ้านกาเน๊ะ)

 - เพื่อให้เยาวชน ประชาชนมี

แหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้

 - เป็นศูนย์รวมข้อมูล  ข่าวสาร  

วิทยาการ  และเทคโนโลยีไว้บริการ

แก่เยาวชนและประชาชน

 - เปิดแหล่งค้นคว้าความรู้

ทางเทคโนโลยีให้กับเด็ก

และเยาวชนประชาชนทั่วไป

 

56:100,000

5750,000

5850,000

50,000         50,000         50,000          จํานวนศูนย์ที่

ได้รับการ

ส่งเสริม

 - เด็ก เยาวชน 

และประชาชน

ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น

 - เด็ก เยาวชน

และประชาชน มีทักษะ

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

4 ส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้กับ

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 

(ตาดีกา)

 - เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถ

ของนักเรียนตาดีกาในจังหวัดสตูล

ในระดับประเทศ

 - เพื่อให้นักเรียนศูนย์ตาดีกา

ไปทดสอบความรู้ ความสามารถ

ระดับประเทศ ณ.สมาคมคุรุสัมพันธ์

อิสลามแห่งประเทศในพระบรม

ราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 

- เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน

ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

กล้าแสดงออก

 - จัดส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน

มหกรรมกีฬาและวิชาการ

นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลาม

ประจํามัสยิด (ตาดีกา) 5 

จังหวัดชายแดนใต้

 - คณะครู ผู้ปกครองและ

นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลาม

ประจํามัสยิด (ตาดีกา) จํานวน 

250 คน

56:200,000

57:200,000

58:200,000

        200,000         200,000        200,000  จํานวนตัว

แทนที่เข้าร่วม

แข่งขัน

 - เยาวชนได้ใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ 

ปลอดจากยาเสพติด 

สร้างความสงบสุขในพื้นที่

 - เยาวชนได้ใช้ความรู้

ความสามารถอย่างเต็มที่

มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์

แข็งแรง

อบจ.สตูล

(กองการศึกษา)

5 การจัดการศูนย์เสาะหาและพัฒนา

เด็กที่มีความสามารถพิเศษในท้องถิ่น

 (ศูนย์ GTX) จังหวัดสตูล

 -  เพื่อค้นคว้าและพัฒนาเด็ก

ที่มีทักษะและความสามารถพิเศษ

ในท้องถิ่นจังหวัดสตูล ให้มีขีด

ความสามารถสูงขึ้น

 - เพื่อให้เด็กที่มีทักษะความสามารถ

พิเศษได้ทําประโยชนใ์ห้ท้องถิ่น 

สังคม และประเทศ

 - เพื่อให้เด็กที่มีทักษะความสามารถ

พิเศษด้านต่างๆได้รับการพัฒนา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในระดับ

จังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ

 - จัดกิจกรรมประจําสัปดาห์

ให้เด็กที่ได้รับการคัดเลือก

ที่มีทักษะความสามารถพิเศษ

ต่างๆ

 - จัดให้เด็กและเยาวชน

ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ทักษะต่างๆนอกสถานที่

 - เด็กระดับชั้น ป.4 -ป.6 

ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

 

56:500,000

57:500,000 

58:600,000

        300,000         300,000        300,000  จํานวน

กิจกรรมที่

ส่งเสริม

 - เด็กและเยาวชน

ที่มีความสามารถพิเศษ

ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนาความรู้

ความสามารถมากขึ้น

 - เด็กที่มีทักษะ

ความสามารถพิเศษ

สร้างชื่อเสียงให้

จังหวัดสตูล

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 72



2559

(บาท)

2560

(บาท)

2561

(บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน

 - เพื่อให้เยาวชนประชาชน

ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

 - เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับ

ประชาชน เพื่อเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน

 - เพื่อเพิ่มทักษะทางด้าน

การสื่อสารภาษาต่างประเทศ

ให้กับนักเรียน ประชาชน

ในจังหวัดสตูล

 - สนับสนุนครูต่างประเทศ

ให้กับสถานศึกษาของรัฐ

และเอกชน

 - สนับสนุนฝึกทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร

สังกัดอบจ.สตูล

 - สนับสนุนครูต่างประเทศ

ให้กับหน่วยงานหรือองค์กร

ของรัฐภายในจังหวัดสตูล

 - จัดอบรมทักษะการฟัง-พูด

ภาษาอังกฤษให้กับครู/ผู้ปฏิบัติ

หน้าที่การสอนวิชาภาษาอังกฤษ

ของสถานศึกษา

 - สนับสนุนครูต่างประเทศ

ในการสอนการฟัง

 - พูดภาษาอังกฤษให้กับองค์กร

ต่างๆ /ประชาชนในจังหวัดสตูล

 

56:3,000,000

57:10,000,000

58:10,000,000

    10,000,000     10,000,000    10,000,000  จํานวน

องค์กรที่

เข้าร่วม

กิจกรรม

เตรียมความ

พร้อม

 - เยาวชนประชาชน

ของจังหวัดสตูลมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม

และวัฒนธรรมอาเชียน

 - เยาวชนประชาชน

มีความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

 - นักเรียน บุคลากร

ในหน่วยงานต่างๆ

และประชาชนมีทักษะ

การฟัง -พูดภาษาอังกฤษ

เพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

7 จัดงานมหกรรมวิชาการและกีฬาเพื่อ

เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาเยาวชน

มุสลิม

 - ส่งเสริมองค์กรด้านการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรมให้มีบทบาท

ในสังคมมากขึ้นและพัฒนาศักยภาพ

ผู้นําองค์กรฯ

 - ส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน

ในการทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

อย่างสามัคคี

 - จัดงานมหกรรมวิชาการ

เปิดโลกทัศน์เยาวชนมุสลิม

 - จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา

ตาดีกาสัมพันธ์

 

57:300,000

58:550,000

        550,000         550,000        550,000  จํานวน

กิจกรรมที่

อุดหนุน

 - องค์กรมุสลิมมี

ประสิทธิภาพและ

สามารถอยู่ร่วมกันได้

บนพื้นฐานของความเข้าใจ

มากขึ้น

อุดหนุน

สนง.คก.อิสลามฯ

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)
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2559

(บาท)

2560

(บาท)

2561

(บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

8 ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษา  - เพื่อร่วมออกแบบแนวทาง

การศึกษาให้ตอบสนองตรงตาม

ความต้องการของจังหวัดสตูล

 - เพื่อยกระดับมาตรฐานผลสัมฤทธิ์

และคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสตูล

 - เพื่อยกระดับการเรียนรู้

ของจังหวัดสตูลในระยะยาว

 - เพื่อสร้างความร่วมมือจาก

ทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา

จังหวัดสตูล

 - จัดอบรมเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์การศึกษาของ

จังหวัดสตูล

 - จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ

ด้านการศึกษา

 - จัดประชุมอบรมคณะกรรมการ

สภาการศึกษา

 - ครูและผู้บริหารในจังหวัดสตูล

 

57:500,000

58:1,000,000

     2,000,000      2,000,000      2,000,000  จํานวน

กิจกรรมที่จัด

อบรมเพื่อ

ยกระดับ

การศึกษา

 - ผลสัมฤทธิ์

และมาตรฐานการศึกษา

ของจังหวัดสตูล

ยกระดับขึ้น

 - ครูและผู้บริหาร

ได้รับความรู้และทักษะ

ในการพัฒนายกระดับ

มาตรฐานการศึกษา

 - ความร่วมมือ

ของทุกหน่วยงาน

ในการที่จะพัฒนา

และยกมาตรฐาน

การศึกษา

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

9 พัฒนาความรู้

และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - เพื่อเพิ่มความรู้พื้นฐาน และ

พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ให้กับบุคลากร

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

และประชาชนในจังหวัดสตูล

ให้มีความรู้และสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

และใช้กับชีวิตประจําวัน

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรของ

อบจ.สตูลและประชาชนใน

จังหวัดสตูล จํานวน 6 รุ่น

รุ่นละ  77  คน  รวม  462  คน

 

56:1,500,000

57:1,500,000

58:1,500,000

     2,000,000      2,000,000      2,000,000   - ร้อยละ 80

ผู้ที่เข้ารับการ

อบรมมีความรู้

และทักษะใน

การฝึกอบรม

มากขึ้น

 - บุคลากรของอบจ.สตูล

และประชาชนในจังหวัด

สตูล  มีความรู้พื้นฐานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

สามารถนําไปประยุกต์

ใช้ในการปฏิบัติงานและ

ใช้กับชีวิตประจําวัน

ได้มากยิ่งขึ้น

อบจ.สตูล

(กองแผนฯ)

   16,750,000    16,750,000   16,750,000
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2559

(บาท)

2560

(บาท)

2561

(บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

1                - เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริการ

และกิจกรรมบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านการแพทย์แก่คนพิการ  ผู้สูงอายุ

และผู้ป่วยที่จําเป็นต้องได้รับ

การฟื้นฟูหลังจากการเจ็บป่วย

ฉับพลัน ในระบบบริการสาธารณสุข

ในชุมชน และการมีส่วนร่วมของ

คนพิการให้เพิ่มมากขึ้น

 - สนับสนุนงบประมาณ 

การฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านการแพทย์ให้กับกองทุน

ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็น

ต่อสุขภาพต่อสุขภาพระดับ

จังหวัด จํานวน 1 ครั้ง

 

57:2,000,000

58:2,000,000

     2,000,000      2,000,000      2,000,000  จํานวนครั้งที่ 

สนับสนุน

งบประมาณ

 - เกิดการพัฒนาระบบ

บริการและกิจกรรม

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านการแพทย์แก่

คนพิการผู้สูงอายุและ

ผู้ป่วยที่จําเป็นต้องได้รับ

การฟื้นฟูหลัง

การเจ็บป่วยฉับพลัน

ในระบบบริการ

สาธารณสุขในชุมชน 

และการมีส่วนร่วม

ของคนพิการให้เพิ่มขึ้น

สนง.หลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ

อบจ.สตูล

(กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต)

2 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน

ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ

ประจําอําเภอของศนูย์การศึกษา

พิเศษ

 - เพื่อให้เด็กพิการรุนแรงที่อยู่

ตามบ้านและชุมชนในจังหวัดสตูล

ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง 7 อําเภอ

 - เพื่อให้เด็กพิการรุนแรงที่อยู่

ตามบ้านและชุมชนในจังหวัดสตูล

ได้รับสื่ออํานวยความสะดวก

และความช่วยเหลืออื่นทางการศึกษา

 - เพื่อให้เด็กพิการรุนแรง

ที่อยู่ตามบ้านและชุมชนใน

จังหวัดสตูล มีพัฒนาการที่ดีขึ้น

สอดคล้องกับความต้องการ

จําเป็นของแต่ละบุคคล

 - เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล

คนพกิาร และอาสาสมัครดูแล

ช่วยเหลือคนพิการ ได้รับความรู้

ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือ 

ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ

 - เด็กพิการรุนแรงที่อยู่ตามบ้าน

และชุมชน ในจังหวัดสตูล 7 

อําเภอ จํานวน 150 คน

ได้รับการบริการดูแลช่วยเหลือ

ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ

ตามความต้องการจําเป็น

ของแต่ละบุคคล

 - พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล

คนพิการและอาสาสมัคร

ผู้ดูแลช่วยเหลือคนพิการ

ได้รับการอบรมให้ความรู้

ในการดูแลที่ถูกต้อง จํานวน 

200 คน

 

58:400,000
        350,000         350,000        350,000 อําเภอที่ได้รับ

การสนับสนุน

 - เด็กพิการที่มารับ

บริการที่ศูนย์ได้รับ

การบริการ ช่วยเหลือ

ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ

ตามความจําเป็น

ของแต่ละบุคคล

 - เด็กพิการได้รับสื่อ 

สิ่งอํานวยความสะดวก

และความช่วยเหลืออื่นใด

ทางการศึกษาอย่าง

พอเพียง

 - พ่อแม่ ผู้ปกครองผู้ดูแล

เด็กพิการอาสาสมัคร

มีความรู้ความเข้าใจ

ในการดูแลช่วยเหลือ

เพิ่มขึ้น

อุดหนุน

ศูนย์การศึกษา

พิเศษ จ.สตูล 

   อบจ.สตูล 

(กองการศึกษา)

7.2  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน  สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
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2559

(บาท)

2560

(บาท)

2561

(บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน

พิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจําจังหวัดสตูล

 - เพื่อให้นักเรียนพิการ

ได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา

ทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ

อารมณ์และสังคม

 - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพิการ

ผู้ปกครองเปลี่ยนบรรยากาศ

ในการเรียนรู้และได้รับ

ประสบการณ์ตรงจากการศึกษา

แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

 - เด็กนักเรียนพิการที่มา

รับบริการที่ศูนย์จํานวน 80 คน

 - พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล

คนพิการจํานวน 120 คน

        100,000         100,000        100,000 กิจกรรมที่

พัฒนาศักยภาพ

 - นักเรียนพิการศูนย์

การศึกษาพิศษประจํา

จังหวัดสตูล ได้รับ

การพัฒนาทางด้าน

สติปัญญาและได้รับ

ประสบการณ์ตรง

อุดหนุนศูนย์

การศึกษาพิเศษ

 จ.สตูล  

อบจ.สตูล

 (กองการศึกษา)

4 ก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ เทศบาลกําแพง

 - เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟู

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

 - เพื่อเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยง

ความสัมพันระหว่างบุคคลต่างๆ  

ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีโอกาส

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 - ดําเนินการก่อสร้างอาคาร 

ค.ส.ล. ชั้นเดียว กว้าง 7.00 เมตร

ยาว 17.50 เมตร หรือพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 122.50 ตารางเมตร

     2,000,000   -   -  จํานวน

ผู้สูงอายุที่เข้า

มาใช้บริการ

ศูนย์ฟื้นฟู

คุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ

 - มีศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุ สําหรับ

จัดกจิกรรมและดูแล

ผู้สูงอายุ

 - ผู้สูงอายุมีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง

และมีสุขภาพจิตที่ดี

อุดหนุน

เทศบาลกําแพง

อบจ.สตูล

 (กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต)

     4,450,000      2,450,000      2,450,000

1 ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการ

สังคม

 - เพื่อร่วมออกแบบแนวทาง

ด้านสวัสดิการสังคม

  - ส่งเสริมกิจการสภา

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการสังคม

 

57:500,000

58:1,000,000

        500,000         500,000        500,000 จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

 - มีแนวทาง

การดําเนินงาน

ด้านสวัสดิการสังคม

อบจ.สตูล

(กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต)

        500,000         500,000        500,000

7.3  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
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2559

(บาท)

2560

(บาท)

2561

(บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

1 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

โรงพยาบาลมะนัง

 - เพื่อให้ผู้รับบริการที่มีภาวะฉุกเฉิน

และไม่ฉุกเฉินได้รับการดูแล

ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ

- ครื่องมือทางการแพทย์ในการ

ช่วยเหลือผู้รับบริการมีความพร้อม

เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ป่วย

- เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ

โรงพยาบาลมะนังและพื้นที่ใกล้เคียง

 - สนับสนุนงบประมาณเพื่อ

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทาง

การแพทย์ ได้แก่ เครื่องควบคุม

การไหลของน้ํา,ชุดกระเป๋ากู้ชีพ

ขั้นสูงแบบเคลื่อนที่พร้อม

อุปกรณ์กู้ชีพ, รถเข็นสําหรับวาง

เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ 12 lesd 

แบบสแตนเลส มีล้อเลื่อน, 

รถเข็นสําหรับวางเครื่อง

กระตุกหัวใจ (defibrlator) 

แบบสแตนเลส มีล้อเลื่อน, 

เครื่องวัดความดันโลหิต

ชนิดแขนสอดพร้อมปริ้นเตอร์, 

แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึง, เครื่องวัด

ระดับออกซิเจนในร่างกาย

แบบพกพา, เครื่องดูเสมหะ, 

รถเข็นชนิดนั่ง, รถเข็นชนิดนอน,

รถเข็นทําแผล, เครื่องวัดระดับ

ออกซิเจนในร่างกายแบบสอด

ปลายนิ้ว, เครื่องวัดความดัน

โลหิตแบบดิจอตอลชนิดพกพา, 

เครื่องช่วยหายใจสําหรับห้อง

ฉุกเฉิน

 

58:797,000
        797,000                -                  -    จํานวนครั้ง

ที่สนับสนุน

งบประมาณ

 - ประชาชนมารับบริการ

ได้รับการดูแลช่วยเหลือ

อย่างเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ 

- เข้าถึงบริการที่สะดวกมี

เครื่องมือที่มีความพร้อม

และเพียงพอต่อการ

บริการ

- ประชาชนมีความ

พึงพอใจของต่อการรับ

บริการของโรงพยาบาล

มะนัง

อุดหนุน 

สสจ.สตูล

รพ.มะนัง

อบจ.สตูล

(กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต)

7.4  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน การป้องกันและการควบคุมโรค

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 77



2559

(บาท)

2560

(บาท)

2561

(บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ

ทางการแพทย์โรงพยาบาล

ควนกาหลง

 - เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่

ผู้รับบริการและญาติ

- เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ขาดที่พึ่ง 

และประชาชนทั่วไปให้ได้รับบริการ

ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน

- เพื่อยกระดับมาตรฐานการ

รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลให้

สูงขึ้น

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาให้ดียิ่งขึ้น

 - สนับสนุนงบประมาณเพื่อ

จัดซื้ออุปกรณ์ ทางการแพทย์ ได้แก่ 

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน

ในเลือดสําหรับทารกแรกคลอด , 

เครื่องวัดความอิ่มตัว

ของออกซิเจนในเลือดสําหรับผู้ใหญ่

 ,ยูนิตทําฟันเคลื่อนที่, เครื่อง

ขูดหินปูนเคลื่อนที่, เครื่องดูดน้ําลาย

เคลื่อนที่,เครื่องปั่นเหวี่ยง

ตกตะกอนปัสสาวะแบบตั้งโต๊ะ, 

เครื่องบันทึกติดตามอัตราการเต้น

ของหัวใจทารกในครรภ์และการบีบ

รัดตัวงของมดลูก, เครื่องวัด

ความดันโลหิตชนิสอดแขน,

Sying Pump , เครื่องติดตาม

การทํางานของหัวใจพร้อมวัดความ

ดันโลหิต และความอิ่มตัว

ของออกซิเจนในเลือด, ครื่องส่อง

หลอดลม

                              993,000                -                  -    จํานวนครั้ง

ที่สนับสนุน

งบประมาณ

 - ประชาชนทั่วไป 

ตลอดจนผู้ยากไร้ขาดที่พึ่ง

สามารถรับริการทาง

การแพทย์และได้รับความ

สะดวกสบายมากขึ้น

ส่งผลต่อผู้ให้บริการและ

ญาติเกิดความพึงพอใจ

อุดหนุน 

สสจ.สตูล

รพ.ควนกาหลง

อบจ.สตูล

(กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต)

    1,790,000               -                 -   

1 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ  -  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้

และทักษะในการเพิ่มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ

 - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ

และมีรายได้เพิ่มขึ้น

 - อบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ เช่น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน , ผลิตขนม ฯลฯ 

 

57:65,000

58:200,000

        200,000         200,000        200,000  จํานวน

กิจกรรมที่

ส่งเสริมอาชีพ

 - ประชาชนมีรายได้

เพิ่มขึ้น อัตราการว่างงาน

ลดลง

อบจ.สตูล

(กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต)

       200,000        200,000       200,000

   23,690,000    19,900,000   19,900,000

7.5  ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพให้มีทักษะสูงขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 78



แบบ ผ 02

2559

(บาท)

2560

(บาท)

2561

(บาท)

1 ส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 5 

"SATUN FUND FAIR 2016"

 - เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุน

ในจังหวัดสตูลมากขึ้น และทํางาน

แบบบูรณาการสนองนโยบาย

ของรัฐ และเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้าถึงสถาบันการเงิน

ในระบบมากขึ้นและรองรับการเปิด

เขตการค้าเสรีอาเซียน

 - สนับสนุนการจัดกิจกรรม 

เพื่อส่งเสริมการลงทุน ฯลฯ

จํานวน 1 ครั้ง

 56:150,000

57:150,000

58:150,000

150,000 150,000 150,000  - จํานวนครั้งที่

สนับสนุน

งบประมาณ

 - มีการลงทุนในจังหวัดสตูล

มากขึ้น

อุดหนุน

หอการค้าจ.สตูล

อบจ.สตูล

(กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต)

150,000  150,000 150,000  

      150,000         150,000       150,000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ ที่ 8 การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

8.4  ส่งเสริมการออมให้แก่ประชาชน

8.2  ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดให้มีความเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย

ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ที่ 4 พัฒนาเส้นทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่อาเซี่ยน

8.3  สนับสนุนให้มีการเปิดพื้นที่ปลอดภาษี และพัฒนาการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

8.1  ส่งเสริมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ และการพาณิขย์

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล ที่ 8  การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561)

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 79



แบบ ผ 02

2560

(บาท)

2561

(บาท)

1 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

 - เพื่อให้อปพร.หรือเครือข่ายทาง

ทะเล มีการแสดงออกด้านต่างๆ และ

มีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ระหว่างกัน

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

 

56:150,000

57:100,000

58:100,000

100,000      100,000     100,000        จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

 - อปพร.ในจังหวัดสตูล หรือ

เครือข่ายทางทะเล 

ได้ร่วมกันแสดงออกและ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ระหว่างกัน

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

100,000     100,000    100,000      

1 พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร

สาธารณสุข จังหวัดสตูล

 - เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจ

ให้แก่อสม.ในจังหวัดสตูลในการ

ดําเนินการสุขภาพภาคประชาชน 

- เพื่อรวมพลังจัดกิจกรรมรณรงค์

ด้านสุขภาพและประกาศเกียรติคุณ

แก่ อสม.ที่ปฏิบัติงานดีเด่น

- พัฒนาบทบาท  อสม. ในพื้นที่

 - ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข

จากทุกอําเภอในจังหวัดสตูล  

จํานวน  2,000  คน

 - จัดอบรม                      

 - รณรงค์จัดงานวัน อสม.

 

56:200,000

57:200,000

58:200,000

      200,000      200,000        200,000  จํานวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

 - อสม. ในจังหวัดสตูลมีขวัญ

และกําลังใจในการพัฒนางาน

สาธารณสุข

 - สร้างความสามัคคีและความ

สมานฉันท์

อบจ.สตูล

(กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต)

9.1  เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ ที่ 9 เมืองสงบสุข

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด 

(KPI)2559

(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล ที่ 9 เมืองสงบสุข

9.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน / กลุ่มอาสาสมัคร ให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้ประชาชนเฝ้าระวังเหตุและป้องกันตนเอง

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 9  เมืองสงบสุข 80



2560

(บาท)

2561

(บาท)

ที่
ตัวชี้วัด 

(KPI)2559

(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

2 พัฒนาสมรรถภาพเครือข่าย

การแพทย์ฉุกเฉิน เบื้องต้น

 - เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน

บุคลากรในการปฏิบัติการแพทย์

ฉุกเฉินเบื้องต้น

 - เพื่อพัฒนาบุคลากรปฏิบัติการ

ฉุกเฉินเบื้องต้นให้ถูกต้องตาม

มาตรฐานของระบบบริการ

การแพทย์ฉุกเฉิน

 - ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน

เบื้องต้น จํานวน 200 คน

 

58:200,000
      200,000   -   -  จํานวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

 - มีบุคลากรปฏิบัติการฉุกเฉิน

เบื้องต้นเพียงพอ และมีความ

พร้อมในการปฎิบัติงาน

 - บุคลากรมีความเชียวฃาญ

สามารถปฎิบัติการฉุกเฉิน

เบื้องต้นได้ถูกต้องตามมาตรฐาน

ของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

อบจ.สตูล

(กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต)

     400,000     200,000       200,000

1 จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก  - เพื่อปลูกจิตสํานึกให้ประชาชน

ตระหนักถึงภัยยาเสพติด

 - จัดรณรงค์ เสวนา 

จัดนิทรรศการ แข่งขันกีฬา

 

56:100,000

57:50,000

58:50,000

50,000        50,000       50,000         จํานวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

 - ประชาชนตื่นตัว

และให้ความร่วมมือ

ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

อบจ.สตูล

(กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต)

2 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

 - เพื่อปลูกจิตสํานึกให้ประชาชน

ตระหนักถึงภัยยาเสพติด/

การป้องกันโรคเอดส์/การค้ามนุษย์

 - จัดรณรงค์ เสวนา จัดนิทรรศการ

 แข่งขันกีฬา        

 - อบรมทักษะครอบครัว         

 - รณรงค์วันยาเสพติด

      100,000      100,000        100,000  จํานวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

 - ประชาชนตื่นตัว

และให้ความร่วมมือในการแก้ไข

ปัญหายาเสพติด/การป้องกัน

โรคเอดส์/การค้ามนุษย์

อบจ.สตูล

(กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต)

3 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล

 - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนแนว

นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดของรัฐบาล 

 - เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

ของสารเสพติดรวมทั้งปัญหาอื่นๆ

 - สนับสนุนกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับ

การบําบัดรักษาผู้เสพ /ผู้ติดยา

ในระบบและนอกระบบ 

 - สนับสนุนและเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์

 

57:50,000

58:100,000

        50,000        50,000         50,000  จํานวนครั้ง

ที่สนับสนุน

งบประมาณ

 - สามารถส่งเสริม

และสนับสนุนแนวนโยบาย

การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

 - สามารถส่งเสริมและสนับสนุน

นโยบายมาตรการจัดระเบียบ

สังคมของกระทรวง

 - สามารถควบคุมการแพร่

ระบาด ของสารเสพติด 

รวมทั้งปัญหาอื่นๆ

อุดหนุน

ศอ.ปส.จ.สตูล

(กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต)

9.3  ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
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2560

(บาท)

2561

(บาท)

ที่
ตัวชี้วัด 

(KPI)2559

(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

4 จัดส่งตัวแทนนักเรียนระดับจังหวัด

เข้าร่วมประกวด To be number 

one

 - เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 - เพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกล

จากยาเสพติด

 - จัดส่งตัวแทนนักเรียนในระดับ

โรงเรียน ระดับอาชีวะ เพื่อเข้า

ร่วมการประกวด To be 

number one ในระดับต่างๆ

      200,000      200,000        200,000  จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

 - เด็กและเยาวชนได้

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 - เด็กและเยาวชนห่างไกล

จากยาเสพติด

อบจ.สตูล

(กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต)

     400,000     400,000       400,000

1 จดังานวันสตรีสากล  - เพื่อส่งเสริมให้สตรีในระดับจังหวัด

ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน

 - เพื่อสร้างความสมานสามัคคี

ประชาชนในจังหวัด

 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า

 3,000  คน

 

56:300,000

57:300,000

58:300,000

      300,000      300,000        300,000  จํานวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

 - สตรีในระดับจังหวัด

ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน  

สร้างความสมานสามัคคี

ของประชาชนในจังหวัด

อบจ.สตูล

(กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต)

2 โครงการสุดยอดผู้นําสู่ความ

สมานฉันท์

 - เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

เกิดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ 

ในการพัฒนาท้องถิ่น                 

 - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเปิด

โลกทัศน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในการพัฒนาท้องถิ่น   

 - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักใช้

ภูมิปัญญาชาวบ้านตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในท้องถิ่น   

 - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด

ความรักสามัคคี ความสมานฉันท์

ขึ้นในท้องถิ่น

 - สตรี อาสาสมัครสาธารณสุข

จังหวัดสตูล ในจังหวัดสตูลและ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา

และพนักงาน อบจ.สตูล 

จํานวน 400 คน

 

56:1,500,000

57:1,000,000

1,500,000    1,500,000   1,500,000      - จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ประมาณ

400 คน 

 - ผู้เข้าร่วม

โครงการ

มีความรู้

และแนวคิด

ใหม่ต่อ

การพัฒนา

ท้องถิ่น

  - ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษา

แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น

ในรูปแบบที่แตกต่าง

 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อ

การพัฒนาท้องถิ่น

 - ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักใช้

ภูมิปัญญาชาวบ้านตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียงนํามา

ใช้ในท้องถิ่น

 - ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด 

ความรักสามัคคี ความสมานฉันท์

ขึ้นในท้องถิ่น

อบจ.สตูล

(กองกิจฯ)

9.4  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
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2560

(บาท)

2561

(บาท)

ที่
ตัวชี้วัด 

(KPI)2559

(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

3 ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ  - เพื่อร่วมปกป้องสถาบันชาติ 

ศานา พระมหากษัติย์ ให้ประชาชนมี

ความรักความสามัคคี ความ

สมานฉันท์ และมีเครื่องยึดเหนี่ยว

จิตใจ

 - จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันชาติ

ศาสนา พระมหากษัติย์

ในโอกาสต่างๆ เช่น จัดกิจกรรม

เทิดพระเกียรติ จัดทําป้ายปกป้อง

สถาบันฯ เป็นต้น

- จัดกิจกรรมปณิธานความดี

ปีมหามงคล

58:100,000 100,000      100,000     100,000         - จํานวน

กิจกรรมที่จัด

 - ประชาชนเกิดความรัก ความ

หวงแหนสถาบันหลักของชาติ

- ประชาชนมีความสามัคคีรวมใจ

เป็นหนึ่งเดียว

- มีกิจกรรมอันแสดงถึงการ

ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ

อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

4  กิจกรรมเด็กและเยาวชน  - เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้

ทํากิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ

สังคมและสะท้อนปัญหาของ

สังคม 

- ส่งเสริมความรู้และศึกษาวิธีการ

ต่างๆ ในระบอบประธิปไตย 

- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแขง็ ความ

สมานฉันท์ ความเป็นผู้นําในเด็ก

และเยาวชน

 - จัดกิจกรรมตามที่สภาเยาวชน

กําหนด เช่น กิจกรรมการบําเพ็ญ

ประโยชน์ กิจกรรมค่ายเยาวชน

สํานึกรักท้องถิ่น เป็นต้น

- จัดกิจกรรมปณิธานความดีปี

มหามงคล

 56:500,000

57:500,000
200,000      200,000     200,000         - จํานวน

กิจกรรม

 - เยาวชนสามารถเป็นผู้นําและ

เป็นแบบอย่างแก่เยาวชน

- เกิดความรักสามัคคี ความ

สมานฉันท์ในเด็กและเยาวชน

- เยาวชนได้กิจกรรมที่ทํา

ประโยชน์ต่อสังคม

 อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

5 สนับสนุนเสริมสร้างความ

สามัคคีปรองดอง ผู้บริหาร

ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชน

จังหวัดสตูลโดยใช้กระบวนการลูกเสือ

 - เพื่อให้เกิดความรักสามัคคีระหว่าง

ผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียน

เอกชนจังหวัดสตูล

 - เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตใหก้ับ

นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล

 - เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ผู้บริหาร ครู

และนักเรียนโรงเรียนเอกชน

จังหวัดสตูล 1,070 คน

190,000      - -  ร้อยละ 80

ความพึง

พอใจของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

 - ผู้บริหาร ครูและนักเรียน

โรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล

มีความสามัคคีปรองดอง

มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ

และประสบการณ์ เข้าใจใน

บทบาทหน้าที่ของลูกเสือ รวมทั้ง

พัฒนาทักษะการดํารงชีวิตได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

อุดหนุนสนง.

การศึกษาเอกชน

จังหวัดสตูล  

 (กองการศึกษาฯ)

   2,290,000   2,100,000    2,100,000

   3,190,000   2,800,000    2,800,000
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แบบ ผ 02

2560

(บาท)

2561

(บาท)

1 จัดทําแผนพัฒนา อบจ.สตูล  - เพื่อให้ อบจ. มีแผนเป็นเครื่องมือ

ในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ

 - จัดทําแผนพัฒนา แผนการ

ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล ตามระเบียบกําหนด

 

56:100,000

57:100,000

58:100,000

       150,000        100,000        100,000   - จํานวน

แผนพัฒนา 

และแผนการ

ดําเนินงาน

 - อบจ. สตูล มีแผนเป็น

เครื่องมือในการพัฒนา

ท้องถิ่น

อบจ.สตูล

(กองแผนฯ)

2 จ้างติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา อบจ.สตูล

 - เพื่อให้ อบจ. มีเครื่องมือในการ

ติดตามและประเมินผลแผนต่าง ๆ

 -  จ้างองค์กรหรือสถาบันเพื่อติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาต่าง ๆ  

รวบรวมเป็นรูปเล่ม

 

57:200,000

58:200,000

       200,000        200,000        200,000  - จํานวนครั้ง

ที่ติดตามและ

ประเมินผล

 - อบจ.สตูล  มีรายงานผล

การดําเนินการตาม

แผนพัฒนา  เพื่อนําไปใช้ใน

การปรับปรุงการจัดทําแผนฯ

 และโครงการในอนาคต

อบจ.สตูล

(กองแผนฯ)

3 ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา  - เพื่อศึกษาวิจัยต่อการพัฒนาและ

เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน

การดําเนินโครงการ

จ้างศึกษาวิจัย

- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(ถนนเชื่อมระหว่างสตูล-พัทลุง) 

- ด้านอาชีพ

 - ด้านการท่องเที่ยว

เป็นต้น

 

56:2,500,000

57:300,000

58:300,000

     5,000,000      5,000,000      5,000,000  - จํานวนครั้ง

ที่ศึกษา

 -ได้ผลการศึกษาความ

เหมาะสมและความ

เป็นไปได้ และการศึกษา

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

อบจ.สตูล

(กองแผนฯ)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร์ ที่ 10 การบริหารจัดการที่ดี
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

10.1  จัดการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตัวชี้วัด 

(KPI)
โครงการ 2559

(บาท)

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล ที่ 10 การบริหารจัดการที่ดี

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
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2560

(บาท)

2561

(บาท)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)
โครงการ 2559

(บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

4 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

อบจ.สตูล

 - เพื่อพัฒนานโยบายการพัฒนา

ท้องถิ่น

 - เพื่อรับทราบความก้าวหน้า/

ปัญหาและอุปสรรค ของการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

 - ติดตามโครงการตามมติ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาอบจ.

 - จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

อบจ.

 

56:50,000
         50,000          50,000          50,000  - จํานวนครั้ง

ที่ติดตามและ

ประเมินผล

 - ได้รับทราบ

ความก้าวหน้า/ปัญหาและ

อุปสรรค ของการเนินงาน

ตามแผนพัฒนาฯ

อบจ.สตูล

(กองแผนฯ)

5 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.

จังหวัดสตูล

 - เพื่อทบทวนและจัดทํากรอบ

ยุทธศาสร์การพัฒนาของอปท.

จังหวัดสตูล 

- เพื่อให้อปท.มีกรอบยุทธศาสตร์

การพัฒนาท้องถิ่นใช้เป็นแนวทาง

ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี

ของตนเอง

 - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศน

ศึกษาดูงาน เพื่อจัดทํายุทธศาสตร์การ

พัฒนาของอปท.จังหวัดสตูล 

ให้กับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ

ในสังกัดฯ บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน

การจัดทําแผนพัฒนา

ของอปท. คกก.จัดทําแผนฯ และ

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

56:500,000
       750,000   -   -   - จํานวนครั้ง

ที่จัดทํา

ยุทธศาสตร์

ของอปท.

- อปท.ใน

จังหวัดสตูลมี

กรอบ

ยุทธศาสตร์เป็น

ในแนวทางการ

จัดทําแผนพัฒนา

 - อปท.มีกรอบยุทธศาสตร์

การพัฒนาท้องถิ่นใช้เป็น

แนวทางในการจัดทํา

แผนพัฒนาสามปีของตนเอง

อบจ.สตูล

(กองแผนฯ)

6 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนําร่อง

การสร้างและพัฒนาเครือข่าย

การประสานแผนและงบประมาณ

ของอปท.

 - เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายการ

ปฏิบัติงานการประสานแผนและ

งบประมาณของอปท. จังหวัดให้แก่

เจ้าหน้าที่ อบจ. และ อปท.อื่น ๆ

 - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

นําร่องการสร้างและพัฒนาเครือข่าย

การประสานแผนและงบประมาณของ

อปท.ในจังหวัดและโรงรียน/ศพด. ใน

สังกัดอปท.ในจังหวัดสตูล

       500,000   -   -   - จํานวนผู้

เข้ารับการ

อบรม

 -  บุคลากรของอปท.

มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานและมีเครือข่าย

ในการดําเนินเนินงานมากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองแผนฯ)

      6,650,000       5,350,000       5,350,000

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการที่ดี 85



2560

(บาท)

2561

(บาท)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)
โครงการ 2559

(บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

1 ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริการส่วนจังหวัดสตูล BSC

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติและการบริหารงาน

ขององค์กร

 - เพื่อนําความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาข้าราชการ 

ลูกจ้างประจําพนักงานจ้าง 

ของ อบจ.

 - ประเมินการปฏิบัติงาน

จํานวน 2 ครั้ง

 

56:100,000

57:100,000

58:100,000

       150,000        150,000        150,000   - จํานวนครั้ง

ที่ประเมิน

 - สามารถปฏิบัติราชการ

ได้อย่างเป็นระบบ 

มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

- การปฏิบัติราชการ

ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

และประโยชน์สุข

ของประชาชน

อบจ.สตูล 

(สํานักปลัดฯ)

2 จ้างสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของรัฐ 

เพื่อดําเนินการสํารวจ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 - เพื่อสํารวจความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ

 - จ้างสํารวจประเมินผล

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

จํานวน 1 ครั้ง

 

57:30,000

58:40,000

         60,000          60,000          60,000  - จํานวนครั้ง

ที่ประเมิน

 - ผลสํารวจความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ

อบจ.สตูล 

(สํานักปลัดฯ)

      210,000       210,000       210,000

10.2  เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการที่ดี 86



2560

(บาท)

2561

(บาท)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)
โครงการ 2559

(บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

1 ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและ

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

 - เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรนําความรู้

ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

 - อบรม สัมมนา และทัศนศึกษา

ดูงานของคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ

ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 

แขกผู้มีเกียรติ ผู้สังเกตการณ์ 

จํานวน 1 ครั้ง

 

56:200,000

57:200,000

58:200,000

       150,000        150,000        150,000  จํานวนผู้เข้า

รับการอบรม 

ร้อยละ 80 

ของกลุ่ม 

เป้าหมาย

 - บุคลากรสามารถปฏิบัติ

งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

อบจ.สตูล 

(สํานักปลัดฯ)

2 ฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดู

งานหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร 

เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร

 - เพื่อให้บุคลากรมีความสุขใน

การทํางาน ผลผลิตของงานจะดีขึ้น

ทั้งปริมาณ และคุณภาพ

 - เพื่อให้บุคลากรภาคภูมิใจใน

องค์กรรักเพื่อนร่วมงาน มีความ

สามัคคี และทุ่มเททํางานเพื่อส่วนรวม

 - ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 

สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน 

ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

 

56:1,500,000
     1,300,000      1,300,000      1,300,000  จํานวนผู้เข้า

รับการอบรม 

ร้อยละ 80 

ของกลุ่ม 

เป้าหมาย

 - บุคลากรเข้าใจถึง

พฤติกรรมของตนเองและ

ของผู้อื่น

 - บุคลากรเข้าใจธรรมชาติ

ของคน ทํางานเป็นทีมได้ดี

ขึ้นลดความขัดแย้งในองค์กร

 - บุคลากรภาคภูมิใจใน

องค์กรรักเพื่อนร่วมงาน

มีความสามัคคีและทุ่มเท

ทํางานเพื่อส่วนรวมมากยิ่งขึ้น

อบจ.สตูล

(กองกิจฯ)

10.3  เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม
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2560

(บาท)

2561

(บาท)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)
โครงการ 2559

(บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

3 ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานการเงินการ

คลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูล

 - เพื่อให้ความรู้แก่ผู้จัดทําฎีกา

เบิกจ่ายเงิน      

 - เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับ

ระบบงานคลัง         

 - เพื่อเพิ่มความรู้แก่บุคลากร

ให้มีการปฏิบัติงานไปในทิศทาง

เดียวกัน  

- เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับระเบียบ

กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ

ที่เกี่ยวข้อง

 - เจ้าหน้าที่กองงานต่างๆ

ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทํา

ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ใน อบจ. 

เข้าร่วมอบรมจํานวน 50 คน

 

56:53,000
20,000 - -  จํานวนผู้เข้า

รับการอบรม 

ร้อยละ 80 

ของกลุ่ม 

เป้าหมาย

 - ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ

ระเบียบกฎหมาย และ

หนังสือสั่งการเพิ่มขึ้น และ

สามารถปฏิบัติงานไปใน

ทิศทางเดียวกัน มีความ

เข้าใจในการจัดทําฎีกา

เบิกจ่ายเงินที่ถูกต้องขึ้น

    กองคลัง    

 อบจ.สตูล

1,470,000 1,450,000 1,450,000
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2560

(บาท)

2561

(บาท)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)
โครงการ 2559

(บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

1 จัดซื้อยานพาหนะในการปฏิบัติงาน

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานขององค์กร

 - จัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่งส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) 

ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบ

ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน

2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน

58:787,000        787,000  -   -  - จํานวน

รถยนต์

ส่วนกลาง

 - องค์การมีประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงานมากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต)

2 จัดซื้อยานพาหนะในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัดฯ

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารงานขององค์กร

 - จัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่งส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) 

ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบ

ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน

2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน

       787,000  -   -  - จํานวน

รถยนต์

ส่วนกลาง

 - องค์การมีประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงานมากขึ้น

 อบจ.สตูล

(สํานักปลัดฯ)

3 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ 

เครื่องใช้ประจําสํานักงาน สํานัก

ปลัดฯ

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารงานขององค์กร

 - เพื่อนําเทคโลยีที่ทันสมัยมาใช้

ในการบริหารองค์กร

 - จัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ประจําสํานักงาน

ของสํานักปลัดฯ จํานวน 12 รายการ 

ประกอบด้วย 

 - โต๊ะหมู่บูชา 9 ปิดทอง ขนาดใหญ่ 

จํานวน 1 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค

สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงาน

ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED

ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 3 เครื่อง

เครื่องทําน้ําเย็น แบบต่อท่อขนาด 1 ก๊อก 

จํานวน 1 เครื่อง กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ

ดิจิตอล DSLR พร้อมเลนส์ จํานวน 1 ชุด

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 1 ตู้ 

พัดลมไอเย็น ขนาดใบพัดไม่ต่ํากว่า 17 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง ไมโครโฟน พร้อมสาย 

จํานวน 6 ชุด ขาไมค์ตั้งโต๊ะ จํานวน 6 ตัว 

เครื่องปรับอกาศแบบ 4 ทิศทาง จํานวน 1 

เครื่อง วงจรปิด จํานวน 1 ชุด ฯลฯ

 

56:500,000

57:500,000

58:500,000

       642,600          50,000          50,000  จํานวน

รายการ

ครุภัณฑ์

ที่จัดหา

 - องค์กรมีประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงานมากขึ้น

อบจ.สตูล 

(สํานักปลัดฯ)

10.4 พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ในปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
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2560

(บาท)

2561

(บาท)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)
โครงการ 2559

(บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

4 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ 

เครื่องใช้ประจําสํานักงานกองคลัง

 - เพิ่มประสิทธิภาพใน 

การบริหารงานของกองคลัง

และองค์กร

-  เพื่อนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

ในการบริหารงานกองคลังและองค์กร

 - จัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ประจําสํานักงาน

ของกองคลัง จํานวน 4 รายการ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง 

- เครื่องปริ้นเตอร์ จํานวน 2 เครื่อง

- เครื่องสแกนเนอร์ จํานวน 1 เครื่อง

- รถจักรยานยนต์เพื่อใช้ในกิจกรรม

การจัดเก็บรายได้บ่อน้ําพุร้อน

ทุ่งนุ้ย จํานวน 1 คัน

         64,000 50,000                  50,000  จํานวน

รายการ

ครุภัณฑ์

ที่จัดหา

 - กองคลัง และองค์กร

มีประสิทธิภาพ ในการดําเนิน

งานมากขึ้น

 อบจ.สตูล

(กองคลัง)

5 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ 

เครื่องใช้ประจําสํานักงาน

กองแผนฯ

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารงานของกองแผนฯ และองค์กร

 - เพื่อนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

ในการบริหารองค์กรและบริการ

ประชาชน

 - จัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ประจํา

สํานักงานกองแผนฯ จํานวน 5  

รายการ ประกอบด้วย 

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 

จํานวน 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

จํานวน 1 เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร์ 

ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดํา จํานวน 1 

เครื่อง เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 

เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ

ชนิดติดฝาผนัง ขนาด 24,000 BTU 

จํานวน 2 เครื่อง  ฯลฯ

       100,000          50,000          50,000  - จํานวน

รายการ

ครุภัญฑ์

ที่จัดหา

 - กองแผนฯ และองค์กร

มีประสิทธิภาพ ในการ

ดําเนินและบริการ

ประชาชนมากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองแผนฯ)

6 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ 

เครื่องใช้ประจําสํานักงาน

กองพัสดุฯ

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารงานขององค์กร

 - เพื่อนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

ในการบริหารองค์กร

 - จัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ประจํา

สํานักงานกองพัสดุ จํานวน 1 รายการ

ประกอบด้วย  เครื่องปรับอากาศ

ชนิดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

ฯลฯ

         18,000          18,000          18,000 จํานวนรายการ

ครุภัญฑ์

ที่จัดหา

 - กองพัสดุฯ และองค์กร

มีประสิทธิภาพ ในการดําเนิน

งานมากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองพัสดุฯ)
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2560

(บาท)

2561

(บาท)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)
โครงการ 2559

(บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

7 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ 

เครื่องใช้ประจําสํานักงาน

กองกิจฯ

 - เพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารงานของกองกิจฯ และองค์กร

-  เพื่อนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

ในการบริหารงานในกองกิจฯและ

องค์กร

 - จัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ประจํา

สํานักงานกองกิจฯ จํานวน 5 รายการ

ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ

ตั้งโต๊ะ จํานวน 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์

โน้ตบุ้ค จํานวน 1 เครื่อง 

เครื่องปริ้นเตอร์ ชนิดเลเซอร์ LED 

ขาวดํา จาํนวน 1 เครื่อง

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง 

และเครื่องบันทึกและถอดข้อความ

เสียงระบบดิจิตอล จํานวน 1 ชุด 

ฯลฯ

       120,000 50,000                  50,000 จํานวนรายการ

ครุภัณฑ์

ที่จัดหา

 - กองกิจฯ และองค์กร

มีประสิทธิภาพ ในการ

ดําเนินงานมากขึ้น

 อบจ.สตูล

(กองคลัง)

8 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ 

เครื่องใช้ประจําสํานักงาน

กองช่าง

 - เพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารงานของกองช่างและ

องค์กร

-  เพื่อนําเทคโนโลยีที่ทันสมยัมาใช้

ในการบริหารงานกองช่างและองค์กร

 - จัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ประจํา

สํานักงานกองช่าง จํานวน 4 รายการ

ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ

ตั้งโต๊ะ จํานวน 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์

โน้ตบุ้ค จํานวน 2 เครื่อง

เครื่องปริ้นเตอร์ ขนาด A3 จํานวน 1

เครื่อง โทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว 

จํานวน 1  เครื่อง ฯลฯ

       100,000 50,000                  50,000 จํานวน

รายการ

ครุภัณฑ์

ที่จัดหา

 - กองช่างฯ และองค์กร

มีประสิทธภิาพ ในการ

ดําเนินงานมากขึ้น

 อบจ.สตูล

(กองคลัง)

9 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ 

เครื่องใช้ประจําสํานักงาน 

กองการศึกษาฯ

 - เพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารงานขององค์กร

 - เพื่อนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

ในการบริหารองค์กร

  - จัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ประจํา

สํานักงานกองการศึกษาฯ  จํานวน 4

รายการ ประกอบด้วย

- เครื่องปริ้นเตอร์ จํานวน 2 เครื่อง

 - เครื่องรับ-ส่ง FAX จํานวน 1 เครื่อง 

 - เครื่องสแกน จํานวน 1 เครื่อง 

- เครื่องอัดเสียง จํานวน 1 เครื่อง

ฯลฯ

         50,000 50,000                  50,000 จํานวนรายการ

ครุภัณฑ์ 

ที่จัดหา

 - องค์กรมีประสิทธิภาพ ใน

การดําเนินงานมากขึ้น

 อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)
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2560

(บาท)

2561

(บาท)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)
โครงการ 2559

(บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

10 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ

สําหรับซ่อมเครื่องจักรกล

อบจ.สตูล

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารงานขององค์กร

 - เพื่อนําเทคโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน

การบริหารองค์กร

 - จัดหาเครื่องมือสําหรับซ่อม

เครื่องจักรกล

57:100,000

58:100,000
       100,000        100,000        100,000  จํานวน

เครื่องมือ

ที่จัดหา

 - องค์กรมีประสิทธิภาพ   

ในการดําเนินงานมากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

11 ปรับปรุง บํารุงรักษา หรือซ่อมแซม

เครื่องจักรกล ที่ดิน และ 

สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของอบจ.สตูล

 - เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้

ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

 - เช่น อาคารสํานักงาน 

ห้องประชุมบ้านพัก 

แหล่งท่องเที่ยว เสาไฟฟ้า ประปา

เครื่องจักรกล เป็นต้น  

 (ตามแบบที่กําหนด)

 

56:1,000,000

57:500,000

58:500,000

       500,000        500,000        500,000  จํานวนครั้ง

ที่ปรับปรุง

 - ประชาชนได้รับ

ประโยชน์จากทรัพย์สินของ

อบจ.สตูล

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

12 พัฒนาศูนย์เครื่องจักรกล

อบจ.สตูล

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารงานเครื่องจักรกล

 - เพื่อเป็นศูนย์บํารุง เครื่องจักรกล

ของ อบจ.

 - พัฒนาและก่อสร้างระบบ

สาธารณูปโภคศูนย์เครื่องจักรกล

เช่น รั้ว ถนน ระบบประปา ไฟฟ้า 

(ตามแบบที่กําหนด)

 

56:2,000,000

57:1,000,000

58:900,000

       900,000        900,000        900,000  จํานวนครั้ง  -  องค์กรมีประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงานมากขึ้น

- ส่งเสริมในด้านการบริหาร

จัดการของอบจ.สตูล

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

13 ซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลและ

ยานพาหนะ (Over Haul)

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารงานเครื่องจักรกล

 - ซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลและ

ยานพาหนะ (Over Haul)

       500,000        500,000        500,000  จํานวนครั้ง  - องค์กรมีประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงานมากขึ้น

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

    4,668,600     2,318,000     2,318,000
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2560

(บาท)

2561

(บาท)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)
โครงการ 2559

(บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

1 อบจ.พบประชาชน    - เพื่อนําบริการสาธารณะของ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ไปให้บริการประชาชน

 - เพื่อให้คณะผู้บริหาร ผู้นําท้องถิ่น 

ผู้นําท้องที่ และหน่วยงานต่างๆ 

ได้รับทราบปัญหาของประชาชนที่

ได้รับความเดือดร้อนในแต่ละท้องที่

และสามารถหาทางแก้ปัญหา

ซึ่งเป็นการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 

 - ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน

ประชาชน ทุกอําเภอในท้องที่

จังหวัดสตูล ตลอดจนหน่วยงาน

ต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชน 

ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจงัหวัด

สตูล โดยจัดทุกตําบลหรือทุกอําเภอ

 จํานวน 10 ครั้ง

 

56:1,600,000

57:2,000,000

58:1,800,000

     1,600,000      1,600,000      1,600,000  - ประชาชนได้

เข้าถึงการ

ให้บริการ

สาธารณะ จาก

หน่วยงานต่างๆ

ภาครัฐและ

เอกชน       

 - จํานวน

ผู้เข้าร่วม

ครั้งละ

ประมาณ 

500 คน  

 - สามารถ

รับทราบปัญหา

ประชาชนใน

แต่ละพื้นที่

และแก้ไขปัญหา

ได้อย่างรวดเร็ว

 - ประชาชนได้รับบริการ

สาธารณะของ อบจ.และ

หน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน

 - ทําให้คณะผู้บริหาร 

ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําท้องที่

และตัวแทนหน่วยงาน

รับทราบปัญหาของ

ประชาชนนําปัญหามา

วิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหา

ได้อย่างรวดเร็ว

 - ให้ประชาชนในท้องถิ่น

และพื้นที่ข้างเคียง มีเจตคติ

ที่ดีต่อหน่วยงาน และเข้าใจ

ถึงบทบาทอํานาจหน้าที่

ของ อบจ.

อบจ.สตูล

(กองกิจฯ)

2 อบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาค

พลเมือง

 -  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาประเทศชาติ มี

จิตสํานึกพลเมืองที่มีความ

รับผิดชอบต่อสังคมและเสริมสร้าง

ความสามัคคี

 - เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

และกฎหมายต่างๆ

 -  ผู้นําศาสนาอิสลาม หรือผู้บริหาร

โรงเรียน นักเรียน ประชาชน ผู้นํา

จังหวัดสตูล คณะผู้บริหาร อบจ. 

สมาชิกฯ เจ้าหน้าที่ อบจ.สตูล

กรรมการหมู่บ้าน ข้าราชการ 

นักศึกษาประชาชน

ในจังหวัดสตูล

 

56:100,000

57:100,000

       200,000        200,000        200,000  -  จํานวนคน

ที่เข้าร่วม

- จํานวนคนที่

ได้รับความรู้

 - ผู้รับการอบรมได้มี

แนวทางการเตรียมความ

พร้อมต่อการพัฒนาชุมชน

ของตนเองในอนาคต

มีความรับผิดชอบต่อสังคม   

 - ผู้รับการอบรมได้รับ

ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 

และกฎหมายต่างๆ 

อบจ.สตูล

(กองกิจฯ)

    1,800,000     1,800,000     1,800,000

10.5  ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และเสรีภาพของประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการที่ดี 93



2560

(บาท)

2561

(บาท)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)
โครงการ 2559

(บาท)

ที่ วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจ

หน้าที่ และผลงานขององค์กร

 - เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ

 หน้าที่ และผลงานขององค์กร

ให้ส่วนราชการประชาชนได้รับทราบ

 - จัดทําวารสาร อบจ. สตูล 

และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์

ป้าย วีซีดี แผ่นพับ เป็นต้น 

ไม่น้อยกว่า 3 สื่อ

 

56:2,000,000

57:1,000,000

58:1,500,000

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

เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

 - ส่วนราชการ ประชาชน

ได้ทราบภารกิจ หน้าที่ 

และผลงานขององค์กรได้

อย่างถูกต้อง

อบจ.สตูล 

(สํานักปลัดฯ)

2 พัฒนาระบบสารสนเทศและ

เทคโนโลยี (ปรับปรุงเว็บไซต์)

 - เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น

 - เพื่อเผยแพร่ข่าวสารให้แพร่หลาย

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

 - พัฒนาโปรแกรมและระบบเครือข่าย

- จัดระบบบริการ One Stop Service

 -  พัฒนา เว็ปไซต์ อบจ.

                  ฯลฯ

 

56:40,000

57:60,000

58:60,000

         40,000          40,000          40,000   - จํานวน

ครั้งที่ปรับปรุง

 - อบจ. สตูล มีระบบ

สารสนเทศที่สามารถ

สนับสนุนด้านการบริหาร

จัดการองค์กร

 - เพิ่มศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

อบจ.สตูล

(กองแผนฯ)

    1,540,000     1,540,000     1,540,000

  16,338,600   12,668,000   12,668,000

10.6  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการที่ดี 94



แบบ ผ 02

2560

(บาท)

2561

(บาท)

1 พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา

ท้องถิ่น (SBMLD)

  - เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน                            

 - เพื่อจัดการศึกษาตลอดชีวิต

สู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ

หรืออัจฉริยะภาพของผู้เรียน

 - คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ          

- นักเรียนได้รับการส่งเสริม

ความเป็นเลิศตามศักยภาพ

หรืออัจฉริยภาพของผู้เรียน         

 - เด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง

นักเรียนได้รับความรู้และสามารถ

นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้

 

56:300,000

57:500,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนกิจกรรม

ที่ดําเนินการ

 - คณะกรรมการสถานศึกษา

ชั้นพื้นฐานมีความรู้

และเข้าใจบทบาทหน้าที่

ของตนเอง         

 - นักเรียนได้เรียนรู้ตาม

ความถนัดและความสนใจ 

 - เด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง

นักเรียนสามารถนําความรู้

ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

โรงเรียนนิคม

พัฒนาผัง 6

1,000,000 1,000,000 1,000,000

 -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล ที่ 11 การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ ที่ 11 การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

11.1 ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

11.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากร

2559

(บาท)

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 95



2560

(บาท)

2561

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ2559

(บาท)

งบประมาณและที่มา

1 ก่อสร้าง อาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 

12 ห้องเรียน (เพิ่มเติม)

 - เพื่อใช้เป็นห้องเรียน ห้องพิเศษ 

และห้องสนับสนุนการเรียนการสอน

 - มีห้องเรียน ห้องพิเศษ และห้อง

สนับสนุนการเรียนการสอนอย่าง

เพียงพอ

   4,000,000   -   -  ร้อยละของ

อาคารเรียน

อาคาร

ประกอบ

เพียงพอต่อ

จํานวน

นักเรียน

 - โรงเรียนมีห้องเรียน 

ห้องพิเศษและห้องสนับสนุน

การเรียน การสอนพร้อมใช้ใน

การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนอย่างเพียงพอ

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

โรงเรียนนิคม

พัฒนาผัง 6

4,000,000   -  -

1 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  - เพื่อนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้

ในการให้บริการของห้องสมุด

โรงเรียน

 - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของห้องสมุด

 โรงเรียน

 - ห้องสมุดของโรงเรียนมีระบบ

ยืม-คืนหนังสือและระบบสืบค้น

ข้อมูล                                   

 - นักเรียนมีการใช้บริการห้องสมุด

เพิ่มขึ้น

 

 58:17,000

170,000 170,000 170,000 จํานวนรายการ  - ห้องสมุดของโรงเรียน

มีระบบยืม-คืนหนังสือ

และระบบสืบค้นข้อมูล 

- นักเรียนมีการใช้บริการ

ห้องสมุดเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

โรงเรียนนิคม

พัฒนาผัง 6

2 ห้องเรียนอัจฉริยะ  - เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียน

การสอนทั้งผู้สอนและผู้เรียน

 - เพื่อนักเรียนได้รู้จัก และใช้

ประโยชน์เทคโนโลยีใหม่

  -  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 

มีห้องเรียนอัจฉริยะ จํานวน 1 ห้อง  

 - ครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อ

การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

 

57:457,700

57:457,700

457,700 457,700 457,700 จํานวน

ห้องเรียน

อัจฉริยะ

 - ครูและนักเรียนใช้สื่อ

และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ในกิจกรรมการเรียนการสอน

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

โรงเรียนนิคม

พัฒนาผัง 6

3 ห้องเรียนดิจิตอล  - เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

  - เพื่อสนับสนุนให้ครูใช้สื่อการสอน

 - โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 

มีห้องเรียนดิจิตอล จํานวน 2 ห้อง    

 - ครูและนักเรียนสามารถจัด

การเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

 

57:240,000

58:204,000

204,000 204,000 204,000 จํานวนรายการ

ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ

 - ครูและนักเรียนสามารถ

จัดการเรียนการสอนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

โรงเรียนนิคม

พัฒนาผัง 6

831,700 831,700 831,700

11.3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

11.4  พัฒนาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 96



2560

(บาท)

2561

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ2559

(บาท)

งบประมาณและที่มา

1 อาหารกลางวัน  - เพื่อจัดหาอาหารกลางวันสําหรับ

เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล 

1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         

 - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ําหนัก

ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน

 - นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ป.6 

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 

ได้รับประทานอาหารกลางวัน

ทุกคน 

 - นักเรียน มีน้ําหนัก - ส่วนสูง

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

 

56:1,456,000

57:2,100,000

58:2,600,000

2,500,000 2,600,000 2,700,000 จํานวนนักเรียน

ที่ได้รับประทาน

อาหารกลางวัน

 - นักเรียน ได้รับประทาน

อาหารที่สะอาด มีประโยชน์

 และเพียงพอ   

- นักเรียนมีน้ําหนัก ส่วนสูง

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

โรงเรียนนิคม

พัฒนาผัง 6

2 อาหารเสริม (นม)  - เพื่อส่งเสริมการดื่มนม

ของนักเรียน

 - เพื่อนักเรียนมีน้ําหนักส่วนสูง

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของกระทรวงสาธารณสุข     

 - เพื่อส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน

ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์

 - นักเรียนชั้นอนุบาล - ป.6 

ได้รับอาหารเสริม (นม)                 

 - นักเรียนชั้นอนุบาล - ป.6 

มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ 

และมีน้ําหนัก ส่วนสูงตามเกรณฑ์

 

56:573,000

57:970,000

58:1,101,000

1,312,500 1,365,000 1,417,500 จํานวนนักเรียน

ที่ได้รับประทาน

อาหารเสริม

 (นม)

 - นักเรียนโรงเรียนนิคม

พัฒนาผัง 6 ได้รับอาหารเสริม

 (นม) ทุกคน

- นักเรียนมีสุขภาพและ

พลานามัยที่สมบูรณ์ 

- นักเรียนมีภาวะโภชนาการดี

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

โรงเรียนนิคม

พัฒนาผัง 6

11.5  พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 97



2560

(บาท)

2561

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ2559

(บาท)

งบประมาณและที่มา

3 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

 - เพื่อให้ครูที่มีความรู้

ความสามารถตรงกับสาขาวิชาเอก

ตามกลุ่มสาระการเรียน  

  - เพื่อให้ครู นักเรียนมีวัสดุฝึกสอน

สอบ ในการจัดการเรียนการสอน

เพียงพอ  

- เพื่อกระตุ้น และชี้นํานักเรียน

ให้เกิดความต้องการในการแข่งขัน

สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ   

 - เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของนักเรียน        

 - เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้มีความรู้

และสามารถ

 - โรงเรียนมีบุคลากรด้านการสอน

เพียงพอทุกกลุ่มสาระ       

 - นักเรียน ครูทุกคนมีอุปกรณ์ 

ฝึก สอน สอบ อย่างเพียงพอ 

- นักเรียนที่มีความสามารถได้รับการ

สนับสนุนเข้าแข่งขันทักษะสู่ความ

เป็นเลิศทางวิชาการทุกระดับ

 - นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 - คณะครูและบุคลากรทาง

การศึกษาของโรงเรียนได้รับ

การพัฒนาความรู้และนํามา

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับงาน

ที่รับผิดชอบ

 

56:1,500,000

57:1,700,000

58:2,000,000

2,155,000 2,300,000 2,600,000 จํานวนกิจกรรม

ที่ดําเนินการ

 - นักเรียนมีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก

ในการร่วมกิจกรรม 

มีคุณธรรม จริยธรรม

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

 - ครูสามารถนําความรู้

จากการพัฒนา แก้ไข

ข้อบกพร่องของนักเรียน 

และนําไปปรับปรุง

การเรียนการสอน            

 - นักเรียนได้รับการพัฒนา

ตามศักยภาพของตนเอง

จนสามารถแข่งขันทักษะ

สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการได้

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

โรงเรียนนิคม

พัฒนาผัง 6

ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 98



2560

(บาท)

2561

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ2559

(บาท)

งบประมาณและที่มา

4 ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

ท้องถิ่น

 - เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 

- เพื่อพัฒนาข้าราชการครู

ให้มีความรู้และมีศักยภาพ

ในการจัดการเรียนการสอน

- เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน

โรงเรียน    

- เพื่อปรับปรุงและติดตั้งเพิ่มเติม

ระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน   

- เพื่อจัดหาหนังสือสําหรับห้องสมุด

โรงเรียนให้เพียงพอต่อการให้บริการ

นักเรียน 

- เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนัก

และเรียนรู้ให้ตนเองห่างไกล

จากสารเสพติด   

- เพื่อให้อาคารเรียน อาคาร

ประกอบอาคารอเนกประสงค์

และส้วมของโรงเรียน

อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

- เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถ

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาได้อย่าง

ถูกต้อง

 - โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาปีละครั้ง  

- ข้าราชการครูได้รับการพัฒนา

ศักภาพ                 

 - โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภาย

ในโรงเรียนปีละ 1 แห่ง    

- โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ต

ที่มีประสิทธิภาพ    

- ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือ

เพียงพอสําหรับการให้บริการ

นักเรียน  

- นักเรียนมีความตระหนัก

และเรียนรู้ให้ตนเองห่างไกล

จากสารเสพติด  

- อาคารเรียน อาคารประกอบ 

อาคารอเนกประสงค์และส้วมของ

โรงเรียนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

- โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษาใน

ระดับดีเด่น

517,800 485,800 485,800 จํานวนกิจกรรม

ที่ดําเนินการ

 - หลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียนได้รับการปรับปรุง

ทุกปีการศึกษา          

 - ข้าราชการครูสามารถ

นําความรู้มาใช้ในการจัด

การเรียนการสอน           

 - นักเรียนได้ศึกษาแหล่ง

เรียนรู้ภายในโรงเรียน      

 - ครู นักเรียนได้ใช้งาน

ระบบอินเตอร์เน็ต

ที่มีประสิทธิภาพ     

 - นักเรียนมีการใช้บริการ

ห้องสมุดเพิ่มขี้น               

 - นักเรียนมีความรู้

และสามารถนําพาตนเอง

ห่างไกลจากสารเสพติด      

- อาคารเรียน อาคารประกอบ

 อาคารอเนกประสงค์ และ

ส้วมของโรงเรียนอยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน             

- โรงเรียนสามารถจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาได้อย่าง

ถูกต้อง

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

โรงเรียนนิคม

พัฒนาผัง 6

6,485,300 6,750,800 7,203,300

12,317,000 8,582,500 9,035,000
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ผ 02

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม

1 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวังโต๊ะเสด หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะปรัง
ต.วังประจัน อ.ควนโดน - หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งนุ้ย
อ.ควนกาหลง

4,800,000            -  - 4,800,000         อบต.ทุ่งนุ้ย/
อบต.วังประจัน

2 ก่อสร้างท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 1 
บ้านตันหยงละไน้ ต.แหลมสน อ.ละงู

5,000,000            -  - 5,000,000         อบต.แหลมสน

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระชนมพรรษา 84 พรรษา บ้านไร่สาธิต

6,000,000            -  - 6,000,000         อบต.อุใดเจริญ

15,800,000        -                -                 15,800,000      

ตามกรอบการประสานที่ 1 โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้ังแต่สองแห่งขึ้นไป                          

รวมจํานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ

งบประมาณ (บาท)

โดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล
บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ
หน่วยงานที่
ขอประสาน

                     ได้รับประโยชน์และทําความตกลงกันไว้
                   2 ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดําเนินโครงการพัฒนา

 100



แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 – 2561 ) อบจ.สตูล   หน้า 101 
 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 ข้อ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการ
ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเมื่อด าเนินการแล้วเสรจจให้รายงานผลและเสนอความเหจนึ่่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหน่่ง
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง  และ
ความส าเรจจของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานว่า
เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจึ่่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเรจจตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 

 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว1596  ลงวันที่ 10 เมษายน 2556 เรื่องแนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ก าหนด
แนวทางการติดตามและประเมินแผลแผนพัฒนา ดังนี้  

      ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ดังนี้   

  1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล                

( Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศ่กษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับ

ทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศ่กษาถ่งผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด

จากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่
เกิดข้่นจากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศ่กษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

         แนวทางการติดตามประเมินผล ส่วนที่ 4 



แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 – 2561 ) อบจ.สตูล   หน้า 102 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมา
ใช้ หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
สามปีกจได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเรจจหรือความก้าวหน้า
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งนี้ข้่นอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 

  1.2 การก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปี อาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 
   (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process  Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation)  
        (2) การประเมินผลโครงการ (Project  Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล
(Effectiveness  Evaluation)  
   (3) การประเมินผลกระทบ (Impact  Evaluation) 

      ขัน้ตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนการด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
      ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเหจนึ่่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหน่่งครั้ง 
      ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเหจนหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี และ
โครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 
 
4.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือเครื่องใช้ในการติดตามประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
    1. จ้างองค์กรหรือสถาบัน ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  
    2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการเอง  
  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ถ้ามี) , ผู้รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี, ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียใน
ท้องถิ่นนั้นๆ  ด าเนินการออกติดตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี/แผนด าเนินงาน ในพ้ืนที่ที่ด าเนินการ
โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ประชากร คือ กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการนั้น ๆ  
โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์(บางโครงการ)  
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เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด 
การสัมภาษณ์ การสังเกต การส ารวจ และเอกสาร 
  1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ึ่่งรวมถ่งแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
  2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มกจได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คือ 1) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่่งทางการ (formal or semi-formal interview) ึ่่งใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ 2) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ึ่่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตรอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และ
ล าดับของข้อความ การด าเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้าง ๆ ที่เป็นสาระส าคัญที่
ต้องการ  การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ 2 วิธี คือ 
   2.1 การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบ
ของการสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขอ
ค าอธิบายเหตุผล และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการ
พัฒนาสัมพันธภาพที่ดี สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย 
   2.2 การสัมภาษณ์เชิงล่ก (in-depth interview) เป็นการสนทนาึักถามผู้ให้ข้อมูล
หลักบางคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเดจนยุทธศาสตร์มากกว่าคนอ่ืน ๆ 
มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน 

  3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่า
ก าลังเกิดอะไรข่้น กับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันท่กการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการ
ด าเนินการสังเกต การสังเกต คือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดข่้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัส
หลายอย่างพร้อม ๆ กัน เช่น ตาดู หูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้กจต้องสัมผัส ในการเกจบข้อมูลเพ่ือติดตามและ
ประเมินผลใน เชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระท าควบคู่กับการจดบันท่ก หรือบันท่กภาคสนาม การสนทนา 
และสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถน ามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ในปรากฎการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
   3.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ึ่่งการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่น คือ 1) มีเป้าหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด 2) มี
ความตระหนักถ่งสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข่้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจนมากที่สุด 3) เอาใจใส่ต่อ
ทุกอย่างที่เกิดข่้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด  4) ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 
5) ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 6) จดบันท่กอย่างละเอียด 
   3.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct  observation) เป็นการสังเกต บันท่กลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของ
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สมาชิกในสังคม หมู่บ้าน/ชุมชนนั้น ๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรม ที่สังเกต และผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้น ๆ กจไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต  
  4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถ่ง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเหจน การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพ่งพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันท่กการ
ส ารวจ และทิศทางการส ารวจ 
 5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง               
ที่จะต้องใช้เอกสาร ึ่่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน            
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการก าหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจก าหนดหรือเลือกใช้เครื่องมืออย่าง
ใดอย่างหน่่งในการติดตามและประเมินผลกจได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถ
วัดความส าเรจจหรือความก้าวหน้าของแผนทั้งนี้ข่้นอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 
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รูปแผนที่ : ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  อบจ.สตูล 

พื้นที่ในภาพรวมจังหวัดสตูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 

1 ขับเคลื่อนอนาคตสตลูด้านการท่องเที่ยว  
2 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสตลู  
3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาจังหวัดสตูล (Satun Geopark)  
4 ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสตูล  
5 ส่งเสริมอาชีพเกษตร  
6 ประกวดศูนยบ์ริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลจังหวัดสตลู  
7 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากจ าปาดะพันธุ์พ้ืนเมืองจังหวัดสตูล  
8 ขับเคลื่อนอนาคตสตลูด้านการเกษตร  
9 ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิร์ักษ์พ้ืนท่ีสเีขียว  
10 สนับสนุนการจัดการด้านขยะ  
11 ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
12 คลองสวยน้ าใส  
13 จัดกิจกรรมรณรงคเ์ครือข่าย LA21  
14 ส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน  
15 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้สอนภาษามาลายูและภาษารมูีตาดีกาจังหวัดสตูล  
16 สนับสนุนเสรมิสร้างความสามัคคปีรองดอง ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล

โดยใช้กระบวนการลูกเสือ 
 

17 ส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยดิ (คุรสุัมพันธ์)  
18 ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา  
19 จัดงานวันสลามัตธารีรายา อีฏิ้ลอดัฮา  
20 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
21 ขับเคลื่อนอนาคตสตลูด้านการศึกษา  
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 

22 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานศนูย์การเรียนเฉพาะความพิการประจ าอ าเภอของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 

 

23 ขับเคลื่อนอนาคตสตลูด้านสวัสดิการสังคม  
24 จัดส่งทีมนักกีฬาจังหวัดสตลูเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค/ประเทศ  
25 การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาจังหวัดสตลู  
26 จัดส่งทีมกีฬา อบจ.สตลู เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพภาคใต ้  
27 กีฬาเช่ือมความสมัพันธ์บุคลากร อบจ.สตลู กับหน่วยงาน องค์กรภายในจังหวัด  
28 จัดการแข่งขันกีฬาสตูลลีก  
29 บวชศีลจารณิ ี  
30 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
31 พัฒนาเครือข่ายอาสาสมคัรสาธารณสุขจังหวัดสตลู  
32 จัดส่งตัวแทนนักเรียนระดับจังหวดัเข้าร่วมประกวด To be number one  
33 จัดงานวันสตรีสากล  
34 สุดยอดผู้น าสู่ความสมานฉันท์  
35 ปกป้องสถาบันส าคญัของชาติ  
36 กิจกรรมเด็กและเยาวชน  
37 อบจ.พบประมาณ  
38 อบรมส่งเสรมิประชาธิปไตยภาคพลเมือง  
39 ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนน  
40 ศาลาที่พักผู้โดยสาร  
41 จัดท าป้ายบอกทาง  
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พื้นที่ อ.เมืองสตูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 

1 อบรมมัคคเุทศก ์  
2 อบรมยุวมัคคเุทศก ์  
3 พัฒนาสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง ต.พิมาน  
4 มหกรรมของดีวิถีตันหยงและกีฬามหัศจรรย์มหาสนุกบนสันหลังมังกร  
5 มหกรรมไทเก๊กเพื่อการท่องเที่ยว  
6 ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสนามกีฬาอบจ.สตูล  
7 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสนามกีฬา  
8 จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ  
9 ส่งเสริมประเพณีวันคริตส์มาส  
10 ส่งเสริมประเพณีถือศีลกินเจ  
11 จัดงานวันสลามัตอารีรายา อีฏิ้ลฟติร ิ  
12 จัดงานวันร าลึกเกียรติประวัติท่านศาสดามูฮมัมัด  
13 ส่งเสริมว่าวประเพณจีังหวัดสตูลและแสดงว่าวนานาชาต ิ  
14 อบรมคุณธรรมจริยธรรมและเตรียมความพร้อมให้แกผู่้เดินทางไปแสวงบุญ  
15 ค่ายอบรมส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน “รากแก้วแห่งปัญญา”  
16 อบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กละเยาวชนมุสลิม (ศูนยค์ลองช้าง)  
17 จัดงานมหกรรมวิชาการและกีฬาเพื่อเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาเยาวชนมุสลิม  
18 พัฒนาความรู้ทางทักษะทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
19 สมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด  
20 พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา  
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 

21 บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  
22 ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา วันมาฆบูชา  
23 ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา  
24 ส่งเสริมและพัฒนากลุม่อาชีพ  
25 จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก  
26 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด  
27 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตลู  
28 ส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้กับศนูย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  
29 ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชน (บ้านกาเน๊ะ)  
30 การจัดการศูนย์เสาะหาและพัฒนาเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษในท้องถิ่นจังหวัดสตูล (ศูนย์ GTX)  
31 ส่งเสริมการลงทุน ครั้งท่ี 5 “SATUN FUND FAIR 2016”  
32 บ้านควนสูง - บ้านปาเต๊ะ  อ.เมือง  
33 ซอยผู้ช่วยชัย หมู่ที่ 1 บ้านลูโบะ๊บาตู ต.บ้านควน อ.เมือง  
34 สต.ถ.1-0019 บ้านทุ่งหญ้าแดง  - บ้านกาลันยีตัน อ.เมือง  
35 บ้านกุบังจามัง - บ้านโคกทราย อ.เมือง  
36 สายบ้านควนสูง – บ้านปาเต๊ะ ต.เจ๊ะบิลัง  อ.เมือง  
37 สต.ถ.1-0029 บ้านปาดังบูโล๊ะ - บ้านทุ่งวิมาน ต.บ้านควน อ.เมือง  
38 สต.ถ.1-0037 แยกทางหลวง 406 - ทางหลวง 4051 ต.บ้านควน, ต.ควนขัน อ.เมือง  
39 ท่าเทียบเรือเจ๊ะบิลัง เทศบาลต าบลเจ๊ะบลิัง อ.เมือง  
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พื้นที่ อ.ละงู 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวชายหาดปากบารา ม.2 ต.ปากน้ า  
2 รักษ์ เล ป่า ฟ้าสตูล  
3 เปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล  
4 จัดงานแข่งขันตกปลาบาราฟิซช่ิงคัพ  
5 จัดงานแข่งขันตกปลานานาชาตสิตูลหัวโทงฟิซช่ิงคัพ  
6 เทศกาลส่งเสรมิการท่องเที่ยวอ าเภอละงู (ยอนหอยหลอด)  
7 มรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่สตูล  
8 จัดการแข่งขันอันดามันมิน-ิฮาล์ฟมาราธอน  
9 ก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผูส้งูอายุเทศบาลต าบลก าแพง  
10 สายบ้านนางแก้ว ม.5 ต.น้ าผุด อ.ละงู - บ้านป่าแก่บ่อหิน ต.ป่าแก่บอ่หิน อ.ทุ่งหว้า เชื่อมต่อ อ.ทุ่งหว้า 
11 สายหน้าโรงเรยีนบ้านห้วยมะพร้าว - ผัง 41 อ.ละงู  
12 สต.ถ.1-0010 สายบา้นป่าฝาง - บ้านทุ่งเสม็ด ต.ก าแพง อ.ละง ู  
13 สต.ถ.1-0013 บ้านทุ่งไหม้ - บ้านผัง 17 หมู่ที่ 1 ต.น้ าผดุ อ.ละงู - ต.นิคมพัฒนา 

อ.มะนัง 
เชื่อมต่อ อ.มะนัง 

14 สต.ถ.1-0007 บ้านคลองขุด - บ้านหัวทาง ต.ละงู อ.ละงู  
15 สต.ถ.1-0038 รร.บา้นปากละงู - บ้านท่าชะมวง ต.ละงู  อ.ละง ู  
16 สต.ถ.1-0008 บ้านปากทางใหม่ - บ้านผัง 36 อ.ละงู, อ.ควนกาหลง เชื่อมต่อ 

อ.ควนกาหลง 
17 สต.ถ.1-0009 บ้านควนไสน - คลองละงู อ.ละงู  
18 สต.ถ.1-0011 บ้านทุ่งเกาะปาบ - บ้านผัง 47 อ.ละงู, อ.มะนัง เชื่อมต่อ อ.มะนัง 
19 ท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 1 บ้านตันหยงละไน้ ต.แหลมสน อ.ละง ู  
20 ติดตั้งระบบส่องสว่าง (High Mast)  
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พื้นที่ อ.ทุ่งหว้า 

  

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 

1 จัดงานสตลูฟอสซลิเฟสติวัล (Satun Fossil Festivail)  
2 ส่งเสริมประเพณีไหวผ้ีโบ ๋  
3 แข่งขันเรือท้องแบนประเพณ ี  
4 สต.ถ.1-0006 บ้านช่องงับ - บ้านบารายี อ.ทุ่งหว้า  
5 สายทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวหาดราดไว ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า  
6 ท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 6 บ้านท่าข้ามควาย ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า  
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พื้นที่ อ.ควนกาหลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนพรรษา 84 พรรษา 
บ้านไรส่าธิต ม.9 ต.อุใดเจรญิ 

 

2 ก่อสร้างห้องน้ าห้องสุขาในแหล่งท่องเที่ยวน้ าตกโดนปาหนันเขตอนุรกัษ์พันธ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง  
3 ส่งเสริมประเพณีชักพระ  
4 จัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ์ทางการแพทยโ์รงพยาบาลควนกาหลง  
5 สต.ถ.1-0022 บ้านผัง 42 - บ้านผัง 5 ผัง 42  หมู่ 8 - ผัง 5 หมู่ 4 ต.อุไดเจริญ  

อ.ควนกาหลง (ช่ือสายทาง อบจ. บ้านผัง 120 - บ้านผัง 42) 
 

6 สายบ้านน้ าหรา หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งนุ้ย-บ้านห้วยน้ าด า หมู่ที่ 1 ต.ควนกาหลง  
7 สต.ถ.1-0031บ้านเกาะใหญ่ - บ้านบูเก็ตยามู อ.ควนกาหลง  
8 แยกทางหลวง 4137 - บ้านทุ่งพัก  อ.ควนกาหลง  
9 สต.ถ.1-0030 ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวน้ าพุร้อน ต.ทุ่งนุ้ย  
10 บ้านควนบ่อทอง – บ้านทุ่งพัก อ.ควนกาหลง  
11 บ้านพรุ - บ้านผัง 120 อ.ควนกาหลง  
12 สต.ถ.1-0021 บ้านไร่สาธติ -บ้านผัง 44 ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง  
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พื้นที่ อ.ควนโดน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 

1 แข่งขันเซปักตะกร้อสตูลคัพสานสมัพันธส์ู่อาเซียน (เข้าน้อยเกมส์ ครั้งท่ี 23)  
2 งานจ าปาดะของดีเมืองสตลู  
3 สต.ถ.1-0036 บ้านเกาะพยู - ควนลูตง ต.ควนสะตอ อ.ควนโดน  
4 บ้านทุ่งสายเหรียง - บ้านย่านซื่อ ม.2 ต.ควนโดน, ม.1 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน  
5 วังโต๊ะเสด หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะปรัง ต.วังประจัน อ.ควนโดน - หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย 

อ.ควนกาหลง (ช่ือสายทาง อบจ. บ้านคลองหัก - บ้านวังโต๊ะเสด) 
เชื่อมต่อ 
อ.ควนกาหลง 
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พื้นที่ อ.ท่าแพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 

1 เทศกาลข้าวโพดหวานและของดีอ าเภอท่าแพ  
2 ส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนน าร่องเน้นหลักสูตรเฉพาะด้าน (หลักสูตรกีฬา)  
3 สต.ถ.1- 0001 บ้านท่าแพ - บ้านปลักใหญ่ใจดี อ.ท่าแพ  
4 สต.ถ.1- 0003 บ้านแป-ระใต้ - บ้านทางยาง อ.ท่าแพ  
5 หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 9 ต.ท่าแพ - หมู่ที่ 4 ต.ควนกาหลง เชื่อมต่อ 

ต.ควนกาหลง 
6 ท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4 บ้านสาคร ต.สาคร อ.ท่าแพ  
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พื้นที่ อ.มะนัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 

1 ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง  
2 จัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ์ทางการแพทยโ์รงพยาบาลมะนัง  

โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 6 

3 พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  
4 ก่อสร้าง อาคารเรียน คสล. 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (เพิ่มเติม)  
5 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์  
6 ห้องเรียนอัจฉริยะ  
7 ห้องเรียนดิจติอล  
8 อาหารกลางวัน  
9 อาหารเสริม (นม)  
10 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6  
11 ส่งเสริมศักยภาพการจดัการศึกษาท้องถิ่น  
12 สต.ถ.1- 0016 บ้านผัง 6 - บ้านผังปาล์ม 5 อ.มะนัง  
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        แผนที่โครงการประเภทโครงสร้างพ้ืนฐาน 

บ้านควนสูง - บ้านปาเต๊ะ  อ.เมือง 

 

ซอยผู้ช่วยชัย หมู่ที่ 1 บ้านลูโบะ๊บาตู ต.บ้านควน อ.เมือง 

 

สต.ถ.1-0019 บ้านทุ่งหญ้าแดง  - บ้านกาลันยีตัน อ.เมือง 
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บ้านกุบังจามัง - บ้านโคกทราย อ.เมือง 

 

สายบ้านควนสูง – บ้านปาเต๊ะ ต.เจ๊ะบิลัง  อ.เมือง 

 

สต.ถ.1-0029 บ้านปาดังบูโล๊ะ - บ้านทุ่งวิมาน ต.บ้านควน อ.เมือง 
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 สต.ถ.1-0037 แยกทางหลวง 406 - ทางหลวง 4051 ต.บ้านควน, ต.ควนขัน อ.เมือง 

 

ท่าเทียบเรือเจ๊ะบิลัง เทศบาลต าบลเจ๊ะบลิัง อ.เมือง 

 

สายบ้านนางแก้ว ม.5 ต.น้ าผุด อ.ละงู - บ้านป่าแก่บ่อหิน ต.ป่าแก่บอ่หิน อ.ทุ่งหว้า 
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สายหน้าโรงเรยีนบ้านห้วยมะพร้าว - ผัง 41 อ.ละงู 

 

สต.ถ.1-0010 สายบา้นป่าฝาง - บ้านทุ่งเสม็ด ต.ก าแพง อ.ละง ู

 

สต.ถ.1-0013 บ้านทุ่งไหม้ - บ้านผัง 17 หมู่ที่ 1 ต.น้ าผดุ อ.ละงู - ต.นิคมพัฒนา  อ.มะนัง 
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สต.ถ.1-0007 บ้านคลองขุด - บ้านหัวทาง ต.ละงู อ.ละงู 

 

สต.ถ.1-0038 รร.บา้นปากละงู - บ้านท่าชะมวง ต.ละงู  อ.ละง ู

 

สต.ถ.1-0008 บ้านปากทางใหม่ - บ้านผัง 36 อ.ละงู, อ.ควนกาหลง 
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สต.ถ.1-0009 บ้านควนไสน - คลองละงู อ.ละงู 

 

สต.ถ.1-0011 บ้านทุ่งเกาะปาบ - บ้านผัง 47 อ.ละงู, อ.มะนัง 

 

ท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 1 บ้านตันหยงละไน้ ต.แหลมสน อ.ละง ู
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สต.ถ.1-0006 บ้านช่องงับ - บ้านบารายี อ.ทุ่งหว้า 

 

สายทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวหาดราดไว ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า 

 

แยกทางหลวง 4137 - บ้านทุ่งพัก  อ.ควนกาหลง 
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สต.ถ.1-0022 บ้านผัง 42 - บ้านผัง 5 ผัง 42  หมู่ 8 - ผัง 5 หมู่ 4 ต.อุไดเจริญ  อ.ควนกาหลง  
(ช่ือสายทาง อบจ. บ้านผัง 120 - บ้านผัง 42) 

 

สายบ้านน้ าหรา หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งนุ้ย-บ้านห้วยน้ าด า หมู่ที่ 1 ต.ควนกาหลง 

 

สต.ถ.1-0031บ้านเกาะใหญ่ - บ้านบูเก็ตยามู อ.ควนกาหลง 
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สต.ถ.1-0030 ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวน้ าพุร้อน ต.ทุ่งนุ้ย 

 

บ้านควนบ่อทอง – บ้านทุ่งพัก อ.ควนกาหลง 

 

บ้านพรุ - บ้านผัง 120 อ.ควนกาหลง 
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สต.ถ.1-0021 บ้านไร่สาธติ -บ้านผัง 44 ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง 

 

สต.ถ.1-0036 บ้านเกาะพยู - ควนลูตง ต.ควนสะตอ อ.ควนโดน 

 

บ้านทุ่งสายเหรียง - บ้านย่านซื่อ ม.2 ต.ควนโดน, ม.1 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน 
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วังโต๊ะเสด หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะปรัง ต.วังประจัน อ.ควนโดน - หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง  
(ช่ือสายทาง อบจ. บ้านคลองหัก - บ้านวังโต๊ะเสด) 

 

สต.ถ.1- 0001 บ้านท่าแพ - บ้านปลักใหญ่ใจดี อ.ท่าแพ 

 

สต.ถ.1- 0003 บ้านแป-ระใต้ - บ้านทางยาง อ.ท่าแพ 
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หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 9 ต.ท่าแพ - หมู่ที่ 4 ต.ควนกาหลง 

 

สต.ถ.1- 0016 บ้านผัง 6 - บ้านผังปาล์ม 5 อ.มะนัง 

 

พัฒนาสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง ต.พิมาน 
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ท่าเทียบเรือเจ๊ะบิลัง เทศบาลต าบลเจ๊ะบลิัง อ.เมือง 

 

ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนพรรษา ๘๔ พรรษา บ้านไร่สาธิต ม.๙ ต.อุใดเจรญิ 

 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวชายหาดปากบารา ม.๒ ต.ปากน้ า 

 

 

 



แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561) อบจ.สตูล  หน้า 129 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
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แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีของ อปท.  

(ปี 2559-2561) 
********* 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนน หมายเหต ุ

1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10  

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25  

3. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 65  

 3.1 วิสัยทัศน์ (5)  

 3.2 พันธกิจ (5)  

 3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (10)  

 3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5)  

 3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15)  

 3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (12)  

 3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (13)  

 รวม 100  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 10  
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร 
โครงสร้างพื้นฐาน สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และ
ข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ 

(3)  

- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มี
ลักษณะคล้ายกัน 

(3)  

- การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาและ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

- มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา(เพ่ือดูการ
ด าเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการด าเนินการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามาก
น้อยเพียงใด 

(2)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ส าคัญ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล
ที่ส าคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและความ
ต้องการ 

25  

> การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
และ/หรือ จปฐ. 

4  

-  ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
 

(2)  

-  มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ
ของจังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับ
ความรุนแรงของปัญหา 

(2)  

> การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม 5  
-  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม 
เช่น ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

(3)  

-  มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูล                        
ที่ส าคัญของ อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและ
ระดับความรุนแรงของปัญหา 

(2)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ(ต่อ) 

> การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม  5  
   - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(2)  

   - มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกของ อปท.  

(3)  

> SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ 
อปท.  

5  

   - มีการวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐาน  

(3)  

   - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก
อย่างถูกต้อง  

(2)  

> สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพื้นที่  

6  

   - มีการประมวลปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี  โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรง
ของปัญหาและความต้องการ  

(2)  

   - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน  

(2)  

   - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบ ใน
การจัดท าแผนพัฒนา  

(2)  

3. ยุทธศาสตร์ 
   3.1 วิสัยทัศน์ 

 
> มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท.  

65 
5 

 

   - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่
น าเสนอ   

(3)  

   - มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่   
 

(2)  

   3.2 พันธกิจ  5  
    - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ

วิสัยทัศน์ 
(3)  

    - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 
 

(2)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
   3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์  

> มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
เงื่อนไขเฉพาะของพ้ืนที่ 

10  

    - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (4)  
    - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและ

ตอบสนองปัญหาศักยภาพของ อปท. 
(4)  

 

   - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และ
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

(2)  

   3.4 เป้าประสงค์ > สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  5  
    - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร์  
(3)  

    - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามี
ความต้องการที่จะบรรลุอะไรในช่วง 4 ปี  

(2)  

   3.5 ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
> ตัวช้ีวัด 
   - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และ
สะท้อนผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ 

15 
9 
(5) 

 

    - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 

(4) 
 

 > ค่าเป้าหมาย 6  
    - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี  (3)  

 
   - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ท าได้
ทั้งด้านปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค 

(3)  

   3.6 กลยุทธ์ของแต่
ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

> มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผล
ตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่  

12 
 

 

    - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยง
สอดคล้องกันและมีการบูรณาการกันในแต่ละ
ยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ และ
ยุทธศาสตร์ 

(6)  

    - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่
ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ  

(6)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
   3.7 บัญชีรายการ/
ชุดโครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
> โครงการ/กิจกรรม 

13 
8 

 

 
   - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน 

(3)  

 - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม (3)  
 - การจัดล าดับของโครงการ/กิจกรรม (2)  

 
> โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจน และน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 

5  

 
   - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนอง         
กลยุทธ์อย่างชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของ
เป้าประสงค์ 

(3)  

 
   - มีโครงการครบถ้วนทั้ง 3 ปี (ในภาพรวมของ
แผน) 

(2)  

 รวมคะแนน 100  
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