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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี
 (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตลู 

 

“อบจ.สตูล  ซื่อสตัย์  สจุริต  มุ่งผลสัมฤทธิง์าน  ยดึมั่นมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม” 
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ค าน า 

 การป้องกันการทุจริตนับเป็นเรื่องส าคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริต  เพราะเป็นการดับ
ปัญหาที่สาเหตุ  ซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้างปัญหาความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ  
ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทย
ได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์
การด าเนินงานหลักออกเป็น  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  ทั้งยังเพ่ือบรรลุ
วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3  (พ.ศ. 2560 - 2564)  ที่
ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติต้านทุจริต”  ด้วย 
 
 
        องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
         มิถุนายน  2560 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
           2.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

  2.1.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

   
 

จุดแข็ง (Strengths) 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

S1 ผู้บริหาร อบจ.สตูล มีนโยบายในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต อย่างจริงจัง และเป็น
ตัวอย่างที่ดีต่อบุคลากรในสังกัด 

W1 การท างานด้านการป้องกันการทุจริตยังเป็น
รูปแบบเชิงรับมากกว่าเชิงรุก การขับเคลื่อนฯ 
ยังขาดประสิทธิภาพ 

S2 การท างานของ อบจ.สตูล ยึดระเบียบกฎหมาย
เป็นส าคัญ 

W2 ขาดระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล
ด้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 

S3 มีการบูรณาการงบประมาณฯ ร่วมกับหน่วยงาน
และภาคส่วนอื่นๆ 

W3 การด าเนินการทางวินัย เพ่ือลงโทษผู้กระท า
ความผิดล่าช้า ท าให้ไม่เกิดความเกรงกลัวต่อ
การกระท าความผิด 

S4 มีการจัดท า MOU กับหน่วยงานต่างๆ ที่
ครอบคลุมภารกิจ ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอด
ความร่วมมือได้ 
 

W4 ขาดการประชาสัมพันธ์ และการสร้างกระแส
ภายในองค์กร 

S5 มีการจัดประชุมผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง และ
หัวหน้าฝ่าย เป็นประจ าทุกเดือน และเปิดโอกาส
ให้มีการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่าง
เต็มที่ 

W5 ระบบฐานข้อมูลด้านการทุจริตขาดการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ขาดการน าเทคโนโลยี
มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

S6 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังมีความละเอียด
รอบคอบ 

W6 มีบุคลากรบางส่วนขาดความรอบคอบในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ 

S7 มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกมาร่วมเป็นกรรมการ
ต่างๆ 

W7 บุคลากรบางส่วนไม่ใส่ใจในการเรียนรู้ระเบียบ
กฎหมาย 

S8 มีการควบคุมการเบิกจ่ายอย่างถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

  

S9 หน่วยงานมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการท างานพร้อม 
เป็นการป้องกันเหตุจูงใจในการทุจริต 
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  2.1.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) 

 

อุปสรรค (Threats) 

O1 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริต 

T1 ค่านิยมอุปถัมภ์และระบบพวกพ้อง 

O2 มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย
ในการป้องกันและแก้ไขการทุจริต 

T2 การบังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐอื่นยังไม่มีประสิทธิภาพ 

O3 มีสื่อออนไลน์ที่ทันสมัยใช้เป็นช่องทางส่ง
ข้อมูลร้องเรียน ตรวจสอบ ได้รวดเร็ว 

T3 เกิดตัวอย่างรูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น 
จากการด าเนินธุรกิจของเอกชนและการทุจริตเชิง
นโยบาย 

O4 นโยบายรัฐมุ่งปราบปรามการทุจริตให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 

T4 ประชาชนส่วนใหญ่มีมุมมองปัญหาการทุจริตเป็น
เรื่องปกติธรรมดา เกิดเป็นภาวะจ ายอมและ
เพิกเฉย 

O5 ภาคประชาสังคมเริ่มรวมตัวกันในการสร้าง
ความโปร่งใส 

T5 ภาคเอกชนยังมีค่านิยมติดสินบนเพื่ออ านวยความ
สะดวก 

O6 สังคมมีความต้องการเห็นการแก้ไขปัญหา
การทุจริตที่เป็นรูปธรรมและมีระยะเวลาใน
การด าเนินคดีที่รวดเร็วขึ้น 

T6 ผู้แจ้งเบาะแสไม่ม่ันใจในความปลอดภัย อัน
เนื่องมาจากอิทธิพลของผู้กระท าความผิด 

O7 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยส่งเสริม
ให้ประชาชนมีความโลภน้อยลง ส่งผลให้
แนวโน้มการทุจริตลดลงด้วย 

T7 โครงสร้างเศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้ าสูง 

O8 การน าเสนอประเด็นการทุจริตของ
สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของ
ประชาชนในวงกว้าง 

T8 ประชาชนไม่เข้าใจบทบาทอ านาจหน้าที่ของ อบจ. 
ท าให้เกิดการร้องขอที่ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ 

O9 การท างานของ สตง. และ ป.ป.ช. ที่เข้มงวด
และจริงจัง ท าให้คนเกรงกลัวการทุจริต 
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4.1 หลักการและเหตุผล 

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ไปสู่การปฏิบัติ  โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน  
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2560  เป็นต้นไป  โดยให้หน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  20  ปี  และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ด้วย 
  เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 
– 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารส่วนราชการแผ่นดินที่ มีธรรมาภิบาล  
และการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและ
ส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและ
ตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นระบบราชการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจึงก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือเป็น
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับ
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส 
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึง
ก าหนดแนวทางให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลถือปฏิบัติและด าเนินการ  ดังนี้ 

1. บริหารงานและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 

3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและ
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

5. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 
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4.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

 4.2.1 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ตาม
วัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 
– 2564)  

4.2.2 เพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่โปร่งใส ทุจริตคอร์รัปชัน ของส่วนราชการในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยมุ่งเน้นกลไกการมีส่วนร่วมของประชารัฐ เน้นการร่วมคิด รวมท า ร่วมปฏิบัติ ร่วม
แก้ปัญหา และร่วมติดตามประเมินผล โดยการแก้ที่สาเหตุของปัญหา  การปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบ รักษาวินัยของข้าราชการ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้ง
เข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า และจัดอบรมให้ความรู้ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่สุ่มเสี่ยงต่อ
การจะท าให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการ
กระท าที่ไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ระบบการประมูล การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ การจัดซื้อ
จัดจ้าง มีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน มีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม การใช้ดุลย
พินิจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  

 4.2.3 เพ่ือขยายผลการด าเนินงานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างเครือข่าย
ร่วมต่อต้านการทุจริตในประเทศ แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วน อ่ืน ๆ ที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 4.2.4 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ยึดถือเป็นกรอบการ
ปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐมุ่งสู่เป้าหมายหลัก คือ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และนโยบายของรัฐบาล 

 

4.3 เป้าหมายหลักองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 4.3.1  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรม  การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 4.3.2  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 4.3.3  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 



๘ 

 

 4.3.4  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูลที่เข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 4.3.5  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

4.3.6 ค่าคะแนน ITA ของ อบจ.สตูล เพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ กับปีที่ผ่านมา (ITA ปี 
58 ได้คะแนนร้อยละ 70.41 ซึ่งอยู่ในระดับสูง) 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
1)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล  รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม  
และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  

2)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  มีความโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบใน
ฐานะพลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งใน
การเฝ้าระวังการทุจริต 

4)  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต 

5)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลด
โอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน อันจะส่งผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 การสร้าง 
จิตส านึกและ
ค ว า ม 
ตระหนั กแก่
บุ คลากร ทั้ ง 
ข้ า ร า ช ก า ร 
การเมืองฝ่าย
บ ริ ห า ร 
ข้ า ร า ช ก า ร
การเมืองฝ่าย
สภ าท้ อ งถิ่ น 
แ ล ะ  ฝ่ า ย
ป ร ะ จ า ข อ ง 
อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
 
 

1.1.1 โครงการ
ฝึกอบรมพัฒนา
ประสิ ท ธิภ าพ
และเสริมสร้าง
คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ส านักปลัดฯ 
 

  1.1.2 โครงการ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ป ระสิ ท ธิภ าพ
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ส านักปลัดฯ 
 

ส่วนที่ ๒ 



๑๑ 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

  1.1.3 โครงการ
การบ าเพ็ญตน
ข อ งบุ ค ล าก ร 
อบ จ .สตู ล  ให้
เป็นประโยชน์
เพ่ือส่วนรวม  
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 

  1.1.4 โครงการ
ส่งเสริมการ
จัดการเรียนการ
สอนโรงเรียน
นิคมพัฒนา ผัง 
6 

2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ร.ร.นิคม
พัฒนา ผัง 6 

 1.2 การสร้าง 
จิตส านึกและ
ความ 
ตระหนักแก่ 
ประชาชนทุก
ภาค ส่วนใน
ท้องถิ่น 
 

1.2.1  
โครงการอบรม
สัมมนาให้
ความรู้แก่
ผู้ประกอบการ
โรงแรม รีสอร์ท 
บังกะโล และ
เกสท์เฮ้าส์ใน
จังหวัดสตูล 
 

100,000 - - - กองคลัง 

  1.2.2 โครงการ
ประกวดโรงแรม   
รีสอร์ท บังกะโล 
และเกสท์เฮ้าส์
ในจังหวัดสตูล
ดีเด่น ประจ าปี 
2563 
 

- - 60,000 - กองคลัง 



๑๒ 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

  1.2.3 โครงการ
อบรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ภาคพลเมือง 

200,000 200,000 200,000 200,000 กองกิจการ
สภา อบจ. 

  1.2.4 โครงการ
ปลูกจิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

300,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง 

  1.2.5 โครงการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
เครือข่ายผู้น า
ด้านสุขภาพ 

200,000 200,000 200,000 200,000 กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

  1.2.6 โครงการ
จัดงานวันสตรี
สากล 

300,000 300,000 300,000 300,000 กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

  1.2.7 กิจกรรม
สตูลมินิเกษตร
แฟร์ ภายใต้
โครงการ
ขับเคลื่อน
อนาคตสตูลด้าน
การเกษตร 

1,000,000 - - - กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

  1.2.8 กิจกรรม
เกษตรอินทรีย์
ทฤษฏีใหม่บ้าน
ท่าห้วย ภายใต้
โครงการ
ขับเคลื่อน
อนาคตสตูลด้าน
การเกษตร 

311,500 400,000 - - กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 



๑๓ 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 1.3 การสร้าง 
จิตส านึกและ
ความ 
ตระหนักแก่
เด็กและ 
เยาวชน 

1.3.1 โครงการ
งานวันเด็ก
แห่งชาติ 

150,000 150,000 150,000 150,000 กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

  1.3.2 โครงการ
ค่ายอบรม
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมเด็ก
และเยาวชน 
“รากแก้วแห่ง
ปัญญา” 

65,000 65,000 65,000 65,000 กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

  1.3.3 โครงการ
อบรมคุณธรรม
จริ ย ธรรม เด็ ก
แ ล ะ เย า ว ช น
มุ ส ลิ ม จั งห วั ด
ส ตู ล  ( ศู น ย์
ค ล อ ง ช้ า ง ) 
(กิ จกรรมค่ าย
คุ ณ ธ รรม เด็ ก
แ ล ะ เย า ว ช น
มุ สลิ มภ าคฤดู
ร้อน) 

300,000 300,000 300,000 300,000 กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

  1.3.4 โครงการ
ส่ ง เส ริ ม ก า ร
จัดการเรียนการ
สอน โรง เรี ย น
นิคมพัฒนา ผัง 
6 

2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ร.ร.นิคม
พัฒนา ผัง 6 



๑๔ 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

  1.3.5 โครงการ
ลูกเสือ – เนตร
นารี 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร.ร.นิคม
พัฒนา ผัง 6 

  1.3.6 กิจกรรม
การจัดการเรียน
การสอนบูรณา
การหลักสูตรโต
ไปไม่โกง 

- - - - ร.ร.นิคม
พัฒนา ผัง 6 

  1.3.7 โครงการ
จั ด ง า น วั น
ต่อต้ านยาเสพ
ติดโลก 

50,000 50,000 50,000 50,000 กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

  รวม 19 
โครงการ 

     

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2 .1  แ ส ด ง
เจตจ านงทาง
ก า ร เมื อ ง ใน
ก า รต่ อ ต้ า น
การทุจริตของ
ผู้บริหาร 
 

2.1.1 กิจกรรม 
“จัดท าข้อตกลง
คุณธรรม
ต่อต้านการ
ทุจริต” 
 
 

- - - - ส านักปลัดฯ 
 

  2.1.2 กิจกรรม 
“การประกาศ
เจ ต น า ร ม ณ์
ต่ อ ต้ า น ก า ร
ทุจริต” 

- - - - ส านักปลัดฯ 
 

  2.1.3 
มาตรการ “ติด
ป้ายแสดง
เจตนารมณ์ของ
ผู้บริหารใน
ส านักงาน” 

- - - - ส านักปลัดฯ 
 



๑๕ 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 2.2 มาตรการ
ส ร้ า ง ค ว า ม
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 กิจกรรม
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
รับเรื่องราว
ร้องเรียนร้อง
ทุกข์ของ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล 

- - - - ส านักปลัดฯ 

  2.2.2 กิจกรรม 
“ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี” 

- - - - กองคลัง 

  2.2.3 กิจกรรม
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

- - - - กองคลัง 

  2.2.4 
มาตรการ 
“ยกระดับ
คุณภาพบริการ
ประชาชน” 

- - - - กองคลัง 

  2.2.5 โครงการ
ขั้นตอนการ
ให้บริการห้อง
ประชุมศูนย์
สารสนเทศการ
ท่องเที่ยว อบจ.
สตูล (OTOP) 

- - - - ส านักปลัดฯ 



๑๖ 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 2.3 มาตรการ
ก า ร ใช้ ดุ ล ย
พิ นิ จ แ ล ะ ใช้
อ านาจหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
ห ลั ก ก า ร
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 โครงการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การให้บริการ
สนามกีฬา 
(ก าหนดลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
มาตรการมอบ
อ านาจ อนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ 
เพ่ือลดขั้นตอน
การปฏิบัติ
ราชการ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กอง
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

  2.3.2 
มาตรการการ
ออกค าสั่ง
มอบหมายของ
นายกองค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดสตูล 
ปลัดองค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดสตูล  
และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

- - - - กองคลัง 

  2.3.3 โครงการ
การระวังชี้แนว
เขตและลงชื่ อ
รับรองแนวเขต
ที่ดิน  

- - - - กองพัสดุ
และ
ทรัพย์สิน 



๑๗ 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 2.4 การเชิดชู
เ กี ย ร ติ แ ก่
ห น่ ว ย ง าน /
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิ บั ติ ตน ให้
เ ป็ น ที่
ประจักษ์ 

2.4.1 โครงการ
ประกวดโรงแรม 
รีสอร์ท บังกะโล 
และเกสท์เฮ้าส์
ในจังหวัดสตูล 

- - 60,000 - กองคลัง 

  2.4.2 โครงการ
ปณิธานความดี 

- - - - ส านักปลัดฯ 

  2.4.3 กิจกรรม
ยกย่องและเชิด
ชูเกียรติแก่
บุคคลหน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น 
ผู้ท า
คุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล 
(โครงการ อบจ.
พบประชาชน) 

- - - - กองกิจการ
สภา อบจ. 

  2.4.4 กิจกรรม
ชมเชยนักเรียน
ผู้กระท าความดี 

-   - ร.ร.นิคม
พัฒนา ผัง 6 

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือ
รั บ แ จ้ งห รื อ
ตรวจสอบพบ

2.5.1 กิจกรรม
ให้ความร่วมมือ
กั บ ห น่ ว ย
ตรวจสอบที่ ได้
ด าเนินการตาม

- - - - กองคลัง 



๑๘ 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

การทุจริต อ าน าจห น้ าที่
เ พ่ื อ ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ 
ค วบ คุ ม  ดู แ ล 
ก า ร ป ฏิ บั ติ
ร า ช ก า ร ข อ ง
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล 

  2.5.2 กิจกรรม
การปฏิบัติงาน
การให้ บ ริก าร
รั บ เ รื่ อ ง ร า ว
ร้ อ ง เรี ย น ร้ อ ง
ทุ ก ข์ ข อ ง
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล 

- - - - ส านักปลัดฯ 

  ร ว ม  จ า น ว น 
17 โครงการ 

     

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3 .1  จั ด ให้ มี
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่
เ ป็ น ก า ร
อ านวยความ
ส ะ ด ว ก แ ก่
ประชาชนได้มี
ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ต าม อ า น า จ
ห น้ า ที่ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร

3.1.1 โครงการ
พั ฒ น า ร ะ บ บ
สารสนเทศและ
เทคโนโลยี 

40,000 40,000 40,000 40,000 กองแผน
และ
งบประมาณ 



๑๙ 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

  3.1.2 
มาตรการ 
“ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ
บริการ
ประชาชน” 

- - - - กองแผน
และ
งบประมาณ 

  3.1.3 โครงการ
อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 
พ.ศ. 2540 

- 50,000 - 50,000 กองแผน
และ
งบประมาณ 

  3.1.4 กิจกรรม
จัดท าซั้งเชือก
เพ่ืออนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากร
ชายฝั่งในพ้ืนที่
น าร่องท้ัง
จังหวัดสตูล  
ภายใต้โครงการ
ขับเคลื่อน
อนาคตสตูลด้าน
การเกษตร 

303,489 303,489 303,489 303,489 กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 3.2 การรับ
ฟังความ
คิดเห็น การ
รับและ
ตอบสนอง
เรื่อง

3.2.1 โครงการ 
อบจ.พบ
ประชาชน 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 กองกิจการ
สภา อบจ. 



๒๐ 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

  3.2.2 กิจกรรม
การจั ดท า เวที
ป ร ะ ช า ค ม
เคลื่อนที่ 

- - - - กองกิจการ
สภา อบจ. 

  3.2.3 กิจกรรม
การด าเนินงาน
รับเรื่องราวร้อง
ทุ ก ข์ ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น
เคลื่อนที่ 

- - - - กองกิจการ
สภา อบจ. 

  3.2.4 โครงการ
ขั บ เ ค ลื่ อ น
อนาคตสตูลด้าน
การท่ องเที่ ย ว
ข อ งส ภ า ก า ร
ท่องเที่ยว อบจ.
สตูล 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านักปลัดฯ 

  3.2.5 กิจกรรม
การปฏิบัติงาน
การให้ บ ริก าร
รั บ เ รื่ อ ง ร า ว
ร้ อ ง เรี ย น ร้ อ ง
ทุ ก ข์ ข อ ง
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล 

- - - - ส านักปลัดฯ 

  3.2.6 
มาตรการการ
ป้องกันผู้แจ้ง
เบาะแสการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

- - - - ส านักปลัดฯ 



๒๑ 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 3 . 3  ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ป ระช าชน มี
ส่ ว น ร่ ว ม
บริหารกิจการ
ข อ ง อ งค์ ก ร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1 โครงการ
จัดท า
แผนพัฒนา
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล 

250,000 250,000 250,000 250,000 กองแผน
และ
งบประมาณ 

  3.3.2 โครงการ
ติ ด ต า ม แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล
แ ผ น พั ฒ น า
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล 

200,000 200,000 200,000 200,000 กองแผน
และ
งบประมาณ 

  3.3.3 โครงการ
ขั บ เ ค ลื่ อ น
อนาคตสตูลด้าน
การท่ องเที่ ย ว
ข อ งส ภ า ก า ร
ท่องเที่ยว อบจ.
สตูล 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านักปลัดฯ 

  3.3.4 โครงการ
ด า เนิ น การให้
ประชาชนมีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร
จัดหาพัสดุ 

- - - - กองพัสดุ
และ
ทรัพย์สิน 

  ร ว ม  จ า น ว น 
14 โครงการ 

     

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน 

4.1.1 โครงการ
ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

- - - - หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 



๒๒ 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน
ก าหนด 

 4 . 2  ก า ร
สนั บสนุ น ให้
ภาคประชาชน
มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการ
ป ฏิ บั ติ  ห รื อ
ก า ร บ ริ ห า ร
ราชการตาม
ช่ อ ง ท า ง ที่
ส า ม า ร ถ
ด าเนินการได ้

4.2.1 โครงการ
อบรมให้ความรู้
เกี่ ย ว กั บ ก า ร
จัดซื้อจัดจ้าง 

50,000 50,000 50,000 50,000 กองพัสดุ
และ
ทรัพย์สิน 

  4.2.2 กิจกรรม
จัดให้ประชาชน
เข้าร่วม
สังเกตการณ์ใน
การบริหาร
งบประมาณ 

- - - - กองกิจการ
สภา อบจ. 

  4.2.3 โครงการ
ด า เนิ น การให้
ประชาชนมีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร
จัดหาพัสดุ 

- - - - กองพัสดุ
และ
ทรัพย์สิน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

4.2.4 กิจกรรม
การ บริหาร
จัดการทรัพย์สิน
ขององค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดสตูล 

 
 

- 
 

 
 

- 
 

 
 

- 
 

 
 

- 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 
 



๒๓ 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 4 . 3  ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม
บท บ าทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

4.3.1 กิจกรรม
การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ส ม า ชิ ก ส ภ า
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล 

350,000 350,000 350,000 350,000 กองกิจการ
สภา อบจ. 

  4.3.2 กิจกรรม
ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการ
ป ร ะ จ า ส ภ า 
อบจ.สตูล ปีละ 
6 ครั้ง 

- - - - กองกิจการ
สภา อบจ. 

 4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ข อ ง ชุ ม ช น
และบูรณาการ
ทุ กภ าคส่ วน
เพ่ื อ ต่ อ ต้ า น
การทุจริต 

4.4.1 โครงการ
ก า ร เผ ย แ พ ร่
ห ลั ก ก า ร
แนวความคิดที่
เกี่ยวข้องกับการ
ต่ อ ต้ า น ก า ร
ทุจริตในสื่อของ 
อบจ.สตูล 

- - - - ส านักปลัดฯ 

  4.4.2 
มาตรการสร้าง
ชุมชนเฝ้าระวัง
การต่อต้านการ
ทุจริต 

- - - - ร.ร.นิคม
พัฒนา ผัง 6 

  รวม  8  
โครงการ 
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ส่วนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 

 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล 
 สภาวการณ์ของโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง   
ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วนต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมรับ และปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งการด าเนินชีวิตให้สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมได้อย่างปกติสุข โดยอาศัยคุณธรรม และจริยธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และการด าเนินชีวิต  ดังนั้น
การพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ    
โดยผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และน าไปสู่การพัฒนาองค์กร 
โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาเป็นเข็มทิศน าชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าว จึงได้จัด
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  ให้กับบุคลากรในสังกัด เพ่ือ
เสริมสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามภารกิจขององค์กรได้
อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 3.2 เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาจิตใจ มีทัศนคติที่ดีต่องาน  ต่อผู้ร่วมงาน มีความสามัคคีใน
องค์กร 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล  จ านวน 164 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
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7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 150,000.- บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 10.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาจิตใจ มีทัศนคติที่ดีต่องาน  ต่อผู้ร่วมงาน มีความสามัคคีในองค์กร 
 10.3 บุคลากรน าความรู้ที่ ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 2 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

2. หลักการและเหตุผล 
 การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้ทุกหน่วยงานต้องมีการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงาน จึงควร
ปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารใหม่ภายใต้การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ เพ่ือรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต  การพัฒนาบุคลากรจึงต้องเปลี่ยนหลักการและวิธีคิดจากแบบเดิมมาสู่การ
พัฒนาแบบใหม่โดยอาศัยการพัฒนาทัศนคติ การพัฒนาลักษณะนิสัย และการพัฒนาแรงจูงใจของบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 
 ปัจจุบัน การพัฒนาบุคลากร  เป็นหัวใจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร  บุคลากรจึงจ าเป็นที่
จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลา  เพ่ือให้มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การพัฒนาบุคลากร 
จึงเป็นการน าศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการน าเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ รวมทั้ง 
กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ  
 ตัวแปรส าคัญที่ส่งผลให้องค์กรต้องชะงักนั่นคือ “ความผูกพัน” ในองค์กรที่เริ่มลดลง ทั้งนี้เพราะ
เรื่องความผูกพันเป็นตัวผสานความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กร ที่ก าลังเกิดช่องว่าง จนท าให้กระบวนการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพอาจลดลง ขณะที่บางองค์กรกลับให้ความส าคัญเรื่องการเส ริมสร้างขีด
ความสามารถของบุคลากรมากกว่าการสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กร 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้เห็นถึงความจ าเป็นดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ของการสร้างความผูกพันและการท างาน
เป็นทีม 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือความส าเร็จของงาน 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพในการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข  
 3.4 เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความผูกพันในองค์กรและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
ท างานได้ตามระเบียบ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล  จ านวน 164 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
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 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ของการสร้างความผูกพันและการท างาน
เป็นทีม 
 10.2 บุคลากรมีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือความส าเร็จของงาน 
 10.3 บุคลากรมีมิตรภาพในการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข  
 10.4 บุคลากรมีกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความผูกพันในองค์กรและมีแรงจูงใจท างานตามระเบียบ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 3 

 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการการบ าเพ็ญตนของบุคลากร อบจ.สตูล ให้เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

2. หลักการและเหตุผล 
 ความเจริญทางด้านวัตถุปัจจุบัน ท าให้สังคมมีค่านิยม ให้ความส าคัญและแสวงหาเงินทองอ านาจ 
มากกว่าให้ความส าคัญด้านจิตใจ สังคมจึงเสื่อมโทรงลง การปลูกฝังจิตใจให้คนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมจึงควรเกิดข้ึนในสังคม 
 พ้ืนฐานที่ส าคัญยิ่งในการเป็นรากฐานของพลเมืองที่ดีนั้น จะต้องสร้างจากจิตส านึกของการท าเพ่ือ
ส่วนรวมโดยการปลูกฝังจิตใจให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ซึ่ง
เป็นเรื่องที่เกิดจากภายใน จิตสาธารณะ เป็นส่วนหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้บุคคลรู้จักเสียสละร่วมแรงร่วมใจ 
มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม  ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพโลกใบ
นี้ให้น่าอยู่มากขึ้น และเพ่ือเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่
คนในสังคมร่วมกัน 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้เห็นถึงความจ าเป็นดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการบ าเพ็ญตนของ
บุคลากร อบจ.สตูล ให้เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม  

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือฝึกการเป็นผู้มีจิตอาสา 
 3.2 เพ่ือบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อจิตสาธารณะ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล  จ านวน 164 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 วัดหรือมัสยิดในอ าเภอเมืองสตูล จ านวน 2 แห่ง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 4. จัดท ากิจกรรมตามท่ีก าหนด 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 150,000.- บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 



๓๐ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในการช่วยเหลือผู้อื่น 
 10.2 บุคลากรรู้จักการเสียสละ และมีความสามัคคี 
 10.3 บุคลากรมีจิตส านึกด้านสาธารณะ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 4 

 
 
1. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 6 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 การจัดการเรียนรู้  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลสมบูรณ์  ในด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้ คุณธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข  จึงต้องเริ่มจากการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนให้สามารถคิดอย่างเป็นระบบ ลงมือ
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จมีทักษะการจัดการสิ่งต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
ตลอดจนสามารถแข่งขันเพ่ือพัฒนาตนเองให้ก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการคณะครูและบุคลาการทาง
การศึกษาได้เพ่ิมพูนความรู้ทั้งทางด้านการจัดการเรียนการสอนและงานที่ได้รับมอบหมายชุมชนเล็งเห็น
ความส าคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนานักเรียน ให้สามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศใน
ด้านต่างๆมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คณะครูมีการพัฒนาความรู้และน าไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3.2  เพ่ือกระตุ้น และชี้น านักเรียนให้เกิดความต้องการในการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ 
 3.3  เพ่ือส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.4  เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นที่น่าพอใจตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 3.5  เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับงานที่รับผิดชอบ 
 3.6  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและโรงเรียน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1.  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคนได้เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพ 

4.2.  นักเรียน  ครูทุกคนมีวัสดุอุปกรณ์  ฝึก  สอน  สอบ อย่างเพียงพอ 
 4.3 . นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทุกคนได้รับการสนับสนุนเข้าแข่งขันทักษะสู่ความเป็นเลิศ 
ด้านวิชาการ กีฬาและอาชีพทุกระดับ 
 4.4.  โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
 4.5  นักเรียนมีความสามารถในการแข่งขันทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 4.7  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 4.8  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และน ามาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์กับงานที่รับผิดชอบ 
 4.9  ชุมชนเล็งเห็นความส าคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 



๓๒ 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 
6. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 
1 พัฒนาการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ 
2 แข่งขันทักษะวิชาการ 
3 แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ 
4 ปฏิบัติธรรมของโรงเรียนวิถีพุทธ 
5 สานสัมพันธ์ชุมชน 
6 แข่งขันกีฬาภายนอก 
7 ค่ายวิชาการ 
8 Open house เปิดประตู...สู่ชุมชน 
9 เติมฝันสู่วันใหม่ 

10 สัมมนาโรงเรียนเครือข่าย 
11 สัมมนาส่งเสริมวิชาการโรงเรียนถ่ายโอนท้องถิ่นภาคใต้ 
12 ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
13 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
14 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอน 
15 อบรม สัมมนาและศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษา

ดีเด่น 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 2,300,000  บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ครูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ตรงตามเป้าหมาย 
 10.2  นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  กล้าแสดงออกในการร่วมกิจกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 10.3  ครูสามารถน าความรู้จากการพัฒนา แก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน และน าไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
 10.4  นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเองจนสามารถแข่งขันทักษะสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการได้ 
 10.5  นักเรียนมีผลการประเมินคุณภาพระดับชาติเป็นที่น่าพอใจ 
 10.6  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 



๓๓ 

 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  5  

1. ชื่อโครงการ  อบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท บังกะโล และเกสท์เฮ้าส์ในจังหวัดสตูล 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เรื่องการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม พ.ศ.2542 ซึ่งประกอบการรายเดิม และผู้ประกอบการรายใหม่
ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในข้อปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติระเบียบ กฎหมาย ประกาศต่างๆ การติดต่อ
ราชการหรือการช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ.จากผู้พัก     
ในโรงแรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และขจัดปัญหาต่างๆ ท าให้ต้องด าเนินการประชาสัมพันธ์ สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในการช าระค่าธรรมเนียมฯ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้และเข้าใจด้านระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องใน
การประกอบธุรกิจโรงแรมฯ          
 3.2 เพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงวิธีการช าระค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม ได้ถูกต้อง 
 3.3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและตระหนักถึงหน้าที่ของผู้ประกอบการในการช าระค่าธรรมเนียม
บ ารุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม          

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท บังกะโล และเกสท์เฮ้าส์ ในจังหวัดสตูล 
จ านวน 100 คน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง        

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 สถานที่ที่ภายในจังหวัดสตูลหรือจังหวัดใกล้เคียง       

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ขออนุมัติด าเนินงานโครงการ        

 6.2 จัดท าก าหนดการและแจ้งให้ทุกส่วนทราบ       
 6.3 จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  เอกสารการอบรม  อาหารว่าง  สถานที่    

6.4 ด าเนินการอบรมตามก าหนดการ        
 6.5 สรุปประเมินผลโครงการ                        
 6.6 รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อผู้บริหารทราบ                  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  



๓๔ 

 

 
    

8. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน 100,000.-บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)       

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล    

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด  ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท บังกะโล และเกสท์เฮ้าส์  เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 ของ

กลุ่มเป้าหมาย 
ผลลัพธ์ ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมากขึ้น มีจิตส านักในหน้าที่

ของตนเพ่ิมขึ้น            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 6 

 
 
1. ชื่อโครงการ  ประกวดโรงแรม รีสอร์ท บังกะโล และเกสท์เฮ้าส์ในจังหวัดสตูลดีเด่น ประจ าปี 2563  

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 จังหวัดสตูล  มีทรัพยากรธรรมชาติ  มีวัฒนธรรมและประเพณีเก่าแก่  มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ
กระจายอยู่ตามพ้ืนที่ในอ าเภอต่างๆ  ปรากฏว่าปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ         
ได้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลเป็นจ านวนมาก  เป็นธุรกิจที่ท าเงินรายได้ให้แก่โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล และ
เกสเฮ้าส์  ซึ่งโรงแรม รีสอร์ท บังกะโล และเกสเฮ้าส์ เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว บุคคลทั่วไป กระจายอยู่ใน
พ้ืนที่อ าเภอต่างในจังหวัดสตูล  ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย  ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่เป็นอย่าง
มาก หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนควรเข้ามามีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง  เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์และการรักษ์ไว้ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล
ร่วมกัน. 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเช้าพักในโรงแรม รีสอร์ท บังกะโล และเกสเฮ้าส์ ในจังหวัดสตูล  จากนักท่องเที่ยวที่
เข้ามาท่องเที่ ยวในจังหวัดสตูล  ได้ตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนประเพณี วัฒนธรรมเก่าแก่ของจังหวัดสตูล  เพ่ือส่ง เสริมให้
ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท บังกะโล และเกสเฮ้าส์  ได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  แหล่งท่องเที่ยวตลอดจนประเพณีอันดีงามของจังหวัดและการช าระค่าธรรมเนียมจากผู้พักใน
โรงแรมที่ถูกต้อง        

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกับผู้ประกอบการโรงแรม 
รีสอร์ท บังกะโล และเกสเฮ้าส์  ในจังหวัดสตูล       
 3.2 เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีการช าระค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม ได้ถูกต้องครบถ้วน
ตามจริง            
 3.3 ให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่ง
ท่องเที่ยว ประเพณีอันดีงามของจังหวัดสตูล โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ    
 3.4 ผู้ประกอบการมีการแนะน านักท่องเที่ยวให้เข้าใจถึงประเพณีการปฏิบัติของจังหวัดสตูล . 
 3.3 เพ่ือสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ของพลเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1  เพ่ือจัดการประกวดโรงแรม รีสอร์ท บังกะโล และเกสเฮ้าส์ ประมาณ 150 แห่ง ในจังหวัด
สตูล  ที่มีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แหล่งท่อ งเที่ยว  โดย
ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ      
 4.2  มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมและน าส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ด้วยดีตลอดมา        . 



๓๖ 

 

 4.3  การจัดกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ในการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชน  หรือปลูก
ต้มไม้ร่วมกัน  ในโรงเรียน  สถานที่สาธารณะ  หรือสถานที่อ่ืนๆ                                             
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 สถานที่ที่ภายในจังหวัดสตูลหรือจังหวัดใกล้เคียง       

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ขออนุมัติด าเนินงานโครงการ        

 6.2 คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน          
 6.3 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ประกอบการทราบถึงรายละเอียดของโครงการและระยะเวลาในการ
ด าเนินการ       

6.4 ก าหนดสถานที่ที่ร่วมกันท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์     
 6.5 การมอบโล่รางวัล  และใบประกาศเกียรติคุณ  ซึ่งจะท าพิธีมอบในการประชุมสัมมนาประจ าปี
งบประมาณ 2563       
 6.6 รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อผู้บริหารทราบ                  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

8. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน 60,000.-บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)        

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล    

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด   แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ  มีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80                    
ผลลัพธ์ ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท บังกะโล และเกสเฮ้าส์ มีส่วนร่วนในการสร้างจิตส านึก     

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แหล่งท่องเที่ยว  ประเพณีที่ดีงามของจังหวัดสตูล  ที่ส าคัญ
การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้  ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบเป็นอย่างดี  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  7 

 
1.  ชื่อโครงการ  
               โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง   

2.  หลักการและเหตุผล     
ด้วยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546  

และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค 
และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนการปกครองท้องถิ่นไทย   ดั งนั้นประชาชนจะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ   ในอนาคตประเทศไทย  
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดเคียงคู่อยู่กับ
ประชาชน  โดยมีฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ได้มองเห็นความส าคัญและ
ความจ าเป็นในการพัฒนาคน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคล   
อันส าคัญยิ่งของการพัฒนาระบบประชาธิปไตยการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ  ประชาธิปไตย  
เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนซึงเป็นองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาตนเองและท้องถิ่น  ดังนั้น  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมืองขึ้น 

3. วัตถุประสงค์   
      ๓.1 เพ่ือให้ผู้รับการอบรมได้รับรู้รับทราบแนวทางการพัฒนาอนาคตประเทศไทย 
       ๓.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างประชาธิปไตย   
      3.๓ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย  
 3.4 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนรวมในการเสริมสร้างการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. เป้าหมาย 
     นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน หรือ ผู้บริหาร ครู บุคลากรในสถานศึกษา  ในจังหวัดสตูล           
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาฯ และคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
จ านวน  350 คน 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 

6. วิธีด าเนินการ  
     ๕.1 ขออนุมัติโครงการ  
     ๕.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
     ๕.3 ด าเนินการตามโครงการฯ  
     ๕.4 ส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม  
     5.๕ รายงานผลการด าเนินงาน 
 



๓๘ 

 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปีงบประมาณ  (ปีงบประมาณ  2561 – 2564)  

8. งบประมาณ  
 200,000.-บาท  (สองแสนบาทถ้วน)  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ/เสนอโครงการ 
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      10.1 ผู้รับการอบรมได้มีแนวคิดต่อการเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนาตนเองในอนาคต 
       10.2 ส่งเสริมให้ผู้รับการอบรมมีความคิดเก่ียวกับในการเสริมสร้างประชาธิปไตยต่อสังคมและชุมชน  
        10.3 ผู้เข้ารับการอบรมได้น าความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตยไปพัฒนาตนเองและสังคม  

10.4 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้น าความรู้การเสริมสร้างการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบไป
พัฒนาตนเองและสังคม 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๓๙ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 8 

 
1. ชื่อโครงการ ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกลุ่มเครือข่ายที่หลากหลายเข้าร่วม ในการจัด
กิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน กลุ่มนักเรียนนักศึกษา ภาคประชาชน และเอกชน โดยมีการจัดงบประมาณขึ้นมา
เพ่ือให้เครือข่าย ได้ร่วมด าเนินกิจกรรมในพื้นท่ีจังหวัดสตูล เช่นการปลูกป่า การจัดการขยะ แหล่งน้ า เป็นต้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. จ.สตูล และผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ด้วยการเปิดแสดงบูธ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อประสบการณ์ในการท างาน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 3.2  เพ่ือด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนการอบรมให้ความรู้การจัดท าแผนงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ในกลุ่มเครือข่าย ทสม. ของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการ     

4. เป้าหมาย 
  เพ่ือให้จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ และมีการจัดการขยะเป็นรูปธรรม เพ่ือให้จังหวัดสตูลเป็น
แหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน        

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ผู้จัดและเครือข่ายก าหนด ในจังหวัดสตูลและนอกจังหวัดสตูล     

6. วิธีด าเนินการ 
  ประชุมวางแผน  ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย  จัดการด าเนินโครงการฯ  จัดกิจกรรมร่วมเพ่ือ
เสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเมินผล
การด าเนินงาน/รายงานผล           

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปีงบประมาณ  (ปีงบประมาณ  2561 – 2564)   

8. งบประมาณด าเนินการ 
   300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)        

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองช่าง          

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ประชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

 

 



๔๐ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 9 

 
๑. ชื่อโครงการ   พัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้น าด้านสุขภาพ 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามที่รัฐบาล ได้น าการสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นกลวิธีหลัก และก าหนดเป็นนโยบายการ

พัฒนางานสาธารณสุขของประเทศ บนหลักการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพ
ตนเอง และเพ่ือนบ้าน เพ่ือเป็นแกนน าด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชน
สามารถแสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อม จึงได้มีแกนน าด้าน
สุขภาพในชุมชน ซึ่งเป็นบุคคลที่ส าคัญและมีบทบาทหน้าที่ ในการด าเนินงานและให้การช่วยเหลือ เป็นผู้
ประสานงานและเป็นตัวเชื่อมระหว่างภาครัฐกับประชาชนในชุมชนในการด าเนินงานกิจกรรมด้านสาธารณสุข
ดังกล่าว เพ่ือแก้ไขปัญหาระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด แต่ในหลายปีที่ผ่านมา นโยบายและ
การด าเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขจะแปรเปลี่ยนไปตามสภาวการณ์ท าให้แกนน าดูแลสุขภาพประชาชนใน
ชุมชน ต้องมีบทบาทหน้าที่และภารกิจเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขตามนโยบายและ
กิจกรรมที่แปรเปลี่ยนไป การพัฒนาศักยภาพเพ่ิมพูนความรู้ทักษะวิชาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญในปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้น าด้านสุขภาพ ขึ้นมา 
อันจะช่วยส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินกิจกรรมสาธารณสุขต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ให้ดียิ่งขึ้น 

เป็นที่ทราบกันดีว่าแกนน าด้านสุขภาพในชุมชนเป็นผู้เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจและอุทิศตน
เพ่ือพัฒนางานด้านสาธารณสุขมาโดยตลอด ท าให้การด าเนินงานด้านสุขภาพที่ผ่านมาเกิดผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น มีการสนับสนุนระหว่างภาคีทุกภาคส่วน เพ่ือการจัดการสุขภาพด้วย
ตนเอง ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัวและชุมชน ท าให้ประชาชนรู้จักพ่ึงตนเองมากขึ้น ซึ่งตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา แกนน าด้านสุขภาพในชุมชนได้ให้ความร่วมมือและมีบทบาทในด้านการสร้างสุขภาพ การ
ป้องกันโรค ให้กับชุมชนเป็นอย่างดีเสมอมา อีกท้ังเป็นแบบอย่างด้านสุขภาพที่ควรได้รับการยกย่อง 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 4 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด มาตรา 45 (3) สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น และมีภารกิจและ
หน้าที่หลักในการพัฒนาแกนน าดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน ในจังหวัดสตูล  และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 (19)) 
ว่าด้วยการจัดการให้มีโรงพยาบาลจังหวัด                       การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ จึงได้บูรณาการจัดงานร่วมกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ และแกนน าดูแลสุขภาพ
ประชาชนในชุมชนในจังหวัดสตูล ก าหนดจัดโครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้น าด้านสุขภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้น  
 
 
 
 



๔๑ 

 

3.วัตถุประสงค์ 
3.๑ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ แกนน าด้านสุขภาพในชุมชน 
3.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายแกนน าด้านสุขภาพในชุมชนให้เกิดความเข็มแข็ง 
3.3 เพ่ือให้ชุมชนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน ด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับ

บริบทในพื้นท่ี 
3.4 เพ่ือส่งเสริมและป้องกันโรค เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
3.5 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมปลุกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
แกนน าด้านสาธารณสุขในชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดสตูล จ านวน 1,333 คน โดยแบ่งเป็น

รายละเอียดแต่ละอ าเภอ ดังนี้ 

1. อ าเภอเมืองสตูล  จ านวน 464 คน 
2. อ าเภอละงู   จ านวน 267 คน 
3. อ าเภอควนกาหลง  จ านวน 183 คน 
4. อ าเภอท่าแพ   จ านวน 124 คน 
5. อ าเภอทุ่งหว้า   จ านวน 114 คน 
6. อ าเภอควนโดน   จ านวน 109 คน 
7. อ าเภอมะนัง   จ านวน 72  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เขตพ้ืนที่จังหวัดสตูลทั้ง 7 อ าเภอ 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.๑ เชิญประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนก าหนดรูปแบบวิธีการด าเนินงาน 

6.๒ เสนอโครงการ/ขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 
  6.๓ แต่งตั้งค าสั่งคณะท างาน 
  6.๔ ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6.๕ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามโครงการ 

6.๖ ประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมความพร้อม 
  6.๗ ด าเนินงานจัดโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  6.8 ก าหนดจัดกิจกรรมรายละเอียดดังนี้ 
   - อบรมให้ความรู้การป้องกันโรคในพื้นที่ 
   - จัดนิทรรศการ 
   - จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการป้องกันรักษาโรค 

6.9 ติดตามและประเมินผล รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 
 
  



๔๒ 

 

8. งบประมาณ  
200,000 บาท  (สองแสนบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

     10.1 แกนน าด้านสุขภาพในชุมชน /แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานรวมกัน
และเครือข่ายมีความเข็มแข็ง  
     10.2 แกนน าด้านสุขภาพในชุมชน มีการจัดระบบการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพของชุมชน            
และสามารถประสานงานในการดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     10.3 แกนน าด้านสุขภาพในชุมชนมีความรู้ มีศักยภาพในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ด้านสุขภาพและป้องกันโรคเพ่ิมข้ึน ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องของประชาชน 
     10.4 แกนน าด้านสุขภาพในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและ         
ป้องกนัโรค 

เชิงปริมาณ 
  แกนน าด้านสาธารณสุขในชุมชน ในเขตพ้ืนที่ทั้งจังหวัดสตูล จ านวน 1,333 คน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 10 

 
1. ชื่อโครงการ 

โครงการจัดงานวันสตรีสากล (กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูลในยุค 4.0) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เนื่องจากวันที่ ๘ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล ซึ่งองค์กรที่ท างานด้านผู้หญิงหลายประเทศ          

ทั่วโลกได้มีการจัดงานวันสตรีสากลขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในสังคม รวมทั้งระลึกถึง
ความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพ่ือให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา  อีกทั้งมุ่งส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและยกย่องคุณค่าของสตรี พร้อมกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญ
ของแรงงานหญิง ทั้งนี้เพ่ือรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนสังคมร่วมมือร่วมใจที่จะช่วยกันดูแลคุ้มครองให้แรงงานหญิง
ได้ท างานอย่างมีคุณค่า มีความสุข และพอใจในงานที่ท า ตลอดจนยกย่องคุณค่าของสตรีท างาน 

ยุค 4.0 เป็นการขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ดังนั้น สตรียุคใหม่ควรมีการพัฒนาตนเอง ด้าน
จิตใจ ความคิด ทัศนคติ ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด ทักษะการคิด 
ความรู้ในสิ่งที่ควรรู้ และด้านอาชีพ ได้รับการฝึกฝนอาชีพที่สนใจ ควรใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาผลิตและได้รับ
การฝึกฝนวิธีการผลิตจนช านาญท าได้เอง โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้รู้จักคิด การเรียนรู้บนพ้ืนฐานของความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 
และมีคุณธรรม ไม่เบียดเบียนกัน มีการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือสามัคคี ปรองดองของคนใน
ชาติ อีกทั้งยังส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมปลุกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริตและการรวมตัวกันขององค์กร กลุ่ม
สตรี เพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีภารกิจ และหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
มาตรา 17 (27) ในการให้บริการสาธารณะและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล จึงได้ร่วมกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล 
ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสตูล ได้ร่วมจัดงานวันสตรีสากลขึ้น
โดยการจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูลในยุค 4.0 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพสตรีในจังหวัดสตูลให้มีความรู้และทักษะในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงก้าวทัน

เทคโนโลยีในยุค 4.0 และสามารถน ามาปรับใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
2. เพ่ือการบูรณาการการท างานสร้างเครือข่ายขององค์กรและกลุ่มสตรี เกิดการรวมกลุ่มกันในการสร้าง

อาชีพ เพ่ิมรายได้ในครัวเรือนและใช้นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม 
3. เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองระหว่างเครือข่ายองค์กรและกลุ่มสตรีให้มั่นคงน าไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 
4. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมปลุกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริตรวมตัวกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
สตรีในพ้ืนที่จังหวัดสตูล จ านวน 2,600 คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ณ บริเวณลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประชุมเตรียมความพร้อม เพ่ือพิจารณารูปแบบและการจัดกิจกรรม 
6.2 เสนอโครงการ/ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
6.3 ประกาศแต่งตั้งคณะท างาน 
6.4 ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.5 จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
6.6 จัดกิจกรรม 

- สัมมนาทางวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูลในยุค 4.0 ในหัวข้อ ดังนี้ 
 “สตรีไทยยุค 4.0” 
 “บทบาท สิทธิและเสรีภาพของสตรียุคใหม่” 

- ส่งเสริมเครือข่ายองค์กรและกลุ่มสตรีให้ได้รับการพัฒนาตนเองโดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่น
ระดับต าบล อ าเภอ และระดับจังหวัด 

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรีด้านสุขภาพโดยการออกก าลังกาย จึงจัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน
ระหว่างอ าเภอ  

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรีด้านสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมโดยการประกวด “สตรี 50 ยังดูดี” 
- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรีด้านจิตใจโดยการประกวดรีวิวประกอบเพลงเทิดพระเกียรติ 
- ส่งเสริมรายได้โดยการจัดนิทรรศการแสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP ผลิตโดยกลุ่มสตรี  

6.7 สรุปผล ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 

8. งบประมาณด าเนินการ 
300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ :   มีตัวแทนสตรีจากทุกอ าเภอ ในจังหวัดสตูล จ านวน 2,600 คน 
เชิงคุณภาพ :  ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูลให้คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 11 

 
 
 

1. ชื่อ กิจกรรม   สตูลมินิเกษตรแฟร์ ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
         จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ทั้งหมด 1,754,701 ไร่ เป็นพื้นที่ถือครองเพ่ือการเกษตร 602,780.25 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 34.35 ของพ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ข้าว
นาปี  ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก และพืชอ่ืนๆ ดังนั้นประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพหลักคือ ท าสวน
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ท านา เป็นรายได้ของประชากรของจังหวัด ผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปของจังหวัดขึ้นกับ
ผลผลิตทางการเกษตรและการค้า และส่งผลถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดของภาคเกษตรจะสูงกว่าภาคอ่ืนๆ 
 เกษตรกรจังหวัดสตูลส่วนใหญ่มีแนวทางท าการเกษตรที่แตกต่างกันไป โดยอาจยึดการท าการเกษตร
แบบดั้งเดิมตามที่สืบทอดกันมา การพัฒนายังล้าหลัง ขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพทางด้าน
การเกษตรใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการ และการบริหารจัดการสมัยใหม่ ท าให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพต่ า
เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตที่มาจากที่อ่ืนๆ ซึ่งหากผลผลิตมีคุณภาพต่ าจะส่งผลไปถึงตลาดและราคาผลผลิตก็
ต่ าลงด้วย ท าให้คุณภาพชีวิตเกษตรกรในจังหวัดสตูลไม่พัฒนาเท่าที่ควร หน่วยงานภาครั ฐต่างๆ จึงคิด
พัฒนาการปรับตัวของภาคเกษตรไทยได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่มาตรฐานสากล เพ่ือให้เกษตรกรไทย
สามารถแข่งขันกับต่างประเทศในอาเซียนได ้

อย่างไรก็ตาม  โครงสร้างภาคการเกษตรของไทยหรือโดยเฉพาะภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนเกษตรกร
รายย่อยที่มีพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรขนาดเล็ก  และเป็นการผลิตที่มีลักษณะต่างคนต่างท าการด าเนินการ
ลักษณะดังกล่าวท าให้ภาคเกษตรต้องเผชิญกับปัญหาและข้อจ ากัดต่างๆ  ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้และความเป็นอยู่
ของเกษตรกร เช่น ปัญหาด้านต้นทุนการผลิต ได้แก่ ค่าพันธุ์พืช ปุ๋ยเคมี  สารเคมีก าจัดศัตรูพืชค่าใช้จ่ายของ
เครื่องจักรกลการเกษตร  และค่าจ้างแรงงานด้านการเกษตร  รวมทั้งปัญหาการขาดอ านาจการต่อรองของ
เกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต (Production Process) การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain) และปัญหา
ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ที่ยังไม่เข้าถึงตัวเกษตรกรได้เท่าที่ ควร  เพ่ือเป็นการลดข้อจ ากัด 
ดังกล่าว จึงต้องส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิตและการบริหารจัดการร่วมกัน  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูลซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีการเกษตรส่งเสริม 

การผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
สินค้าเกษตรและเพ่ิมรายได้ของเกษตรกรตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าว 
โดยให้มีการบริหารจัดการด้วยการผลักดันให้เกษตรกรร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก อาทิ 
พันธุ์  ปุ๋ย  และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร (Motor Pool) เพ่ือลดต้นทุน
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ตลอดจนการจัดการด้านการตลาดโดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน
และอ านวยความสะดวก 

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  และเพ่ือให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพการผลิต
ปาล์มน้ ามันและยางพารา และร่วมพัฒนาความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับพี่น้องภาคเกษตร โดยร่วมบูรณาการกับ
หน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังวัดสตูล ภาคประชาชนและภาคเอกชนร่วมกับศูนย์การ
เรียนรู้ปาล์มน้ ามันCPI จังหวัดชุมพร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจึงอาศัยตามอ านาจหน้าที่ พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 17  ก าหนดให้มี
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อ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และมาตรา 45/1 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการที่ดีและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการและการปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายก าหนด ประกอบกฎกระทรวงพ.ศ. 2541 ก าหนดให้การส่งเสริม
และแก้ ไขปัญหาการประกอบอาชีพเป็นกิจการที่ ให้ องค์การบริหารส่วนจั งหวัด จัดท าภายใต้ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557     
จึงได้จัดกิจกรรมสตูลมินิเกษตรแฟร์ ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร   

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา/ปาล์มน้ ามันมีความรู้และเทคนิคในด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและผลผลิต 

 3.2 เพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตในภาคการเกษตรของจังหวัดสตูลให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมาก
ยิ่งขึ้น 

 3.3 เพ่ือกระตุ้นการค้าขายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพพัฒนารายได้ให้กับเกษตรกรเพ่ิมมากข้ึน 
 3.4 เพ่ือเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการให้

เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
       เชิงปริมาณ : เกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ ามันรวมทั้งประชาชนทั่วไปจ านวน 700 คน 

เชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับความรู้และ เทคนิคในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและผลผลิต , 
สินค้าเกษตร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น พัฒนาขีดความรู้ความสามารถและคุณภาพในด้านภาค
การเกษตร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล     

6. วิธีด าเนินการ 
    6.1  ประชุมเตรียมความพร้อม  

  6.2  เสนอโครงการ/ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
6.3  จัดท าก าหนดการ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  

    6.4  ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.5  จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เอกสารการอบรม  

    6.6  ด าเนินการจัดกิจกรรมตามก าหนดการ โดยมีกิจกรรม ดังนี้  
 6.6.1 การพัฒนาองค์ความรู้โดยการจัดอบรมด้านความรู้และเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตและผลผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามัน โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน   
       6.6.2 จัดบูธแสดงสินค้าและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากภาค
ประชาชน บริษัทคู่ค้าและร้านค้าต่างๆพร้อมของขวัญของรางวัลมากมาย 

    6.6.3 จัดนิทรรศการภาควิชาการเกษตรโดยภาครัฐอาทิ ส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล 
ส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสตูล ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ส านักงานประมงจังหวัดสตูล การยางแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดสตูล ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสตูลเป็นต้น 

6.7  สรุปผล ประเมินผลโครงการ 
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6.8  รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณ 
ภายใตโ้ครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร 1,000,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
     กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1  เกษตรกรชาวสวนยางพารา/ปาล์มน้ ามันมีความรู้และเทคนิคในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตและผลผลิต 
 10.2 เกษตรกรสามารถยกระดับสินค้าผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดสตูลให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
มากยิ่งขึ้น 
 10.3 ท าให้การค้าขายสินค้าเกษตรมีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นและเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 10.4 ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการปฏิบัติงานใน
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส   
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 12 

 

1. กิจกรรม   เกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่บ้านท่าห้วย 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
เกษตรอินทรีย์  เป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นมาจากการให้ความส าคัญของความอุดมสมบูรณ์ของ

ดินโดยวิธีทางธรรมชาติ ปฏิเสธการใช้ปุ๋ยเคมี สารก าจัดศัตรูพืช และสารเร่งการเจริญเติบโตทุกชนิด เพื่อความ
ปลอดภัยในสุขภาพ ประกอบด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ สุขภาพ นิเวศวิทยา ความเป็นธรรม และการดูแลเอาใจ
ใส่  มิติด้านสุขภาพ เกษตรอินทรีย์จะต้องส่งเสริมและสร้างความยั่งยืนให้กับสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม  ซึ่งสุข
ภาวะของสิ่งมีชีวิตแต่ละปัจเจกและของชุมชน เป็นหนึ่งเดียวกันกับสุขภาวะของระบบนิเวศ มิติด้านนิเวศวิทยา 
เกษตรอินทรีย์จะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของระบบนิเวศวิทยาและวัฏจักรแห่งธรรมชาติ การผลิตการเกษตร
จะต้องสอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติ มิติด้านความเป็นธรรม เกษตรอินทรีย์ต้องตั้งอยู่บนความเป็นธรรม
ระหว่างสิ่งแวดล้อมโดยรวมและสิ่งมีชีวิต ความเป็นธรรมนี้รวมถึงความเท่าเทียม การเคารพ ความยุติธรรม 
และการมีส่วนในการปกปักษ์พิทักษ์โลกที่เราอาศัยอยู่  มิติด้านการดูแลเอาใจใส่ การบริหารจัดการเกษตร
อินทรีย์จะต้องด าเนินการอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ เพ่ือปกป้องความเป็นอยู่ของผู้คนทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตสร้างความยั่งยืนให้กับสุขภาพ ตระหนักในหน้าที่การอนุรักษ์ปกป้องทรัพยากรให้กับอนุชนรุ่นหลัง 
ทฤษฎีใหม่เป็นระบบความคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาด้านการบริหารที่ดินจ านวนน้อย ซึ่งเป็นหนึ่งใน
พระราชด าริในพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีเป้าหมายเพ่ือการอยู่อาศัย การ
ด าเนินชีวิตอย่างมั่นคงยั่งยืนเป็นการคิดบนหลักการใหม่ แตกต่างจากแนวทางการท า การเกษตรเชิง
อุตสาหกรรมที่มุ่งผลิตผลผลิตในปริมาณมากเพ่ือการค้าขายเป็นหลัก อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของคน
ในประเทศ โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นเกษตรกรรายย่อย มีที่ดินท ากินน้อยเฉลี่ย ครอบครัวละ 10-15 ไร่ หรือบาง
รายไม่มีที่ดินเลย พระองค์ทรงพระราชทาน “ทฤษฎีใหม่” เพ่ือเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาโดยประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับการท าเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม ทรงค านวณจ าแนกการใช้พื้นที่เป็น 4 ส่วน ดังนี้  ขุด
สระ ร้อยละ 30, ปลูกข้าว ร้อยละ 30, ปลูกพืชไร่/พืชสวน ร้อยละ 30, และที่อยู่อาศัย ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่
ทั้งหมดเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าอาหารและของกินของใช้ต่างๆ และให้มีรายได้เหลือพอส าหรับจับจ่ายใช้สอย
ในสิ่งที่จ าเป็น เมื่อน าหลักเกณฑ์วิถีเกษตรอินทรีย์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ท าให้
เกษตรกรสามารถจัดการและพัฒนาที่ดินท ากินซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ระดับชุมชน เป็นการน าหลักการดังกล่าว สู่การปฏิบัติในรูปแบบของการรวมกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือ
วิสาหกิจ เพ่ือสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับกลุ่มโดยรวม บนพ้ืนฐานของการไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน
ช่วยเหลือกันตามก าลังและความสามารถของตน ซึ่งจะท าให้ชุมชนโดยรวมเกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติด้วย  

วิสาหกิจชุมชน เป็นกิจกรรมของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือกิจกรรมอ่ืนๆ 
เพ่ือการจัดการทุนชุมชน ซึ่งไม่ได้หมายถึงแต่เพียงเงินเท่านั้น ยังรวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา 
ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม เฉกเช่นเดียวกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่บ้านท่าห้วย หมู่ที่ 6 
ต าบล   ควนสตอ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการเกษตรวิธีทางธรรมชาติ 
หรือเกษตรอินทรีย์ เพ่ือความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค มีระบบการจัดการทุนชุมชนอย่าง
เป็นรูปธรรมทั้งการระดมเงินทุนโดยเปิดจองหุ้นสมาชิกกลุ่มหุ้นละ 100 บาท ไม่เกิน 10 หุ้นต่อคน เพ่ือน ามา
บริหารจัดการกลุ่มในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม โดยจะมีการปันผลก าไรให้กับสมาชิกผู้ถือหุ้นทุกปี ๆ ละ 1 
ครั้ง ชาวบ้านในชุมชนมีการจัดสรรที่ดินให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่บ้านท่าห้วย เข้าใช้



๔๙ 

 

ประโยชน์โดยไม่เรียกเก็บค่าตอบแทน ซึ่งในกระบวนการดังกล่าวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ได้เริ่มด าเนินการโดยใช้
พ้ืนที่จ านวน 70 ไร่ มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดของสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยยึดหลักในการปฏิเสธการใช้
ปุ๋ยเคมี สารก าจัดศัตรูพืช และสารเร่งการเจริญเติบโตทุกชนิด น าความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านในการท า
การเกษตรที่ปลอดภัย และน าผลิตผลออกจ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภคท้ังในและนอกชุมชน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  มีแนวนโยบายด้านการเกษตร การส่งเสริมอาชีพ และให้
ความส าคัญอย่างจริงจังในการสนับสนุนองค์กรเกษตร กลุ่มเกษตรกร ในการให้ความรู้และแนวทางการพัฒนา
แก่เกษตรกร ควบคู่กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กอปรกับที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 17 ก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ประกอบกฎกระทรวง พ.ศ. 2541 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ก าหนดให้การส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหาการประกอบอาชีพเป็นกิจการที่ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดท าภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 จึงได้จัด
กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่ชุมชนคนท่าห้วย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูล  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือน้อมน าหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับชุมชน ตามแนวพระราชด าริให้ชุมชนน าร่องใช้

ประโยชน์ผืนดินที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่เพ่ือการพออยู่ พอกิน พึ่งตนเองได้ ด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์เพื่อความเข้มแข็ง
และยั่งยืน 

3.2 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับชุมชน ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล และผลิตอาหารอินทรีย์ส าหรับชุมชนน าร่อง มีการรวมตัวร่วมแรงร่วมใจในรูปกลุ่มเครือข่าย 
วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มชุมชนอื่นและเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

3.3 เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดน าร่องในการท าเกษตรอินทรีย์ตาม
แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้ค าขวัญ “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธ์” 

      3.4 เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการด าเนินให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และก ากับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เชิงปริมาณ 

4.1.1 เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่บ้านท่าห้วย จังหวัดสตูล               
รวมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง จ านวน 30 คน 

 4.2 เชิงคุณภาพ 
4.1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
4.1.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

เพ่ิมข้ึน สามารถให้ความรู้เบื้องต้นในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่บ้านท่าห้วย (บริเวณ ม.5,6 ต.ควน

สตอ  อ.ควนโดน)  
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6. วิธีด าเนินการ 

       6.1 ประสานงานกับสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  และส านักงานเกษตรอ าเภอควนโดน เพ่ือบูรณา
การในการจัดกิจกรรม  ตรวจสอบคุณสมบัติของของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่บ้านท่าห้วย 
    6.2 แต่งตั้งคณะท างานร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินสตูล, ส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล, 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล, ส านักงานประมงจังหวัดสตูล, ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล   

6.3 ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   6.4 จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สถานี

พัฒนาที่ดินสตูล, ส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล, ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล, ส านักงานประมงจังหวัดสตูล,  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล, และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่บ้านท่าห้วย 

   6.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “วิถีเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ือ
ความเข้มแข็งและยั่งยืน” ระยะเวลา 1 วัน 

   6.6 ปรับพ้ืนที่ตามแบบที่สถานีพัฒนาที่ดินสตูล ก าหนดตามหลักวิชาการ คือ แบ่งสัดส่วน
พ้ืนที่เป็น  4 ส่วน (ปลูกข้าว 30%, ขุดสระ 30%, พืชสวนพืชไร่ปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ 30%, จุด
สาธิตและจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 10%) โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล 

   6.7 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ 
   6.8 จัดท าแปลงสาธิต/ทดลอง เกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ือความ

เข้มแข็งและยั่งยืน โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่บ้านท่าห้วย   
   6.9 คัดเลือกคณะท างานและสมาชิกตามกลุ่มย่อย ดังนี้  ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง 

และด้านตลาด     
   6.10 การสมทบเงินของกลุ่มมาใช้เสริมในกิจกรรมที่ปลีกย่อย 
   6.11 ก าหนดประชุมเพ่ือตรวจสอบ ติดตาม วางแผนการท างาน ให้เกิดประสิทธิภาพ 

(ประชุม 2 เดือน/ครั้ง) 
   6.12 นิเทศงาน ติดตามประเมินผล 

6.13 สรุปและประเมินโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
         2 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวน  311,500 บาท  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน  400,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ชุมชนน าร่องสามารถน้อมน าแนวทางหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับชุมชน ตามแนว

พระราชด าริอยู่ได้อย่างเต็มที่เพ่ือการพออยู่ พอกิน พ่ึงตนเองได้ ด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์เพ่ือความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน  



๕๑ 

 

10.2 เป็นแหล่งเรียนรู้การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับชุมชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล และผลิตอาหารอินทรีย์ส าหรับชุมชนน าร่องมีการรวมตัวร่วมแรงร่วมใจในรูปกลุ่ม เครือข่าย วิสาหกิจ
ชุมชนหรือสหกรณ์ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มชุมชนอื่นและเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

10.3 สามารถกระตุ้นและส่งเสริมให้จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดน าร่องในการท าเกษตรอินทรีย์
ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้ค าขวัญ “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์” 

10.4 ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และก ากับดูแล
การบริหารงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 13 

 
๑. ชื่อโครงการ  วันเด็กแห่งชาติ 
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ได้บัญญัติอ านาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับผิดชอบการจัดสาธารณะให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงการจัดการด้านการศึกษา การจัดกิจกรรมเพ่ือ
เด็ก และเยาวชนตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

 รัฐบาลก าหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมทุกปีเป็น “วันเด็กแห่งชาติ” มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการศึกษาหรือส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ 
และจังหวัดสตูลก าหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล โดยเชิญองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูลและภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมจัดกิจกรรม 

 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ ได้ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ปัจจุบันมี
นักเรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๖๗๓ คน และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูลมีความประสงค์และเจตนารมณ์ที่จะให้นักเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมพัฒนาและเข้า
ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจะท าให้ได้รับประสบการณ์ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเด็กหรือนักเรียน
สังกัดอ่ืน จึงได้ร่วมจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ ร่วมกับจังหวัดสตูล 
๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้กล้าแสดงออก 
 ๓.๒  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับประสบการณ์ตรง 
 ๓.๓  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา 
 ๓.๔  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย เข้าใจกฎกติกาทางสังคม 

๔. เป้าหมาย 
๔.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 (๑.) นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๖๗๓ คน 
(๒.) เด็กและเยาวชนในจังหวัดสตูลเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๕,๐๐๐ คน 

๔.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
นักเรียนในสังกัดและเด็ก ในจังหวัดสตูลเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และสามารถด ารงชีวิต

ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
๖.๒ ก าหนดรายละเอียดกิจกรรม 
๖.๓ จัดเตรียมสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
๖.๔จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี พ.ศ.... 



๕๓ 

 

๖.๕ประเมินผลโครงการ 
๖.๖สรุปและรายงานผลโครงการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี  (ปีงบประมาณ  2561 – 2564) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

3๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

กองการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม   
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ เด็กจังหวัดสตูลและนักเรียนในสังกัด ได้แสดงออกตามความสามารถในกิจกรรมต่างๆ 
๑๐.๒ เด็กจังหวัดสตูลและนักเรียนในสังกัดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับประสบการณ์ตรง 
๑๐.๓ เด็กจังหวัดสตูลและนักเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจและสติปัญญา 
๑๐.๔ เด็กจังหวัดสตูลและนักเรียนในสังกัด มีระเบียบวินัย เข้าใจกฎกติกาทางสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 14 

 
 
๑. ชื่อโครงการ  ค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน “รากแก้วแห่งปัญญา” 
๒.  หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันในยุคโลกาภิวัฒน์ สังคมไทยห่างไกลจากศาสนา การพัฒนาประเทศส่วนใหญ่      
เน้นการแข่งขันด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว ขาดการพัฒนาจิตใจและปัญญาควบคู่กันไป ท าให้วิถีชีวิตดั้งเดิมที่
ดีงามในอดีต อันเป็นมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท่ีสั่งสมมายาวนาน ก าลังจะสูญหายไป สังคมและประเทศ
จะมีความมั่นคงและเข้มแข็งได้นั้น ย่อมต้องมีก าลังของชาติที่มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งกาย ใจ อารมณ์ และ
ปัญญา การพลิกฟ้ืนวิถีชีวิตที่ดีงามในอดีตให้หวนคืนมา จึงมีคุณค่าต่อชุมชนไทย และย่อมมีคุณค่าเพ่ิมขึ้น   
หากสามารถปรับเปลี่ยนสังคมไทยไปสู่วิถีใหม่ให้เหมาะสมกับยุคสมัย ด้วยการผสมผสานคุณธรรมจริยธรรม 
ควบคู่กับองค์ความรู้สมัยใหม่จนท าให้ชุมชนสังคมมีความเข้มแข็งมั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองได้บนพื้นฐานของ
จิตใจที่มีคุณธรรม และการรู้จักใช้ปัญญา ตลอดจนรู้เท่าทันปัญหาที่มากระทบ และไม่ตกเป็นเหยื่อของปัญหา
นั้น อีกทั้งยังสามารถจัดการ และแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างชาญฉลาด โดยร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมให้อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และเป็นสมาชิกของสังคมโลกได้อย่างสง่างาม  ด้วยโครงการ “รากแก้วแห่งปัญญา” 

โครงการค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน “รากแก้วแห่งปัญญา” เป็น
โครงการที่เน้นเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ก าลังจะเป็นก าลังของชาติในอนาคตนั้น เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ โดยการผสมผสานหลักคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมควบคู่ไปใน
แบบคู่ขนาน โดยยึดหลักการเรียนรู้ตามแนวพหุปัญญา เพ่ือครอบคลุมตามศักยภาพและความแตกต่างของแต่
ละบุคคล ท าให้เด็กที่ถือว่าเป็นอนาคตของชาติ มีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ต่อไป 
๓.  วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต  มีจิตสาธารณะในการ
ท างาน และรู้จักเสียสละให้กับสังคม 

๓.๒ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ห่างไกล
อบายมุขและสิ่งเสพติดต่างๆ 

๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต สามารถด ารงชีวิตและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

๓.๔ เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้เด็กและเยาวชน ประพฤติตนให้เป็นพลเมืองที่ดี 
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อสังคม 
๔.  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
  เด็กและเยาวชน วิทยากร อาสาสมัครและพ่ีเลี้ยง จ านวน ๗๕ คน 

เชิงคุณภาพ 
๑. เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
๒. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และเสียสละในการช่วยเหลือชุมชน สังคม 
๓. เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 



๕๕ 

 

๔. เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของชีวิต และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

  ณ มูลนิธิปัญญาธรรม สาขาสตูล   (สถานธรรมฉืออ้าย) ต าบลพิมาน อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง  

  ๖.๒ ก าหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรม 
๖.๓ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๖.๔ มอบหมายให้มูลนิธิปัญญาธรรม สาขาสตูล จัดหากลุ่มเป้าหมาย 
๖.๕ ด าเนินการจัดกิจกรรม 
๖.๖ สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ    
๔ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

๘.  งบประมาณ  
  65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)    
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑0.๑ เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
๑0.๒ เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และเสียสละในการช่วยเหลือชุมชน สังคม 
๑0.๓ เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 
๑0.๔ เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของชีวิต และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 15 

 
 
๑. ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมจังหวัดสตูล (ศูนย์คลองช้าง)  
                      (กิจกรรมค่ายคุณธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน) 

๒. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตรา ๔๕(๗) ทวิ) และ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
(มาตรา ๑๖(๑๑)) ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมและการศาสนา และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญมากของประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต เป็นพ้ืนฐานของการบริหาร การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งเป็นผู้ที่ต้องสืบทอด
เจตนารมณ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมอันดีงาม การพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพมีความพร้อมด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ พร้อม ๆ ไปกับการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นตามหลักการศาสนา
อย่างเคร่งครัด เพ่ือน าไปสู่สังคมที่มีฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศอย่างยั่งยืน เป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนในสังคมที่จะช่วยกันพัฒนาเด็กและเยาวชนให้
ไปสู่ทิศทางท่ีถูกต้อง ในอันที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้เกิดความม่ันคงของประเทศชาติ 

 จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ท าให้ เด็กและเยาวชนในจังหวัดสตูลได้รับอิทธิพลและ
วัฒนธรรมต่าง ๆ จากนักท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย ถูกวัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและ
หลักการของศาสนาอิสลามเข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิต เด็กและเยาวชนขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาด
จิตส านึกในการท าความดี ถูกมองว่าการปฏิบัติศาสนกิจเป็นเรื่องไม่ส าคัญ ไม่มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือ
สังคม 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเห็นถึงความส าคัญ จึงด าเนินการ 
จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมจังหวัดสตูล (ศูนย์คลองช้าง) กิจกรรมค่าย
คุณธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อนขึ้น เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดี  สร้างนิสัย    
ให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เป็นคนดี มีความเป็นประชาธิปไตย มีวิจารณญาณ ทันโลก    
ทันเหตุการณ์ ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีความสุข มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม มีความ
รับผิดชอบทางสังคม 

 ๓. วัตถุประสงค ์
  ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามวิถีทางศาสนาในสถานการณ์ต่างๆ  

๒.๒ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
พฤติกรรมที่ดีงามตามหลักมารยาทของศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยามารยาทที่ดีงาม 



๕๗ 

 

๒.๓ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีกับตนเอง สามารถน าหลักธรรมทาง
ศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น ห่างไกลจากยาเสพติด อบายมุข และสิ่งมึนเมาต่าง ๆ หลีกเลี่ยง
ปัญหาเรื่องชู้สาว  
  ๒.๔ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ เกิดจิตส านึก และมีความรับผิดชอบทางสังคม ปลูกฝั่งให้
เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์สุจริต เกิดจิตส านึกร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โตไปไม่โกง 

๒.๕ เพ่ือให้ผู้เข้ากิจกรรมค่ายฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของการเป็นคนดี 
พัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ 
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   - เด็กและเยาวชนมุสลิม วิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร พ่ีเลี้ยง ผู้ปกครอง ผู้สังเกตการณ์ และ
เจ้าหน้าที่สมาคมครูอิสลามศึกษาสตูล รวมทั้งหมด จ านวน ๒๗๐ คน   

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ๕.๑ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม(ศูนย์คลองช้าง) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล  
 ๕.๒ สถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล 

๖.  วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภายในศูนย์พัฒนา
คุณธรรมฯ(ศูนย์คลองช้าง) 
  ๖.๒ กิจกรรมออกท ากิจกรรมฐานและบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้จักรัก
สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แก้ปัญหา แบ่งปันและเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม 
เกิดจิตส านึกในการบ าเพ็ญประโยชน์และมีจิตสาธารณะ 

๗.   ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)       

๘.  งบประมาณ 
  ๓๐๐,๐๐๐.- บาท  (สามแสนบาทถ้วน)    

๙.     ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล     

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑   เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามวิธีทางศาสนาที่ถูกต้อง 
  ๑๐.๒   เด็กและเยาวชน มีพฤติกรรมที่ดีงามตามหลักมารยาทของศาสนา 

๑๐.๓   เด็กและเยาวชน เกิดภูมิคุ้มกันที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ท าให้สังคมสงบสุข 
 ๑๐.๔   เด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึก

ร่วมกันในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ 
รู้จักการให้ การเสียสละ และอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

 



๕๘ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่ 16 

 
 
1. ชื่อโครงการ   ลูกเสือ-เนตรนารี 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน นอกจากด้านการเรียนทางวิชาการแล้ว กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ก็เป็น

กิจกรรมหนึ่ง ที่มีส่วนส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาการศักยภาพ ในด้านความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ปลูกฝังการช่วยเหลืออ่ืน ความรักความสามัคคี สร้างจิตส านึกและมี
ความตระหนักในหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ สุจริต พร้อมทั้งสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และอยู่ร่วมใน
สังคมอย่างมีความสุข 

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง  ๖ จึงได้จัดท าโครงการการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี เพ่ือมุ่งเน้นที่จะ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี  ให้กับนักเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเพ่ือให้
นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ตลอดจนได้น าความรู้ที่เรียนมาใช้ในการเข้าค่ายพักแรม เพ่ือเป็นการเสริม
ประสบการณ์ดังกล่าวให้แก่นักเรียนและสนองหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
 
3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนวิชาลูกเสือ - เนตรนารีครบตามกระบวนการของหลักสูตร 
           3.2 เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้ประสบการณ์ การมีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 

      3.3 เพ่ือให้นักเรียนได้บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น 
 3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและมีความตระหนักในหน้าที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1. นักเรียนชั้น ป.๖ และ ม.๓  ได้เข้าค่ายพักแรม 
4.1.  ตวัแทนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือโลก  
4.1. นักเรียนชั้น ป.๑ - ม.๓ เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  
4.1  นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาพกายและ 

สุขภาพจิตที่ดีมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
  4.1.  นักเรียนมีความรู้ในวิชาการทางลูกเสือ และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าได้ 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 , ค่ายลูกเสือจังหวัดตรัง 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตนารี นักเรียนชั้น ป.6 และม.3 

  6.1.1   ส ารวจสถานที่กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตนารี ป.๖ และม.๓  
  6.1.2  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  ประชุม  วางแผน  ท างาน 



๕๙ 

 

        6.1.3 จัดจัดท าเอกสารให้กับนักเรียน และ จัดท าเอกสารการอยู่ค่ายพักแรม 
  6.1.4  จัดหารถรับส่งนักเรียน 
  6.1.5  จัดท าหนังสืออนุญาตผู้ปกครอง 
  6.1.6  จัดท าบันทึกขอยืมเงินค่าเบี้ยเลี้ยง 
  6.1.7  เข้าค่ายพักแรม 
  6.1.8  จัดท าหนังสือเบิกเงินค่ารถ 
  6.1.9  จัดท าเอกสารส่งใช้เงินยืม 
  6.1.10  จัดท าสรุปและรายงานโครงการเป็นรูปเล่มเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
 6.2  กิจกรรมชุมนุมลูกเสือโลก  
  6.2.1 จัดหารถรับส่งนักเรียน 
  6.2.2  จัดท าหนังสืออนุญาตผู้ปกครอง 
  6.2.3  จัดท าบันทึกขอยืมเงินค่าเบี้ยเลี้ยง 
  6.2.4  เข้าค่ายพักแรม 
  6.2.5  จัดท าหนังสือเบิกเงินค่ารถ 
  6.2.6  จัดท าเอกสารส่งใช้เงินยืม 
    จัดท าสรุปและรายงานโครงการเป็นรูปเล่มเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
 6.3  กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี 
  6.3.1  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมลูกเสือ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 นักเรียนได้เรียนวิชาลูกเสือ - เนตรนารีครบตามกระบวนการของหลักสูตร 
 10.2 นักเรียนเรียนสามารถน าประสบการณ์การเรียนรู้ไปบูรณาการการใช้ชีวิตประจ าวันและการ        

ปฏิบัติตนให้อยู่มีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
      10.3 นักเรียนได้บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น 

 10.4 สามารถสร้างจิตส านึกและมีความตระหนักในหน้าที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 17 

 
1. ชื่อกิจกรรม  การจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักสูตรโตไปไม่โกง 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 หลักสูตรโตไปไม่โกง มุ่งหล่อหลอมให้เด็กโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เปี่ยมไปด้วยค่านิยมและคุณธรรม 
ได้แก่ ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งมีความรักในความถูกต้องและเป็น
ธรรม โดยยึดหลักความพอเพียงในการด าเนินชีวิต  ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน สังคม และประเทศชาติ 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 จึงได้จัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักสูตรโตไปไม่โกง ในการจัดกิจกรรม
ทุกกลุ่มสาระรวมไปถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังกล่าว 

3. วัตถุประสงค ์
      3.1 เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ บนพ้ืนฐานความ
ถูกต้องและเป็นธรรม 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกคุณธรรมของผู้เรียนให้ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน รู้จักจ าแนกชั่ว -ดี 
สามารถแยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น 
 3.3 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ 
การรู้รับผิดชอบ และมีวินัย พร้อมทั้งรักความพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 

4.2นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6   

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักสูตรโตไปไม่โกง ในการจัดกิจกรรมทุกกลุ่มสาระรวมไปถึงกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

7. ระยะเวลาด าเนินกาi 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 
 
 



๖๑ 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้เรียนพัฒนาการกระบวนการเรียนรู้ ให้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ บนพ้ืนฐานความ
ถูกต้องและเป็นธรรม 
 10.2 ผู้เรียนมีจิตส านึกคุณธรรมไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน รู้จักจ าแนกชั่ว-ดี สามารถแยกแยะ
ความผิดและความถูกต้อง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น 
 10.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การรู้
รับผิดชอบ และมีวินัย พร้อมทั้งรักความพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่ 18  

 
 
1. ชื่อโครงการ  จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสภาพปัญหายาเสพติดที่ส่งผลให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรง และทางอ้อมเป็นจ านวนมาก  
ท าให้นานาประเทศพยายามร่วมมือกันเพ่ือหาทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติด จนกระทั่งที่ประชุมระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิดและการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and 
licit Trafficking ICDAIT) ได้มีมติ ให้ เสนอสมัชชาใหญ่ แห่ งสหประชาชาติ  (United Nations General 
Assembly) ขอให้ก าหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" เพ่ือให้ประชาชนทั่วโลก 
ได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด  

ประเทศไทยก็มิได้ละเลยถึงปัญหายาเสพติด เพราะเรื่องนี้สร้างความเดือดร้อนแก่ตัวประชาชนเอง
และครอบครัว รวมถึงประเทศชาติอีกด้วย จะเห็นได้จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมี
ใจความว่า "…ยาเสพติดนี่มันก่อให้เกิดความเดือดร้อนหลายอย่าง โดยที่ไม่ได้ตั้งใจทั้งราชการ ต ารวจ โดย
โรงพยาบาล โดยคน เอกชนต่าง ๆ เดือดร้อนหมด และสิ้นเปลือง คนทั่วประเทศก็สิ้นเปลือง แทนที่จะมีเงิน
ทอง มีทุนมาสร้างบ้านเมืองให้สบาย ให้เจริญ มัวแต่ต้องมาปราบปรามยาเสพติดมัวแต่ต้องเสียเงินค่าดูแล
รักษา ทั้ งผู้ เสพยา ผู้ เป็นคนเดือดร้อนอย่างนี้ก็ เสียทั้ งเงินและเสียทั้ งชื่อเสียง..."พระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาดุสิตาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตระหนักถึงและให้ความส าคัญปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ต้องเร่ง
แก้ไข และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการเฝ้าระวังการเสพ และการค้าสารเสพติดใน
ชุมชน ตลอดจนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่สมาชิกในครอบครัวที่มีแนวโน้มต่อปัญหายาเสพติด 
โดยเฉพาะเด็ก วัยรุ่น เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มเสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูลจึงได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยจัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพ่ือพัฒนากระบวนการส่งเสริมความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว และชุมชน  
และร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างยั่งยืน สร้างครอบครัวเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติมั่นคง 

3. วัตถุประสงค์โครงการ 
 3.1 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน กลุ่มสตรี อสม.และผู้น าชุมชน  ได้ตระหนัก
ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และเพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของรัฐบาล จักปฏิบัติตน ให้อยู่ในระเบียบวินัย และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

3.2 เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของสารเสพติดรวมทั้งปัญหาอ่ืนๆ ในกลุ่มเด็ก วัยรุ่นและเยาวชน 
ตลอดจนกลุ่มเสี่ยงต่างๆ มิให้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของครอบครัว  
 3.4 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ให้กลุ่มเด็ก วัยรุ่น เยาวชนและชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดสตูลทราบ และ
ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
 3.5 เพ่ือปลูกจิตส านึกของกลุ่ม เด็กวัยรุ่น เยาวชน และชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดสตูลให้มีความซื่อสัตว์
สุจริต ตั้งปฏิญาณตนไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด   
 3.6 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 



๖๓ 

 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต / ตัวช้ีวัด (KPI)  
กลุ่มนักเรียน/ นักศึกษา/ เยาวชนกลุ่มเสี่ยง/ กลุ่มสตรี/ อสม./ หน่วยงานภาครัฐ/ ภาคเอกชนและ

ประชาชน ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสตูล จ านวน 2,000 คน  ร่วมกิจกรรมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสตูล จ านวน 2,000 คน  ร่วมกิจกรรมจัดงาน

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 

6.  วิธีการด าเนินงาน 

 (1)  ขออนุมัติและจัดท าโครงการ 
 (2)  แต่งตั้งคณะท างาน 
 (3)  ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 (4)  จัดกิจกรรมตามเป้าหมายและร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด 
 (5)  สรุปผล ประเมินผล  และรายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
50,000.- บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

10.1 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน  ได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยา
เสพติดตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนนโยบายการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล 

10.2  ลดอัตราการใช้สารเสพติดในเด็ก วัยรุ่น เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มเสี่ยง   
10.3  สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจในเฝ้าระวังบุคคลในครอบครัว มิให้เข้าใกล้ยาเสพติด  
10.4  เด็ก วัยรุ่น เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างในการท ากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
10.5  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพ และการส่งผลกระทบต่อ

ครอบครัวของผู้ติดสารเสพติด  
เชิงปริมาณ 

 กลุ่มนักเรียน/ นักศึกษา/ เยาวชนกลุ่มเสี่ยง/ กลุ่มสตรี/ อสม./ หน่วยงานภาครัฐ/ 
ภาคเอกชนและประชาชน ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสตูล จ านวน 2,000 คน 

 
 

 
 
 



๖๔ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่ 19   

 
 
1. ชื่อ กิจกรรม การจัดท าข้อตกลงคุณธรรมต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 การป้องกันการทุจริตนับเป็นเรื่องส าคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริต  องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล  มีเจตจ านงอันแรงกล้าที่จะใช้หลักการทางคุณธรรมเป็นเครื่องช่วยให้เกิดความร่วมมือ
และร่วมใจระหว่างทุกส่วนราชการต่อต้านการทุจริต หรือการกระท าโดยมิชอบทั้งปวง จึงเป็นที่มาของการ
ด าเนินการจัดท าข้อตกลงคุณธรรมต่อต้านการทุจริตขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรมต่อต้านการทุจริต 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
 
 
 
 
 
       
   
 
 



๖๕ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่20 

 
1. ชื่อ กิจกรรม การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของกิจกรรม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  ๓          
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  สู่การปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ  ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean 
Thailand)” ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงก าหนดให้ผู้บริหารได้
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตขึ้น    

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

6. วิธีด าเนินการ 
 ให้ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ต่อที่ประชุมคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  
ทุกครั้งที่มีการประชุม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่ 21  

 
 
1. ชื่อ มาตรการ ติดป้ายแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารในส านักงาน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของกิจกรรม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  ๓          
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  สู่การปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ  ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean 
Thailand)” ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงก าหนดให้ผู้บริหารได้
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และน าประกาศนั้นไปติดประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน    

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

6. วิธีด าเนินการ 
 ให้ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ต่อที่ประชุมคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  
ทุกครั้งที่มีการประชุม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
  10.2 บุคลากรในสังกัดร้อยละ 90 รับทราบถึงเจตนารมณ์ของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 



๖๗ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 22 

 
 
๑. กิจกรรม การปฏิบัติงานการให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖   
ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

๓.  วัตถุประสงค์  
 ๓.๑  เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการ
พัฒนาบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็ว ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม   
 ๓.๒ เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล มีขั้นตอน กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  ๓.๓ เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล มีขั้นตอน กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๔. สถานที่ให้บริการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   

๕. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายนิติการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประกอบด้วย 

๑. นายอูหมอด มรรคาเขต นิติกรช านาญการ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ 
๒. นางสาวนุชจริยา มรรคาเขต ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

๖. ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

 เปิดให้บริการวันจันทร์  ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา   
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

 

 

 

 



๖๘ 

 

 

๗. แผนผังกระบวนการจัดการให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

การให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องราว 
ร้องเรียนร้องทุกข์ 

 (๑๕ วัน) 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

สิ้นสุดการด าเนินการ 
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

 
 
 

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
๐๗๔ - ๗๒๓๑๘๓ 

 
 

๔. ร้องเรียนทาง Facebook 
 

ยุติ ไม่ยุติ 



๖๙ 

 

๘.  ค าจ ากัดความ 
 “ผู้รับบริการ” หมายถึง  ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 
 “การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล 
 “ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์” หมายถึง ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียนร้องทุกข์ การให้ข้อเสนอแนะ การให้ข้อคิดเห็น การชมเชย 
การร้องขอข้อมูล 

๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการให้บริการรับร้องเรียนร้องทุกข์ของหน่วยงาน 
  ๘.๑  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
  ๘.๒  แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เพ่ือความสะดวกในการ
ประสานงาน 
  ๘.๓  ให้บริการตามช่องทางที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลก าหนดไว้  คือ ร้องเรียนด้วย
ตนเอง ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร้องเรียนทางโทรศัพท์ และร้องเรียนทาง     
Face Book รวมถึงการให้บริการในการแจ้งเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล 
  ๘.๔  รายงานหรือแจ้งผลการด าเนินการตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์ให้ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ได้
รับทราบผลการด าเนินงานภายใน ๑๕ วัน  

๘.๕ รายงานสรุปผลการด าเนินการให้บริการรับร้องเรียนร้องทุกข์ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไข พร้อมเผยทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 
๑๐. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องทุกข์จากช่องทางต่าง ๆ 
 ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องทุกข์ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ  โดย
มีข้อปฏิบัติตามท่ีก าหนด  ดังนี้ 

ช่องทาง 
ความถี่ในการ 
ตรวจสอบ
ช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน
ร้องเรียนร้องทุกข์เพื่อประสาน
หาทางแก้ไขปัญหา 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

ทุกครั้งที่มีการ
ร้องเรียน 

ภายใน ๑ วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันท าการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๐ ๗๔ 
๗๑๒๓๘๐ 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันท าการ  

ร้องเรียนทาง Face Book ทุกวัน ภายใน ๑ วันท าการ  

 



๗๐ 
 

๑๑. การบันทึกข้อร้องเรียน 
 ๑.  กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนร้องทุกข์โดยมีรายละเอียด  ชื่อ -สกุล ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และสถานที่เกิดเหตุ 
 ๒.  ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนร้องทุกข์ลงสมุดบันทึกข้อ
ร้องเรียนร้องทุกข ์
๑๒. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์และการแจ้งผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบ 
 ๑.  กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร  ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร  เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
 ๒.  ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน ให้
จัดท าบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพ่ือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.  ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ให้
ด าเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหา
ต่อไป 
 ๔.  ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณี ผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียนความไม่
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 

๑๓. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน ๕ วันท าการ เพ่ือเจ้าหน้าที่ 
จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 

๑๔. การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 
 ๑.  ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
 ๒.  ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ  เพ่ือน ามาวิเคราะห์การ
จัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ในภาพรวมของหน่วยงาน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข  ปรับปรุง  พัฒนา  
องค์กร  ต่อไป 

๑๕.  มาตรฐานงาน 
 การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งในกรณีได้รับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ด าเนินการ
ตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  ด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์ให้แล้ว
เสร็จภายใน๑๕ วัน ท าการ 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 23      

 
 
1.  ชื่อกิจกรรม  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2.   หลักการและเหตุผล/ที่มาของกิจกรรม 
            กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล  โดยลักษณะงานเป็นงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายรับน าส่งเก็บรักษาเงินและเอกสารแทน
การเงิน งานตรวจสอบใบส าคัญฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทนและเงินอ่ืนๆ  งานเบิกจ่ายการ
ขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ  งานการจัดสรรเงินต่างๆ  งานการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ  งานจัดท างบ
ทดลองประจ าเดือน ประจ าปี  งานจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน งานจัดท าบัญชีทุกประเภท  งาน
ทะเบียนคุมเงินรายได้รายจ่ายทุกประเภท  งานตรวจสอบบัญชี  งานวิชาการด้านการเงิน การบัญชีและการ
พัสดุ  งานช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการแก่หน่วยงานท้องถิ่น  งานจัดท ารายงานต่างๆ ตามคู่มือบัญชี  
งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ  งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน  งาน
ควบคุมตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ  งานจ าหน่ายพัสดุครุภัณฑ์  งานจัดเก็บรายได้  ซึ่งลักษณะงานดังกล่าวจะมี
ความส าคัญในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นอย่างมาก  

           ฉะนั้นเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลสามารถควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ     กองคลังจึงมีแนวคิดที่จัดท ากิจกรรมนี้ขึ้นมา
เพ่ือให้การจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง  และมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด  รวมทั้งบุคลากรใน
สังกัด สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ถูกวิธี และมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น   

3.  วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

3.1  เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน  เพ่ือควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความรัดกุมมาก
ยิ่งขึ้น 

3.2  เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย  และหนังสือสั่งการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
กับงานคลัง   

4. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  บุคลากรกองงานต่าง ๆ  ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน  ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล   จ านวน  ๕๐   คน 
    เชิงคุณภาพ   บุคลากรในสังกัดสามารถบุคลากรสามารถควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงิน  และมีความรัดกุมมากยิ่งข้ึน    

5. พื้นที่ด าเนินการ    
     ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ชั้น ๒ 
 
 



๗๒ 

 

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1 ขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 
6.2 จัดท าก าหนดการและแจ้งให้ทุกส่วนทราบ 
6.3 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารการอบรม  สถานที่ 
6.4 ด าเนินกิจกรรม โดยแนะน าการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นไปอย่างถูกต้อง ถูกระเบียบ และมีความรัดกุมมากยิ่งข้ึน 
6.5 สรุปประเมินผลโครงการ 
6.6 รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อผู้บริหารทราบ    

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
      พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ -  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
     ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
     กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ  มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเป้าหมายที่วางไว้ 
เชิงคุณภาพ   บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความสามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
                 รายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นไปอย่างถูกต้อง  ถูกระเบียบการ 
                  เบิกจ่าย   และมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 บุคลากรสามารถควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นไปอย่างถูกต้อง  และมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น 
11.2 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย  และหนังสือสั่งการต่าง ๆ  

ทีเ่กี่ยวข้องกับงานคลัง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่24 

 
 
1. ชื่อกิจกรรม  สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

2. หลักการและเหตุผล 
            กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล  โดยลักษณะงานเป็นงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายรับน าส่งเก็บรักษาเงินและเอกสารแทน
การเงิน งานตรวจสอบใบส าคัญฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทนและเงินอ่ืนๆ  งานเบิกจ่ายการ
ขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ  งานการจัดสรรเงินต่างๆ  งานการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ  งานจัดท างบ
ทดลองประจ าเดือน ประจ าปี  งานจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน งานจัดท าบัญชีทุกประเภท          
งานทะเบียนคุมเงินรายได้รายจ่ายทุกประเภท  งานตรวจสอบบัญชี  งานวิชาการด้านการเงิน การบัญชีและ
การพัสดุ  งานช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการแก่หน่วยงานท้องถิ่น  งานจัดท ารายงานต่างๆ ตามคู่มือบัญชี  
งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ  งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน      
งานควบคุมตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ  งานจ าหน่ายพัสดุครุภัณฑ์  งานจัดเก็บรายได้  ซึ่งลักษณะงานดังกล่าว
จะมีความส าคัญในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นอย่างมาก  

           ฉะนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ในด้านการใช้จ่ายเงินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล  กองคลังจึงมีแนวคิดที่จัดท ากิจกรรมนี้ขึ้นมาเพ่ือให้บุคลากรในสังกัด  บุคคลภายนอก
สามารถตรวจสอบด้านการเงินการคลัง  ว่าถูกต้อง มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ   
สั่งการต่าง ๆ และน าไปสู่การประเมินผลที่ดี เพ่ือมีการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
3.1 บุคลากรสามารถตรวจสอบ และควบคุม ยอดงบประมาณคงเหลือเป็นไปอย่างถูกต้อง 
3.2 เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล                

ให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล 
3.3 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย  และหนังสือสั่งการต่าง ๆ  ที่

เกี่ยวข้องกับงานคลัง   
4. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  บุคลากรกองงานต่าง ๆ  ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน  ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล   จ านวน  ๕๐   คน 

เชิงคุณภาพ  บุคลากรในสังกัดสามารถตรวจสอบงบประมาณคงเหลือได้ และสามารถควบคุมงบประมาณ 
เป็นไปอย่างถูกต้อง   / 

5. พื้นที่ด าเนินการ    
     ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ชั้น ๒ 

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1 ขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 
6.2 จัดท าก าหนดการและแจ้งให้ทุกส่วนทราบ 
6.3 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารการอบรม  สถานที่ 



๗๔ 

 

6.4 ด าเนินกิจกรรม โดยแนะน าการตรวจสอบเบื้องต้น ในการตรวจสอบยอดงบประมาณคงเหลือ
ในแต่ละกองราชการ 

6.5 สรุปประเมินผลโครงการ 
6.6 รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อผู้บริหารทราบ 

              
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ -  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
     กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

10. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ  มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเป้าหมายที่วางไว้ 
เชิงคุณภาพ   บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบงบประมาณคงเหลือได้ และ
สามารถควบคุมงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้อง    

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 บุคลากรสามารถตรวจสอบ และควบคุม ยอดงบประมาณคงเหลือเป็นไปอย่างถูกต้อง 
11.2 เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล                

ให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล 
11.3 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย  และหนังสือสั่งการต่าง ๆ                 

ที่เก่ียวข้องกับงานคลัง   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่ 25 

 
1. ชื่อมาตรการ  “ยกระดับคุณภาพบริการประชาชน”    

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม ภาษีบ ารุง อบจ.จากการค้าน้ ามัน/ก๊าช และยาสูบ        
ในจังหวัดสตูล  และมีการส ารวจความพึงพอใจในการรับบริการ โดยให้ผู้รับบริการกรอกแบบสอบถาม        
จึงน าความคิดเห็นที่ได้รับจากการกรอกแบบสอบถามของผู้รับบริการมาวิเคราะห์ และปรับปรุง  เพื่อยกระดับ
คุณภาพการให้บริการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจึงจ าเป็นที่จะต้องยกระดับคุณภาพการให้บริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ประกอบการ  และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
จัดเก็บรายได ้        
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท บังกะโล และเกสเฮ้าส์  ใน
จังหวัดสตูลในการช าระค่าธรรมเนียมฯ และภาษีฯ                        
 3.2 เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้กับองค์กร     

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้                                                

5. พืน้ที่ด าเนินการ 
 สถานที่ที่ภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล      

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 เพ่ิมช่องทางการให้บริการ                   

 6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการทราบ ถึงช่องทางการให้บริการต่างๆ         
 6.3 ท าแบบประเมินเพ่ือให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจ                         

6.4 สรุปผลการประเมินเพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบ                         

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)                                          

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ         

9. ผูร้ับผิดชอบ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล    

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ตัวช้ีวัด  แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ  มีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80                          
          ผลลัพธ์  เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้                                  
  



๗๖ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่ 26 

 
 

1. ชื่อโครงการ   ขั้นตอนการให้บริการห้องประชุมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 

2. หลักการและเหตุผล  
การให้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดเป็นเป้าหมายขององค์กร โดยหน่วยงานของรัฐมีการพัฒนา

คุณภาพการให้บริการที่ดี การให้บริการเป็นไปอย่างมีขั้นตอน และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจในการใช้บริการที่ดีและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

ห้องประชุมห้องประชุมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ได้ให้บริการกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้ง หน่วยงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน เป็นประจ าทั้งในและนอกเวลาราชการ 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเห็นถึงความส าคัญและมีนโยบายในการให้บริการใช้ห้องประชุมฯ เป็นไป
อย่างทั่วถึง มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการยกระดับการให้บริการและ
อ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน ให้ได้รับความสะดวกใน
การให้บริการ และมีความพึงพอใจสูงสุด รวมถึงเป็นประโยชน์ในภาพรวมของจังหวัดสตูล  

3.วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บริการห้องประชุมทั้งใน และนอกเวลาราชการ และอ านวยความสะดวกให้แก่หน่วยงาน

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน ในการใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
2. เพ่ือให้การให้บริการเป็นไปอย่างมีข้ันตอน และมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจในการใช้บริการห้องประชุมฯแก่หน่วยงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

เอกชน และประชาชน 
4. เป้าหมาย 

หน่วยงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน 

5. สถานที่ด าเนินการ  
ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล อาคารพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายการ

ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 

6. วิธีด าเนินโครงการ 
๑. ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดรูปแบบการด าเนินการ 
๒. ขออนุมัติโครงการ 
๓. จัดท าแผนผังกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
๔. จัดท าแบบฟอร์มการขอใช้บริการ  
๕. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการห้องประชุมฯ 
๖. จัดท ากล่องแสดงความคิดเห็นการให้บริการ  
๗. จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ แผ่นพับคู่มือการให้บริการ 
๘. ติดตามประเมินผล 

 



๗๗ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินโครงการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
 10.1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการห้องประชุมฯ 
 10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่   27    

 
 
1.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการสนามกีฬา 
2.  หลักการและเหตุผล 
 จังหวัดสตูล ได้ส่งมอบภารกิจความรับผิดชอบดูแลสนามกีฬากลางจังหวัดสตูล ให้กับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เข้าด าเนินการบริหารจัดการดูแลสนามกีฬากลาง
จังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป 
 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เปิดให้บริการประชาชนเป็นสถานที่ออกก าลังกายหรือท า
กิจกรรมส่วนรวม  รวมทั้งจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ เช่น การแข่งขันฟุตบอลดีวิชั่น 2 การแข่งขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาและเยาวชนจังหวัดสตูล การแข่งขันกีฬาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การแข่งขันกีฬา
ข้าราชการ การแข่งขันกีฬาของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉลี่ยจะมีผู้ขอใช้บริการเพ่ือจัดการ
แข่งขนั และเพ่ือออกก าลังกายเป็นจ านวนมาก นับแต่วันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจให้ดูแลสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้เริ่มด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬา
มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถรองรับการมาใช้บริการของประชาชนทั้งเพ่ือการออกก าลังกายและเพ่ือใช้ใน
การแข่งขันกีฬาได้เพียงพอและมีคุณภาพเพ่ิมมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาและ
ก่อสร้างสนามกีฬา และสิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่ออกก าลังกายเพ่ิมเติม เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการสนามกีฬา อบจ.สตูล ให้มากยิ่งข้ึน เพ่ือให้สนามกีฬา อบจ.สตูล เป็นสนามแข่งขันกีฬาที่ได้มาตรฐาน 
สามารถรองรับการจัดการแข่งขันกีฬา และให้บริการประชาชนได้ตลอดปี ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจของ
ประชาชนทั่วทั้งจังหวัดสตูล 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาประสิทธิภ าพ
การให้บริการสนามกีฬา อบจ.สตูล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการสนามกีฬา อบจ.สตูลให้แก่ประชาชน
ทั่วทั้งจังหวัดสตูลต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้การจัดการบริหารสนามกีฬา อบจ.สตูล มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้รับบริการ 
 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการสนามกีฬา อบจ.สตูล แก่ประชาชน หน่วยงานรัฐและเอกชน 
 3. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการได้สะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมจ านวนมากยิ่งขึ้น 
 4 เพ่ือให้สนามกีฬา อบจ.สตูล เป็นศูนย์กลางการกีฬาของจังหวัดสตูล และเป็นศูนย์กลางการออก
ก าลังกายของประชาชนในจังหวัดสตูล  
 
 



๗๙ 

 

4. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  ประชาชนในจังหวัดสตูล สามารถมาใช้สนามกีฬา อบจ.สตูล ตลอดทั้งปี จ านวน 100,000 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  สนามกีฬา อบจ.สตูล เป็นสนามแข่งขันกีฬาที่ได้มาตรฐาน สามารถรองรับการจัดการแข่งขัน 
กีฬา และการออกก าลังกายของประชาชนได้ตลอดทั้งปี  สร้างความประทับใจในการให้บริการ และสามารถ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  สนามก ีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสนามกีฬา อบจ.สตูล เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย เป้าหมายการ
ด าเนินงานบริหารจัดการสนาม 
 3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 4. จัดระบบงานที่เก่ียวข้องกับการให้บริการสนามกีฬา 
 5. แสดงขั้นตอนในการให้บริการสนามกีฬา โดยปิดประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 6. จัดสถานที่ให้มีความสะดวกแก่ประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ที่ติดต่อเพ่ือรับรับบริการ 
 7. มีแบบฟอร์มการให้บริหาร และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มติดไว้ให้ผู้รับบริการเห็นได้อย่างชัดเจน 
 8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในช่วงเวลาพักเท่ียงและนอกเวลาราชการ 
 9. เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผล ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
 กิจกรรม 

1. กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพด้านบุคลากร 
2. กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพด้านการให้บริการ และการประชาสัมพันธ์ 
3. กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุ-อุปกรณ ์สิ่งอ านวยความสะดวกและทัศนียภาพ 
4. กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
8.  งบประมาณ 
              ใช้งบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษาสนามกีฬา ประจ าปีงบประมาณนั้นๆ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 
 



๘๐ 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. การจัดการบริหารสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการทุกคน 
 2. ประชาชนชาวจังหวัดสตูล ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ รับภาครัฐและเอกชน สามารถ
เข้าถึงการบริการสนามกีฬา อบจ.สตูล ได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจในการรับการ
บริการ 
 3.จังหวัดสตูล มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน สามารถจัดการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัด ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  28 

 
1. ชื่อมาตรการ   การออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูลและหัวหน้าส่วนราชการ                  

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม ภาษีบ ารุง อบจ.จากการค้าน้ ามัน/ก๊าช และยาสูบ        
ในจังหวัดสตูล.ซึ่งในบางครั้งบางรายมีการช าระล้าช้าท าให้ต้องช าระค่าปรับ  และในการช าระค่าปรับเป็น
อ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้ลงนามเปรียบเทียบปรับในแบบเปรียบเทียบปรับ  ซึ่งไม่ได้
อยู่ประจ าส านักงานตลอดเวลา  ท าให้เกิดความไม่สะดวกแกผู้ประกอบการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
จึงได้มีการมอบอ านาจการเปรียบเทียบปรับให้แกหัวหน้าฝ่ายโตยตรง  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ประกอบการ  และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้          

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นและอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท บังกะโล และ
เกสเฮ้าส์  ในจังหวัดสตูลในการช าระค่าธรรมเนียมฯ และภาษีฯ      
 3.2 เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้กับองค์กร     

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้                                                 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 สถานที่ที่ภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล      

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ออกค าสั่งมอบอ านาจให้แก่หัวหน้าฝ่าย                                          

 6.2 ปิดประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการทราบ ทางช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ                      
 6.3 ท าแบบประเมินเพ่ือให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจ                                

6.4 สรุปผลการประเมินเพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบ                            

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)                                          

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินมาตรการ                   

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล    

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด  แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ  มีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80                       . 
ผลลัพธ์  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  



๘๒ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 29 

 
๑. ชื่อโครงการ  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตท่ีดิน 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ด้วยจังหวัดสตูล ได้ก าหนดท้องที่อ าเภอควนโดน,เมืองสตูล,ท่าแพ,ควนกาหลง,ละงู ในจังหวัดสตูล 
เป็นท้องที่ ที่จะด าเนินการส ารวจรังวัดท าแผนที่ เพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตโฉนดที่ดิน ตามโครงการ
พัฒนามาตรฐานแผนที่ รูปแปลงโฉนดที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และส านักงานที่ดิน
จังหวัดสตูล แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดไประวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ที่จะท าการรังวัด
แปลงที่ติดต่อกับทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ซึ่งแต่เดิมกองช่างเป็นผู้ชี้แนวเขตและลงชื่อ
รับรองแนวเขตที่ดินกรณีออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ แต่เนื่องจากบุคลากรกองช่างได้
ลาออกจากราชการหลายท่าน ท าให้บุคลากรกองช่างมีไม่เพียงพอที่จะด าเนินการในเรื่องดังกล่าว นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้สั่งการมอบหมายให้ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กองพัสดุและทรัพย์สิน 
เป็นผู้ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตท่ีดินแทนนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กรณีออกโฉนด
ที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์แทนกองช่าง เพ่ือให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
      ๓.๑ เพ่ือให้มีผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
 ๓.๒ เพ่ือให้มีผู้ระวังแนวเขตท่ีดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินได้แจ้ง
หนังสือการระวังชี้แนวเขตแลลงชื่อรับรองเขตที่ดิน 
 ๓.๓ เป็นการให้บริการประชาชนในจังหวัดสตูลที่ขอรังวัดที่ดินของตนเอง ที่มีเขตติดต่อกับที่ดินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลให้เป็นด้วยความถูกต้องตามประมวลกฎหมายที่ดินแลระเบียบในการรังวัดที่ดิน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ เชิงปริมาณ ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตท่ีดิน ตลอดทั้งปี จ านวน ๑๐๐ ราย 
 ๔.๒ เชิงคุณภาพ ปฏิบัติงานมีความถูกต้อง รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ สร้างความ
ประทับใจในการให้บริการประชาชน         

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ท้องที่ให้บริการทุกอ าเภอในจังหวัดสตูล        

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ตรวจสอบหนังสือท่ีได้รับแจ้งจากส านักงานที่ดิน 
 ๖.๒ ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 ๖.๓ จัดท าหนังสือมอบเรื่องการชี้และรับรองแนวเขตท่ีดิน 
 ๖.๔ ลงพื้นที่ส ารวจตรวจสอบตามหนังสือที่ได้รับแจ้งจากส านักงานที่ดิน   
   
      



๘๓ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑- ๒๕๖๔        

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้งบประมาณค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองพัสดุฯ   

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล      

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การไประวังแนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินทุกครั้ง ไม่เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
เสียกรรมสิทธิ์หรือเสียประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๔ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 30 

 
 
1. ชื่อ โครงการ ปณิธานความดี 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของกิจกรรม 
  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ส่วนราชการได้ตั้งปณิธานที่จะ
กระท าความดี  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงได้ตั้งปณิธานความดี ในนามของหน่วยงานว่า “เราจะ
ไม่ทุจริต  โดยการเริ่มต้นปฏิบัติงานครบตามเวลาราชการ”  
 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ปฏิบัติตามปณิธานความดี ดีเด่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ตั้งปณิธานความดีในนามของหน่วยงาน 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามปณิธานความดี 
 6.3 ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
 6.4 ส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติตามปณิธานความดีเด่น ในรอบ 2 เดือน 
 6.5 คณะกรรมการฯ ประชุมเพ่ือคัดเลือกผู้ปฏิบัติตามปณิธานความดี ดีเด่น  
 6.6 มอบเกียรติบัตร หรือโล่ (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) แก่ผู้ปฏิบัติตามปณิธานความดีในรอบ 2 เดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามปณิธานความดี 
 
 
 



๘๕ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่ 31  

 
1. ชื่อกิจกรรม   ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

2. หลักการและเหตุผล 
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม  ถือเป็นการสร้างรากฐานอัน

ส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดีดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจใน
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน  ผู้ที่ท า
คุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  สม่ าเสมอ  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท า
คุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่างและ
จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร ่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของ
การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมถึงการท าคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนรวมในกิจกรรมขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล 
3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้

ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็น

คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตจังหวัดสตูล 
- ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ในเขต จังหวัดสตูล (ตามโครงการ อบจ.พบประชาชน) 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการรวมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์

การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความด ีเพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ

คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 



๘๖ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามโครงการ อบจ.พบประชาชน) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่มีงบประมาณ (ใช้จ่ายรวมในโครงการ อบจ.พบประชาชน) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน

กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กร มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติ

ตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมถึงการท าคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่ 32 

 
1. ชื่อ กิจกรรม  ชมเชยนักเรียนผู้กระท าความดี 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 การท าความดีและการเสริมแรงในทางบวกเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้นักเรียนมีจิตส านึกและมีความ
ตระหนักในหน้าที่ของพลเมืองดี  ท่ามกลางสังคมที่มีการแข่งขันและเร่งรีบส่งผลให้เกิดความผิดพลาดขึ้น
บ่อยครั้ง และสร้างความเสียหายให้แก่ผู้คนเป็นอย่างมาก 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 จึงเห็นความส าคัญและจัดท ากิจกรรมชมเชยนักเรียน เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ
แก่เด็กนักเรียน  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างสังคมที่ไม่ทนตอการทุจริต 
 3.2 เพ่ือสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
 3.3 เพ่ือเชิดชูแก่นักเรียนที่ปฏิบัติตนในการท าความดี 
       

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
            นักเรียนทุกระดับชั้น 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 และชุมชน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 อบรมสั่งสอนสอดแทรกทุกกิจกรรมการเรียนการสอน และมอบเกียรติบัตรเชิดชูการท าความดี 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ          

9. ผู้รับผิดชอบ 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างสังคมที่ไม่ทนตอการทุจริต 
 10.2 เพ่ือสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
 10.3 เพ่ือเชิดชูแก่นักเรียนที่ปฏิบัติตนในการท าความดี 
 
 
 
 



๘๘ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  33 

 
 
1. ชื่อ กิจกรรม  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล       

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ด้วยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชกอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และนโยบายของรัฐ 
ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารส่วนราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ          

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือเป็นมาตรฐาน 
แนวทางปฏิบัติและค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยืดถือ  และปฏิบัติควบคู่กับกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ  โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส  
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต               

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทจุริตคอร์รัปชัน    
 3.2 เพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่โปร่งใส  ทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือให้การบริหารขององค์กรเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   มีความโปร่งใส        
เป็นธรรมและตรวจสอบได้                                                                                           

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 สถานที่ที่ภายในกองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล      

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูล  พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ                                  

6.2 สรุปผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบเพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ       

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)                                          

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 
 
 
                 



๘๙ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล                                            

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผู้บริหาร  และบุคลากร ในองค์กร  ได้มีการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาด ที่เคยปฏิบัติไม่

ถูกต้องจากการแนะน าของหน่วยตรวจสอบที่ตรวจสอบเจอ                                                                                            
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๐ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่ 34   

 
1.โครงการ  พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
2.หลักการและเหตุผล 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน
มาช่วย ไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบการจัดการฐานข้อมูล การรับ -ส่งข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ การท าธุรกิจ 
ท าให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการบริการ รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพของงานมากขึ้น  การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเหล่านี้เข้ามาช่วยไม่เพียงแต่ในองค์กรต่างๆ เท่านั้น ผู้ใช้งานตามบ้านโดยทั่วไป ก็ได้น าคอมพิวเตอร์
เข้ามาใช้ส่วนตัวกันมากขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เล็งเห็นถึงความส าคัญถึงการจัดเก็บข้อมูลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นที่เป็น
สาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามาส่วนร่วมในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น จึงได้จัดท าเว็บไซต์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (www.satunpao.go.th) ขึ้น และพัฒนาเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน  ประกอบ
กับนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลภายใต้โมเดล ไทยแลนด์ 4.0 
3.วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้มีศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น 
3.2 เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารให้แพร่หลาย 
3.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3.4 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ของ องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล 
4.เป้าหมาย  

ปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จ านวน 2 ครั้ง เช่น 
 - ปรับปรุงระบบจองห้องประชุม 
 - ปรับปรุงระบบส ารวจความพึงพอใจ - ค่าเช่าพื้นที ่

5.พื้นที่ด าเนินการ  
www.satunpao.go.th 

6.วิธีการด าเนินการ  
 จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ตามมติคณะท างานฯ 

7.ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ) 

8.งบประมาณด าเนินการ  
 ปีงบประมาณละ  40,000.- บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
9.ผู้รับผิดชอบ  

กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 เว็บไซต์ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน  
 

http://www.satunpao.go.th/


๙๑ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  35 

 
1. ชื่อ มาตรการ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพี่อบริการประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ    

มาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540  บัญญัติว่าหน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  และข้อมูลข่าวสารของราชการ  ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
โดยสะดวก  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  และตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว   
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ    

3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนรับทราบ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตั้งอยู่ที่  ส านักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล  (ชั้น3  หน้าห้องกองแผนและงบประมาณ)  เลขท่ี  888  ถนนยนตรการก าธร  หมู่ที่  6  ต าบล
คลองขุด  อ าเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  รหัสไปรษณีย์  91000  หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร                   
0-7472-4737  เว็บไซต์  www.informationcenter.satunpao.go.th    
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
6.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น โต๊ะ 

เก้าอ้ี ส าหรับประชาชนในการค้นหา ค้นคว้าและศึกษา  
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
6.4 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  
6.5 ออก กฎ ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน 
6.6     จัดท าบัญชีและบัตรดัชนีรายการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540 และข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้า
ตรวจดูด้วยตนเองได้โดยสะดวก 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  4 ปี ( 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
                    ไม่มีงบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ  กองแผนและงบประมาณ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 



๙๒ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 36 

1. ชื่อโครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ    
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  มีวัตถุประสงค์ 

ดังนี้ 
(1) เพ่ือเป็นการประกันสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน (Rights to know)       

ในการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐอย่างกว้างขวาง และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
ของหน่วยงานของรัฐ  อันจะน าไปสู่กระบวนการบริหารของรัฐที่เป็นธรรม  เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้  
เพ่ือให้การด าเนินงานมีความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

(2) เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงตามความ
เป็นจริงซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศให้มั่นคงและส่งเสริมความ
เป็นรัฐบาลโดยประชาชน  

(3) เพ่ือความจ าเป็นในการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารบางประเภท (need to protect)         
ซึ่งกฎหมายได้ก าหนดไว้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของรัฐประโยชน์ที่ส าคัญ ของเอกชนและคุ้มครองสิทธิ
ส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการไปพร้อมกัน  

(4) เพ่ือส่งเสริมการปฏิรูประบบราชการ  การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเจ้าหน้าที่   
หน่วยงานของรัฐเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและต่อประชาชน  

(5) เพ่ือการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารภาครัฐ  โดยการจ าแนกและจัดระบบเพ่ือให้การ
น าไปใช้ประโยชน์ (การเปิดเผย)  และการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540  มาตรา  9  
บัญญัติว่าหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  และข้อมูลข่าวสารของราชการ  ไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  และตามประกาศของ
คณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ  ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว   

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว และ บทบัญญัติของ มาตรา 
9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงได้ก าหนดจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540 ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และประชาชนในจังหวัดสตูล ได้รับรู้ถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ.2540  ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนในจังหวัดสตูล 
3.2  เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนในจังหวัดสตูล ได้รับรู้

ถึงสิทธิ ของตนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 
 
 



๙๓ 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540  ให้กับ

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนในจังหวัดสตูล  จ านวน  120  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
โรงแรม/รีสอร์ท ในพ้ืนที่  อ าเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ขออนุมัติ โครงการ/แต่งตั้ งคณะท างาน/มีหนั งสือเชิญวิทยากรจากส านักงาน

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ/มีหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายพร้อมแจ้งตอบรับเข้าร่วมอบรมฯ 
6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540   
6.3  ติดตามประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปี 2562,ปี 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ปีงบประมาณละ  50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 37 

 
1. ชื่อกิจกรรม “จัดท าซั้งเชือก เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ในพ้ืนที่น าร่องจังหวัดสตูล” 
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร  
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  จังหวัดสตูล มีชายฝั่งทะเลยาวถึง 144.8 กิโลเมตร ซึ่งในปัจจุบันการท าประมงชายฝั่งทะเล 
ของชุมชนประมงพ้ืนบ้านต้องออกไปท าการประมงท่ีห่างฝั่งขึ้นทุกวัน เนื่องจากบริเวณชายฝั่งทะเลปริมาณสัตว์
น้ าตามธรรมชาติเริ่มมีปริมาณลดลง ด้วยเพราะมีชาวประมงเพ่ิมขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ท า
ให้มีต้นทุนการท าประมงสูงขึ้น และเกิดความไม่แน่นอนของปริมาณสัตว์น้ า ซึ่งต้องคอยพ่ึงพาการเพ่ิมขึ้นของ
ปริมาณสัตว์น้ าทะเลโดยธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียว 
  การสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับชุมชนประมงพ้ืนบ้าน ด้วยการเลี้ยงสัตว์น้ าแบบชุมชนมี
ส่วนร่วมในแหล่งน้ าธรรมชาติ และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะแหล่งน้ าประมงชายฝั่งทะเล
หน้าชุมชนที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพ สามารถเพ่ิมปริมาณสัตว์น้ าแบบชุมชนมีส่วนร่วม โดยสร้างแหล่ง
ที่อยู่อาศัยให้สัตว์น้ าทะเล (ซั้งเชือก) ให้เป็นของส่วนรวมในชุมชน ได้ร่วมกันดูแลรักษาและบริหารจัดการ ซึ่ง
จะสามารถเพ่ิมปริมาณสัตว์น้ าทะเลในแหล่งน้ า ยังประโยชน์ให้กับชุมชนประมงพ้ืนบ้าน ไม่ต้องออกไปท าการ
ประมงห่างฝั่ง ช่วยลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  “ซั้งเชือก” คือหญ้าเทียมในทะเล เป็นการน าภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาในอดีต มาทดแทน
หญ้าจริงในทะเล ซึ่งมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับหญ้าจริงมาก ส่วนประกอบคือเชือกใยยักษ์ โดยคลี่เชือกจาก
เส้นใหญ่ให้เป็นเส้นเล็กฝอยและน าไปวางลงในทะเลในจุดที่มีความลึกของน้ าทะเลที่เหมาะสม โดยให้ซั้งเชือก
ท าหน้าที่เป็นแหล่งเพาะฟักตัวของสัตว์น้ าวัยอ่อน แหล่งอนุบาลสัตว์น้ าขนาดเล็ก รวมถึงปลานานาชนิดและ
สัตว์น้ าทะเลอ่ืนๆได้มาอาศัยอยู่ร่วมกัน ดังนั้น“ซั้งเชือก” จึงเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับชุมชน
ประมงพ้ืนบ้าน เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรใต้ท้องทะเล การสร้างจิตส านึกและความร่วมมือ
ของชุมชนประมงพ้ืนบ้าน โดยการเลิกใช้เครื่องมือท าการประมงที่ผิดกฎหมาย และท าลายทรัพยากรใต้ท้องทะเล 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีนโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ และให้ความส าคัญอย่าง
จริงจังในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันปริมาณสัตว์น้ าทะเลตามธรรมชาติเริ่มมีปริมาณลดน้อยลง และ
ความไม่แน่นอนของปริมาณสัตว์น้ าทะเลที่ต้องคอยพึ่งพาการเพ่ิมข้ึนโดยธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ด้วยอ านาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 (7) ก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ 
คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา 45/1 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่กฎหมายก าหนด  ประกอบกฎกระทรวง พ.ศ. 2541 ก าหนดให้การบ ารุงรั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ เป็นกิจการที่ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดท า ภายใต้อ านาจหน้าที่ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจึงได้ด าเนินกิจกรรม 
“จัดท าซั้งเชือก เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ในพ้ืนที่น าร่องของจังหวัดสตูล”ภายใต้
โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร ขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือสาธิตการจัดท าซั้งเชือกในพ้ืนที่น าร่อง สร้างองค์ความรู้เพ่ือการขยายผลกับพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลอื่นๆ ของจังหวัดสตูล ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าทะเล โดยให้ซั้งเชือกท าหน้าที่เป็น
แหล่งเพาะฟักสัตว์น้ าวัยอ่อน แหล่งอนุบาลสัตว์น้ าขนาดเล็ก รวมถึงปลานานาชนิดและสัตว์น้ าทะเลอื่นๆ ได้มา
อาศัยอยู่รวมกัน 
  3.2 เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับชุมชนประมงพ้ืนบ้าน ที่ท าประมงในบริเวณชายฝั่ง
ทะเลของจังหวัดสตูล ไม่ต้องออกไปท าการประมงห่างฝั่ง เพราะสัตว์น้ าจะมารวมตัวกันเป็นจ านวนมากบริเวณ
ที่มีซั้งเชือก ส่งผลให้ชุมชนประมงพ้ืนบ้านสามารถจับสัตว์น้ าทะเลได้เพ่ิมมากขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่าย เพ่ิมรายได้ 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกร่วมและความเข้มแข็งภายในชุมชน ในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรใต้ท้องทะเล โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลหน้าชุมชนประมงพ้ืนบ้าน ให้มีปริมาณสัตว์น้ าทะเลเพ่ิมมากขึ้น
อย่างยั่งยืน 
  3.4 เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการจัดจ้างท าซั้งเชือก การตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ และการก ากับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 เป้าหมาย ตัวแทนชุมชนประมงพ้ืนบ้านต าบลขอนคลาน จ านวน 4 หมู่บ้านๆ ละ 35 
คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 10 คน รวม 150 คน   

4.2. ผลผลิต  
      4.2.1 พื้นที่โครงการมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น ชุมชนมีผลผลิตมากขึ้นและขนาด
ของปลาใหญ่ขึ้น 
      4.2.2 สร้างงานสร้างรายได้ แก่คนในชุมชนซึ่งมีส่วนร่วมในการท าซั้งเชือก โดย
ได้รับค่าจ้างแรงงาน  
      4.2.3 ชาวประมงจับปลาได้เพ่ิมขึ้น ไม่ต้องออกไปห่างฝั่ง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงลดลง 
รายได้เพ่ิมข้ึน 

 
  4.3 ผลลัพธ์ 
      4.3.1 สามารถลดการใช้เครื่องมือท าการประมงที่ผิดกฎหมาย และเป็นการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากรใต้ท้องทะเล 
      4.3.2 การด าเนินการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีความโปร่งใส 
สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
      4.3.3 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบและความสมานฉันท์ปรองดอง
ในชุมชน และป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ถือเป็นการสร้างธรรมาภิบาลในชุมชน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ด าเนินการวางซั้งเชือกในพ้ืนที่ ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล  จ านวน 
14 กอๆ ละ 5 ต้น รวม 70 ต้น 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประชุมคณะท างานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  6.2 เสนอโครงการ /ขออนุมัติโครงการ 
  6.3 ประกาศแต่งตั้งคณะท างาน 
  6.4 ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6.5 ประชุมเตรียมความพร้อมในการด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
  6.6 จัดกิจกรรม 
      6.6.1 การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ก าหนดกติการ่วมกันของชุมชน พร้อมกัน
ทั้ง 4 หมู่บ้านๆ ละ 35 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจ านวน 10 คน รวม 150 คน และให้ชุมชน ร่วมกัน
ก าหนดจุดวาง“ซั้งเชือก” และคัดเลือกบุคคลในชุมชนขึ้นมาหนึ่งคนเป็นผู้รับจ้างท าซั้งเชือก โดยให้ผู้รับจ้ าง
ว่าจ้างแรงงานในชุมชน พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      6.6.2 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ/
กิจกรรม ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, ส านักงานประมงจังหวัดสตูล, ที่ท าการปกครองอ าเภอทุ่ง
หว้า และตัวแทนกลุ่มชุมชนประมงพ้ืนบ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน ในต าบลขอนคลาน  
      6.6.3 ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน ที่มีการด าเนินการจัดท าแหล่ง
อาศัยของสัตว์น้ าทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลก่อนด าเนินกิจกรรม โดยการสุ่มตัวอย่างจากทั้ง 4 หมู่บ้าน 
      6.6.4 จัดประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน เกษตรกรทั่วไปที่เป็นผู้บริโภค
สัตว์น้ าทะเลทางตรงและทางอ้อม และผู้สัญจรทางน้ าในชีวิตประจ าวันเพ่ือการเดินทางและการท่องเที่ยว  
จ านวน 50 คน 
      6.6.5 จัดจ้างท า“ซั้งเชือก”จ านวน 14 กอๆ ละ 5 ต้น รวม 70 ต้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558  
      6.6.6 ด าเนินการวาง “ซั้งเชือก” ทั้ง 4 หมู่บ้าน ในจุดที่ได้ก าหนดร่วมกัน  
      6.6.7 ท าพิธีเปิดและมอบซั้งเชือกให้กับชุมชนร่วมกันดูแล พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าทะเล 
      6.6.8 ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน ที่มีการด าเนินการจัดท าแหล่ง
อาศัยของสัตว์น้ าทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลหลังด าเนินโครงการ โดยการสุ่มตัวอย่างจากทั้ง 4 หมู่บ้าน 
      6.6.9 ติดตามรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และสรุปผลที่ได้จากการบริหารจัดการ
สร้างแหล่งอาศัยของสัตว์น้ าทะเล “ซั้งเชือก” 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน 303,489.- บาท (สามแสนสามพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) 
 
 
 
 



๙๗ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ตัวชี้วัด 
     - พ้ืนที่โครงการมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น ชุมชนมีผลผลิตมากขึ้นและขนาดของ
ปลาใหญ่ขึ้น 
     - สร้างงานสร้างรายได้ แก่คนในชุมชนซึ่งมีส่วนร่วมในการท าซั้งเชือก โดยได้รับ
ค่าจ้างแรงงาน  
     - ชาวประมงจับปลาได้เพ่ิมขึ้น ไม่ต้องออกไปห่างฝั่ง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงลดลง รายได้
เพ่ิมข้ึน 
  10.2 ผลลัพธ์ 
     - สามารถลดการใช้เครื่องมือท าการประมงที่ผิดกฎหมาย และเป็นการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรใต้ท้องทะเล 
     - การด าเนินการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีความโปร่งใส สามารถ
ป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
     - การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบและความสมานฉันท์ปรองดองใน
ชุมชน และป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ถือเป็นการสร้างธรรมาภิบาลในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 38 

 
1. ชื่อโครงการ      อบจ.พบประชาชน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.2540  และแก้ไขเพ่ิมเติม  และ

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 254 ๒ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม  ตลอดจนนโยบายของผู้บริหารทั้ง 9 ด้าน และมีอิสระในการก าหนดนโยบายการบริหาร 
โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมาก
ที่สุด  จึงจัดให้มีการบริการให้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ ให้เกิดความสมานฉันท์ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการ  พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และรับทราบปัญหาจากประชาชน  และผู้น า
ท้องถิ่น  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และปฏิบัติตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนภายในท้องถิ่น
ของตนเองและส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบดูแล บริหารองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ตลอดจนส่งเสริมการบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้
ยั่งยืนตลอดไป โดยด าเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล  จึงได้จัดท าโครงการ อบจ.พบประชาชน ขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์   
  3.1 เพ่ือน าบริการสาธารณะของหน่วยงานต่างๆ  ภาครัฐและเอกชนบริการให้กับประชาชน
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยให้ประชาชนในพ้ืนที่ที่อยู่ห่างไกลความเจริญและทุรกันดารหรือคน
ที่ด้อยโอกาสได้เข้าถึงการให้บริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  ๓.๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆท ากิจกรรมต่างๆกับ
ประชาชนเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมและน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการด ารงชีวิต 
  3.๓ เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ และตัวแทนหน่วยงานประชุมรับฟังความ
คิดเห็น และรับทราบปัญหาของประชาชนเพื่อน าปัญหามามาแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น
ท้องถิ่นมีเครือข่ายที่เข้มแข็งและเกิดความสมานฉันท์ 
 3.4  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นและพ้ืนที่ข้างเคียง  มีเจตคติที่ดีต่อหน่วยงาน   และ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม ผลงาน และ เข้าใจถึงบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
            3.5  เพ่ือจัดให้มีการบริการสาธารณะในด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก  สตรี คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส และในด้านการรักษาพยาบาลมีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการ
ส่งเสริมการบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้ยั่งยืนตลอดไป 
4.  กลุ่มเป้าหมาย  

ผู้น าท้องถิ่น  ผู้น าชุมชน  ประชาชน  ทุกอ าเภอในท้องที่จังหวัดสตูล 
 
 
 



๙๙ 

 

5.   พื้นที่ด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินการ 
  เริ่มด าเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนสิ้นสุดปีงบประมาณ พื้นที่และสถานที่ด าเนินการจัด
กิจกรรม  โดยก าหนดให้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่  7  อ าเภอ ในจังหวัดสตูล   
    ตารางแสดงระยะเวลาด าเนินโครงการ 

ที ่ กิจกรรม 
ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.... 
ตค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1 ส ารวจพื้นที่จัดท าโครงการ             กองกิจฯ 
2 ขออนุมัติด าเนินการโครงการ              กองกิจฯ 
3 แต่งตั้งคณะท างาน              กองกิจฯ 
4 ประชุมสว่นราชการ  ผู้น า ท้องถิ่น 

ผู้น าชุมชน  และตวัแทนประชาชน
ที่เกี่ยวข้อง 

            กองกิจฯ 
กองแผนฯ         

5 
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแตล่ะ
พ้ืนที่ 

            ทุกส่วน
ราชการ 

6 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ             กองกิจฯ 
7 ประเมินผลโครงการ             กองแผน ฯ 

 
6.  วิธีด าเนินการ 
 5.1 ขออนุมัติโครงการ 

5.2 ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
5.3 แต่งตั้งคณะท างาน 
5.4 ด าเนินงานตามโครงการ (รายละเอียดกิจกรรมหลัก) 

7.  งบประมาณด าเนินการ 
  1,๖00,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)     

8.  ผู้รับผิดชอบ 
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

9.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 สามารถน าบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ  ไปบริการประชาชนในพ้ืนที่ที่อยู่ห่างไกลความเจริญและทุรกันดารหรือคนที่
ด้อยโอกาสได้เข้าถึงการให้บริการสาธารณะ   ท าให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด 
  9.2 ท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สามารถร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ท ากิจกรรมต่างๆ 
รวมกับประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการด ารงชีวิตได้ 

๙.๓ ท าให้คณะผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ และตัวแทนหน่วยงานสามารถพบปะ
ประชาชน  รับฟังความคิดเห็น และรับทราบปัญหาของประชาชน น าปัญหามาวิเคราะห์ เพ่ือแก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเร็วและสามารถพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นมีเครือข่ายที่เข้มแข็งและเกิดความสมานฉันท์ 



๑๐๐ 

 

 9.4 ให้ ประชาชนในท้องถิ่นและพ้ืนที่ ข้ างเคียง  มี เจตคติ ที่ ดีต่อหน่ วยงาน   และ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม ผลงาน และ เข้าใจถึงบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    9.5 สามารถสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส ในด้านการ
รักษาพยาบาลมีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงส่งเสริมการบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้ยั่งยืนตลอดไป 

 

กิจกรรมหลัก  โครงการ อบจ.พบประชาชน  

กลุ่มกิจกรรม ดังนี้ 
 1. ด้านการบริหารจัดการของคณะผู้บริหารและการบริการของหน่วยงานต่าง ๆ  
     1.1  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้น าท้องถิ่น ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น  รับเรื่อง  ร้องเรียน  ร้องทุกข์  ด้วยตนเอง  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอแนะ  ปัญหา  
ความต้องการต่าง ๆ เพื่อประมวลน าไปสู่การช่วยเหลือและแก้ไข 
     1.๒  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
     ๑.๓  การต่อทะเบียนรถ  โดยส านักงานขนส่งจังหวัดสตูล 
     1.๔  การเผยแพร่ข้อราชการต่าง ๆ ของส่วนราชการในพ้ืนที่ 
 2.  ด้านการส่งเสริมอาชีพ   
     2.1  ส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น  ตามความต้องการของประชาชน   
     2.2  แนะน าอาชีพเสริม  เพื่อเพ่ิมรายได้จ าหน่ายสินค้า otop    
     2.3  การสาธิตด้านเสริมสวยและตัดผม    
     2.4  การสาธิตซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์และซ่อมรถจักรยานยนต์ 
     ๒.๕  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  กลุ่มสหกรณ์  วิสาหกิจชุมชนในลักษณะกลุ่มเครือข่ายเพ่ือเพ่ิม
ความเข้มแข็ง  
 3.  ด้านการเกษตร  และปศุสัตว์  การส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
      3.1 ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่   ส่งเสริมเผยแพร่  ความรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      3.2  ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ  ปศุสัตว์   การท าหมันสัตว์เลี้ยง  ฉีดวัคซีน เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
โรคระบาดของสัตว์ 
      3.3  ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืช ผัก และรั้วกินได้ 
      ๓.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรท าการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง การใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
 4.  ด้านการแพทย์  สาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวิต 
      4.๑  ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดตามฤดูกาล 
      4.๒  ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพทั่วไป การฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพ 
      4.๓  กิจกรรมการสาธิตนวดแผนไทย 
      ๔.๔  กิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
 



๑๐๑ 

 

5. ด้านกฎหมาย และด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๕.๑ ให้ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้  ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท   

       ๕.๒ ให้ค าปรึกษาด้านคดีความต่าง ๆ 
       ๕.๓ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
       ๕.๔ ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์  ให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน 
 ๖. ด้านการบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
และสันทนาการ 
              ๖.๑  การแสดงของนักเรียนในพ้ืนที่ 

6.2 การแสดงภูมิปัญญาชาวบ้าน 
6.3 การแสดงตามประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้น ๆ 
6.4 การจัดกิจกรรมการละเล่นต่าง ๆ ตลอดจนการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ 

  ๖.๕  ให้ความรู้ด้านศิลปะจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 ๗.  ด้านการบรรเทาสาธารณภัย 
  ๗.๑  ให้ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการเกิดภัยต่าง ๆ  
  ๗.๒  ให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดภัยตามธรรมชาต ิหรือภยัที่เกิดจากอุบัติเหตุต่าง ๆ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๐๒ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 39 

 
1. ชื่อกิจกรรม  การจัดท าเวทีประชาคม เคลื่อนที่  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของกิจกรรม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ  ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดท ากิจกรรมการจัดท าเวทีประชาคม เคลื่อนที่ เพ่ือส ารวจความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนทีต่างๆ ของจังหวัดสตูลว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ด าเนินการ
ในด้านใดบ้าง  

การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงได้จัดท ากิจกรรมการจัดท าเวทีประชาคม เคลื่อนที่ เพ่ือได้ข้อมูลในการจัดท า
แผนพัฒนาต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกับ
ประชาชนในพื้นท่ีต่างๆของจังหวัดสตูล 
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ผู้น าท้องถิ่น ท้องที ผู้น าชุมชน และผู้น าศาสนา ได้ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน  
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ทั้ง 7 อ าเภอในพ้ืนที่ต่างๆของจังหวัดสตูล 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
6.2 ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการกิจกรรมการจัดท าเวทีประชาคม เคลื่อนที่  
6.3 ประสานงานกับผู้น าท้องถิ่น ท้องที ผู้น าชุมชน และผู้น าศาสนา  
6.4 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
6.5 จัดประชุมเวทีประชาคม เคลื่อนที่ ตามเวลาที่ก าหนด 
6.6 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดปีงบประมาณ (ตามโครงการ อบจ.พบประชาชน) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่มีงบประมาณ (ใช้จ่ายรวมในโครงการ อบจ.พบประชาชน) 
 
 



๑๐๓ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีต่างๆของจังหวัดสตูล เพื่อ
น ามาใช้การท าแผนการพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

10.2 ประชาชนได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นร่วมรับฟังทั้งในเรื่องการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ซึงเป็นการแสดงสิทธิในการครองตามระบอบประชาธิปไตย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๔ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 40 

 

1. ชื่อกิจกรรม  การด าเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน เคลื่อนที่ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของกิจกรรม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ  ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดท ากิจกรรมการด าเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน
เคลื่อนที่ เพ่ือแก้ปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนและแนะน าแนวทางที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพ้ืนทีต่างๆของ
จังหวัดสตูลว่า   
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกช่องทางในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับประชาชนในพื้นท่ีต่างๆจังหวัดสตูล 

4. เป้าหมาย 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ 

เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได้ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ทั้ง 7 อ าเภอในพ้ืนที่ต่างๆของจังหวัดสตูล 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
6.2 จัดท าหนังสือเชิญหน่วยงายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมกิจกรรมการด าเนินงานรับ

เรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนเคลื่อนที่  
6.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
6.4 กิจกรรมการด าเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนเคลื่อนที่  ตามเวลาที่ก าหนด 
6.5 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดปีงบประมาณ (ตามโครงการ อบจ.พบประชาชน) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่มีงบประมาณ (ใช้จ่ายรวมในโครงการ อบจ.พบประชาชน) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 



๑๐๕ 

 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ท าให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและ

การอยู่ร่วมกัน  
9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๖ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 41 

 
1.ชื่อโครงการ  การขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว (สภาท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล)  

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีภารกิจจามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตร 19 ภายใต้บังคับมาตร 16 ให้ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น (14) การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลโดยร่วมกับสถาบันออกแบบอนาคต
ประเทศ (Future Innovative Thailand Institute) จั ด เวที ระดมความคิด เห็ นจากภาคส่ วนต่ างๆ 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาพประชาสังคม ระดมสมองพูดคุยและเปลี่ยนในการวางแผนการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว ภายใต้กิจกรรม “ออกแบบอนาคตสตูล” และได้มีการจัดตั้งสภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูลขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยวโดยมีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ รวมกัน
ขับเคลื่อนกิจกรรมโดยมีการจัดประชุมสภาการท่องเที่ยว และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเพ่ือขับเคลื่อนการท างานในด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ ดังนั้น ฝ่ายพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส านักปลัดฯ จึงด าเนินการจัดท าโครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยวขึ้น 
(สภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล) เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่เป้าหมายที่วางไว้ 

3.วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว “สภาการท่องเที่ยว อบจ.สตูล” 
 3.2 เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลให้ขับเคลื่อนสู้เป้าหมายภายใต้กิจกรรมออกแบบ
อนาคตสตูล  
 3.3 เพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 
 3.4 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัด 
4.เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 
      4.1.1 จัดประชุม/สัมมนา/อบรม/ ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง 
      4.1.2 ด าเนินกิจกรรมตามมติสภาการท่องเที่ยว อบจ.สตูล ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 
 4.2 เชิงคุณภาพ  
       4.2.1 จัดท าแผนการด าเนินงานของสภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
       4.2.2 ด าเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวให้ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2564 
       4.2.3 หน่วยงานภาพประชาชน ภาคเอกชน/ประชาคม และภาครัฐ มีการบูรณาการร่วมกัน 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตจังหวัดสตูล 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 

6.วิธีด าเนินการ 
 กิจกรรมที่1 จัดประชุม/สัมมนา/อบรม ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 
 กิจกรรมที่2 จัดท าแผนด าเนินงานของสภา 
 กิจกรรมที่3 จัดกิจกรรมตามมติสภาฯไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 
 กิจกรรมที่4 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  (งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8.งบประมาณด าเนินการ 
 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

9.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 10.2 เกิดการผลักดันความคิดเห็นจากภาคประชาชนสู่กระบวนการน าไปปฏิบัติอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
 10.3เกิดการขับเคลื่อนจากภาคประชาชนสู่การก าหนดเป็นแนวนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างมีประสิทธิ 
 10.4 ได้ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 42 

 
1.  ชื่อโครงการ :  มาตรการการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น 

2.  หลักการและเหตุผล  ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนด
มาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการโดยเน้นธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานเฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

3.  วัตถุประสงค์  
  3.1  เพ่ือคุ้มครองดูแลแก่ผู้ที่ถูกคุกคามหรือถูกกลั่นแกล้งจากผลของการให้ข้อมูลหรือเป็นพยานหรือ
ถูกร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรม 
 3.2  เพื่อป้องกันมิให้พนักงาน อบจ. กระท าการทุจริตคอร์รัปชั่น 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดข้ึนในหน่วยงาน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

6.  วิธีด าเนินการ 
 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ   
 4  ปี  (งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ     
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ท าให้มีข้อมูลเบาะแสการร้องเรียนมากขึ้น ผู้ร้องเรียนมีความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 43 

 

๑.  ชื่อโครงการ  จัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 45 ข้อ 2 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประสานการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบคณะรัฐมนตรีก าหนด และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ บัญญัติให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเองโดยให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 ข้อ 4 ก าหนดว่า "แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น "แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และข้อ 11 ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาส่วนท้องถิ่นสี่ปี ดังนั้น การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญมากเริ่มต้นด้วยการน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภารกิจถ่าย
โอน นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น อ านาจหน้าที่ท้องถิ่น และการประชาคมมาพิจารณาเข้าสู่กระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    
 ปัจจัยส าคัญที่จะให้แผนพัฒนาขององค์กรประสบความส าเร็จคือ การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ
ประกอบด้วย การริเริ่มโครงการ การวางแผน การวิเคราะห์โครงการ และการศึกษาความเป็นไปได้การจัดหา
ทรัพยากรมนุษย์ของโครงการการควบคุมโครงการ และการประเมินผลโครงการ โดยในความส าคัญของการ
วางแผนมีดังนี้ 
 ๑. เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพราะการ
วางแผนเป็นการจัดโอกาสทางด้านการจัดการให้ผู้วางแผนมีสายตากว้างไกล มองเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคต                
ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ปัญหาความต้องการของประชาชนในสังคมนั้น ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น องค์กรจึงจ าเป็นต้องเตรียมตัวและเผชิญกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เป็นต้น 
 
  



๑๑๐ 

 

  ๒. ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร ทั้งนี้เนื่องจากปรัชญาของการวางแผน
ยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไม่มีสิ่งใดอยู่อย่างนิรันดรจึงท าให้มีการยอมรับแนวความคิดเชิงระบบ  
(System  approach) เข้ามาใช้ในองค์กรยุคปัจจุบัน  
 ๓. ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่ปรารถนา เพราะการวางแผนเป็นงานที่ต้อง
กระท าเป็นจุดเริ่มแรกของทุกฝ่ายในองค์กร ทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักประกันในการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความ
มั่นคงและมีความเจริญเติบโต 
 ๔. เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อนเพราะการวางแผนท าให้มองเห็นภาพรวมของ
องค์กรที่ชัดเจนและยังเป็นการอ านวยประโยชน์ในการจัดระเบียบขององค์กรให้มีความเหมาะสมกับลักษณะ
งานมากยิ่งขึ้นเป็นการจ าแนกงานแต่ละแผนกไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกัน 
 ๕. ท าให้เกิดความความแจ่มชัดในการด าเนินงานเนื่องจากการวางแผนเป็นการกระท าโดยอาศัย 
ทฤษฎี  หลักการ และงานวิจัยต่างๆ (arational approach) มาเป็นตัวก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจนในอนาคตอย่างเหมาะสมกับสภาพองค์กรที่ด าเนินอยู่ 

  ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลสามารถพัฒนาท้องถิ่นและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูลขึ้นเพ่ือใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือด าเนินงานโดยน าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลสี่ปี
ซึ่งเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ให้ส าเร็จลุล่วง
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนา  

3. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสมบูรณ์ ครอบคลุม และตรงตามความต้องการของ
ประชาชน 
 ๒.๒ เพ่ือให้มีแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลสี่ปีเป็นเครื่องมือทางการบริหารและกรอบ
แนวทางในการด าเนินงานของอบจ.สตูล โดยมุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 ๒.๓ เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และลดความซ้ าซ้อน
ของโครงการ 
      ๒.4 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาและเป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ขององค์กรไปสู่ความส าเร็จ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๓.๑ จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. จัดท าแผนพัฒนาและจัดท าแผนการด าเนินงาน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
 ๓.๒ จัดท าเอกสารแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลสี่ปี แผนการด าเนินงาน และแผนงาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน รวมตลอดทั้งการปรับปรุง แก้ไข การเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาและแผนการด าเนินงานของอบจ.สตูล 
 ๓.๓ คัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 



๑๑๑ 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ   

ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.๑  เตรียมการจัดเก็บข้อมูล จัดท ากรอบยุทธศาสตร์ของอปท. จัดท าแผนพัฒนา และแผน
ด าเนินงานของ อบจ.สตูล 

6.๒  จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาฯ 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และหรือ
ประชุมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาและแผนการด าเนินงานของ อบจ.สตูล  

6.๓  คัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
 6.4  จัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ของอปท.จังหวัดสตูล ร่างแผนพัฒนา ร่างแผนการด าเนินงาน 
พิจารณาร่างกรอบยุทธศาสตร์ของอปท.จังหวัดสตูล ร่างแผนพัฒนา และร่างแผนการด าเนินงานของอบจ.สตูล 
           6.5  เสนอขอความเห็นชอบอนุมัติและประกาศใช้เป็นแผนพัฒนา และแผนการด าเนินงานของอบจ.สตูล 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 4  ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 ) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

  ปีงบประมาณละ ๒5๐,๐๐๐.- บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

9.  ผู้รับผิดชอบ 

 กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

อบจ.มีแผนพัฒนาที่มีความสมบูรณ์ ครอบคลุม และตรงตามความต้องการของประชาชนเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  และมีแผนการด าเนินงาน การใช้งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่44   

 

๑.  ชื่อโครงการ  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

2. หลักการและเหตุผล 

  สืบเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดท าหน้าที่ ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 29(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และข้อ 
30(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) และ
ได้น าโครงการในแผนพัฒนาดังกล่าวมาตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณทั้งสี่ปี( พ.ศ.๒๕61 -
2564) พร้อมจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ในแต่ละปีขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดสตูล 
ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) 
เป็นไปตามระเบียบฯ และด าเนินไปอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล จึงได้จัดท าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ขึ้น 

 



๑๑๓ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ทราบถึงระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล  

๒.๒ เพ่ือให้ทราบถึงระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-               
๒๕64) 

๒.๓ เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลต่อไป     

2.4 เพ่ือน าผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  ตาม
ยุทธศาสตร์ ทั้ง 7 ด้าน จ านวน 2 ครั้ง คือ  

ครั้งที่ 1  เดือนเมษายน  และครั้งท่ี 2  เดือนตุลาคม  ของทุกปี    

5. พื้นที่ด าเนินการ   

ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

6. วิธีด าเนินการ 

 จ้างสถาบันการศึกษา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

4  ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

๘. งบประมาณ 

  ปีงบประมาณละ  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)  

9.  ผู้รับผิดชอบ 

 กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 อบจ.ทราบถึงระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  ท สามารถน าผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ไปปรับปรุงการจัดท า
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีต่อๆไป และประชาชนได้รับรู้ถึงการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล  
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 45  

 
1.  ชื่อโครงการ :  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

2.  หลักการและเหตุผล  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน  ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาท
อย่างมากในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ   การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้อง
สามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล  ข่าวสารในการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ  เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและ
ภาคประชาชน 
3.  วัตถุประสงค์  
  3.1  เพ่ือเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลให้ประชาชน
ได้รับรู้ 
 3.2  เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
 3.3  เพื่อให้มีระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต    หรือปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบ 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตจังหวัด 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งจังหวัดสตูล 
6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  ออกค าสั่งแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน 
 2.  ท าประกาศการตรวจรับงานเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจรับ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
   4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ     
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารที่ส าคัญของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบ

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 46  

 

1. ชื่อโครงการ การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ. 2544 (ข้อ6) ซึ่งก าหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ) การรายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนด 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของแต่ละกองงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล 
 3.2 เพ่ือให้ทราบถึงภาระงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละกองงานในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล 
 3.3 เพ่ือให้หน่วยงานมีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน 
และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือให้หน่วยงานปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ค่าใช้จ่ายและการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 
 4.1 หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงครบทุกกองกอง 
 4.2 จัดท าแบบรายงาน ปข.1 ,ปข.2  ,ปอ.2 , ปอ.3 ส่งผู้บริหารคณะกรรมตรวจเงินแผ่นดิน และ 
ผู้ก ากับดูแล ทันตามก าหนดเวลา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 5.1 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 5.2 กองกิจการสภา 
 5.3 กองแผนและงบประมาณ 
 5.4 กองคลัง 
 5.5 กองช่าง 
 5.6 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 5.7 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
 5.8 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
 



๑๑๖ 

 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 ติดตามการด าเนินงานตามแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของงวดก่อน 
 6.2 ประเมินความเสี่ยงตามภาคผนวก ก 
 6.3 สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 6.4 วิเคราะห์ความเสี่ยง และวางแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 6.5 รายงานผลการการประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
 6.6 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ และรายผลการด าเนินการโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

10. ตัวช้ีวัด /  ผลลัพท์ 
แบบ ปข.1 ,ปข.2  ,ปอ.2 , ปอ.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 47 

 
1. ชื่อโครงการ   อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ลงมติในวาระที่สาม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เห็นชอบ
ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และหลังจากนั้น 180 วัน พรบ. ดังกล่าว ก็จะบังคับใช้เต็มรูปแบบ 

ภายใต้ พรบ.ฉบับนี้ได้วางหลักส าคัญในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจักต้องให้เกิด
ประโยชน์สุงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ฉะนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องอยู่ในบังคับของ
กฎหมายฉบับนี้ด้วยนั้น ประกอบกับกรมบัญชีกลางก าหนดให้หน่วยงานของรัฐรวมถึงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 103/7 และตามมติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้หน่วยงานของรัฐลงประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement) โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องด าเนินการบันทึก
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและปฏิบัติงานในระบบ e-gp เพ่ือความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง และมาตรา 
103/7 วรรคสอง ก าหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่แสดงบัญชี
รายการรับจ่ายของโครงการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต่อสรรพากร นอกเหนือจากบัญชีงบดุลปกติที่
ยื่นประจ าปี และตามหนังสือส านักงาน  ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช 0028/ว 0009 ลงวันที่ 23 มีนาคม 
2555 ได้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติผู้เสนอราคาไว้ในขอบเขตของงาน (Terms of 
Reference:TOR) และบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องยื่นบัญชีแสดงรายรับ
รายจ่ายต่อกรมสรรพากร และให้หน่วยงานของรัฐรายงานข้อมูลสัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายการรับจ่ายผ่าน
ระบบ e-gp ระยะที่ 2 ซึ่งการบริหารงานด้านการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าเป็นต้องถือปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี หรือตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด โดยแนวทางการบริหารการพัสดุมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คือ เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ พัสดุ คณะกรรมการก าหนดราคากลาง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา - ประกวดราคา 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ-จ าหน่ายพัสดุประจ า 

การด าเนินการด้านการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิใช่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่พัสดุ
หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเท่านั้น พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคนทุกต าแหน่งทุกระดับ และบุคคลอ่ืนซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ อาจได้รับค าสั่งมอบหมายให้ร่วมเป็น
คณะกรรมการคณะต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ ดังนั้น คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารงานพัสดุเพ่ือลดความเสี่ยงในขั้นตอนการบริหาร
พัสดุของหน่วยงาน วิธีปฏิบัติตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 



๑๑๘ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการพัสดุ  
 3.2 เพ่ือให้การบริหารโครงการต่าง ๆ ของ อบจ.สตูล เป็นไปได้ด้วยความถูกต้องโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาชนกับ อบจ.สตูล 
          3.4 เพ่ือให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางและวิธีการในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และให้ความส าคัญกับการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (Anti – Corruption)  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล/เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายหรือ
ได้รับค าสั่งแต่งตั้งเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 4.2 บุคคลอื่นที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ ที่จ าเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล                                                                                                

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล      

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2 กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.3 ด าเนินการและถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557       

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)        

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ปีงบประมาณละ  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)      

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล     
     
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเข้าใจในการบริหารจัดการพัสดุ 
  10.2 การบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส  
และสามารถตรวจสอบได้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน 
  10.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน     
 
 



๑๑๙ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 48 

 
 
1.  ชื่อ กิจกรรรม  จัดให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณ 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของกิจกรรม 
            การกระจายโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใน
เรื่องต่างๆ  รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ  ที่จะส่งผลกระทบต่อวิธีชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชน  การมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายตลอดจนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการให้อาจหน้าที่
ของรัฐ 

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อต้องการให้ประชาชนเกิดความผูกพัน  รู้สึกรัก  และมีจิตส านึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นร่วมกัน 
 3.2  เพ่ือให้ผู้บริหาร  อปท.  บริหารงานด้วยความโปร่งใส  ตรงกับความต้องการของประชาชนและ
รับผิดชอบต่อประชาชนให้มากข้ึน 
 3.3  เพื่อให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของผู้บริหาร  และสภา  อปท.  ทุกข้ันตอน 

4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
             มีประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
5.   พื้นที่ด าเนนิการ 
       จังหวัดสตูล 
6.   วิธีด าเนินการ 
        6.1  การประชาสัมพันธ์ 
             6.2  เชิญชวน 
7.   ระยะเวลาด าเนินการ 
            กรกฎาคม  -  สิงหาคม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.    ผู้รับผิดชอบ 
            กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
            10.1  มีประชาชนสังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณ 
            10.2  มีประชาชนสังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณหลากหลายทางสังคม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  49 

๑.  กิจกรรม การบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
๒.  หลักการและเหตุผล 

 แผนปฏิบัติงานในการบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีหลักคิดที่ว่า 
การพัฒนาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และ
ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา เพ่ือการขับเคลื่อนเพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคมและชุมชน และได้ก าหนด
แนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทาง
และเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมต่อไป 

 ซ่ึงในการจัดท าแผนปฏิบัติงานในการบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
เพ่ือจะให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ โดยยึดถือตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์สูงสุดตกแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการในทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ทราบถึงแผนงานวัตถุประสงค์ข้ันตอนในการด าเนินงานในการบริหารจัดการทรัพย์สินของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

๒. เพ่ือให้ทราบถึงสภาพทั่วๆ ไปของทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
๓. เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
๔. เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางและกลไก การแก้ไข ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติ 
งานในการบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
๔.  เป้าหมาย 
 ๑.  ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
๔.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ๑.  ตลาดนัดควนโดนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 ๒.  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาเดิม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 ๓.  ห้องศูนย์เสาะหาและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษในท้องถิ่น (ศูนย์ GTX จังหวัดสตูล)  
อาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 
๕.  วิธีด าเนินการ 
 ๑.  การเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติงานในการบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 ๒.  การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓.  การจัดท าร่างแผนปฏิบัติงานในการบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 



๑๒๑ 

 

 ๔.  การด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานในการบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การบริหารจัดการได้ตามควร
แก่กรณี เช่น การประมูลให้เช่าทรัพย์สินจะมีการแต่งตั้งประชาคมร่วมเป็นกรรมการด้วย หรือ ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นต้น   
 ๕.  การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการด าเนินงานและการบริหารจัดการตามที่ระเบียบ
กฎหมายก าหนดไว้ 
 ๖.  การรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหาร 
 ๗.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

๗. ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติงานในการบริหารจัดการ 
 หลังจากได้มีการก่อสร้างและปรับปรุงทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลแล้วเสร็จ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงจะได้ด าเนินการจัดหาประโยชน์ โดยการให้เอกชนเช่า เพื่อเอาค่าเช่ามาเป็นรายได้ 
เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารจัดการจังหวัดสตูล และได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติงานในการบริหาร
จัดการไปด าเนินการ ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ ๑  การเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติงานในการบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล 
  ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้จัดท าข้อมูลเบื้องต้น
เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และ
ด าเนินเสนอโครงการกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้ผู้บริหารอนุมัติ 
โครงการ/กิจกรรมหรือการปฏิบัติงานต่อไป 

 ขั้นตอนที่ ๒ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด าเนินการส ารวจ
และเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนปฏิบัติงานในการบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมและการปฏิบัติงาน ได้
อย่างถูกต้อง 

 ขั้นตอนที่ ๓  การจัดท าร่างแผนปฏิบัติงานในการบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล 

๘. ระยะเวลาเนินการ 
 ๔ ปี (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 



๑๒๒ 

 

๙.  ผู้รับผิดชอบ  
 ฝ่ายนิติการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติงานในการบริหารจัดการ 
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ล าดับ 
กิจกรรม/ 

การปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  
๑.  การตรวจสอบ

ทรัพย์สิน 

            

๒. การประชุม
คณะกรรมการจัดหา
ประโยชน์ฯ 

            

๓. การช าระค่าเช่า
ทรัพย์สิน 

            

๔. การปรับปรุงซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

            

๕. การประมูลหรือการ
ต่ออายุสัญญาเช่า 

            

๖. การติดตามและ
ประเมินผล 

            

 
 

มิติที่ ๔    การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครอง  



๑๒๓ 

 

ส่วนท้องถิ่น 
ภารกิจตามมิติที่ ๔.๒  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ 

ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
กิจกรรม ๔.๒.๒  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การบริหาร
งบประมาณ การรับ – การเบิกจ่าย การหาประโยชน์ในทรัพย์สินของราชการ 
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๑. ชื่อกิจกรรม   การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๒. หลักการและเหตุผล 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง   เศรษฐกิจ และ
สังคม  ด้วยเหตุผลดังกล่าว   การพัฒนาศักยภาพและความรู้ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มี
ความพร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ประชาชน จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้
การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ได้ด าเนินการ  เพื่อให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด   มีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น   มีความรู้   ความเข้าใจในการ 
ปฏิบัติหน้าที่  รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วยเพ่ือ
พัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถ
น ามาพัฒนาองค์กร   พัฒนาท้องถิ่น  ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
๓. วัตถุประสงค์ 
    ๓.๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ 
    ๓.๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ 
ทรัพย์สินและหนี้สิน 



๑๒๔ 

 

    ๓.๓ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เรื่อง  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามมาตรา  ๑๐๓  แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการทุจริต 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   จ านวน  ๒๔   คน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
    ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

๖. วิธีด าเนินการ 
     เมื่อหนังสือแจ้งการฝึกอบรมส่งมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ด าเนินการ 
เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาหลักสูตรให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เข้ารับการฝึกอบรบ 
เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  อนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม  ฝ่ายบริหารงานบุคคล แจ้งกอง
กิจการสภาฯ  เพ่ือแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ๔   ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
    ปีงบประมาณละ  ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
    กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

๑๐. ตัวช้ีวัด 
      ๑๐.๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  มีความรู้  ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและ 
             อ านาจหน้าที่ 
      ๑๐.๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ ๆ 
      ๑๐.๓ การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ 
              กฎหมาย 
๑๑.ผลลัพธ์ 
    จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ร้อยละ  ๗๐   ได้รับการฝึกอบรม 
 

 

 
 
 
 



๑๒๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  51 

 
1.  ชื่อ กิจกรรรมการประชุมคณะกรรมการประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของกิจกรรม 
            ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การแบ่งแยก
อ านาจมิได้หมายความว่า  องค์กรผู้ใช้อ านาจทั้งสาม  คือ  ฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายบริหาร  และฝ่ายตุลาการ
จะต้องมีอ านาจเท่าเทียมกัน  โดยอ านาจใดอ านาจหนึ่งอาจอยู่เหนืออีกอ านาจหนึ่งได้และอีกฝ่ายหนึ่งก็มี
ขั้นตอนในการลดอ านาจของอีกฝ่ายตามที่รัฐธรรมนูญได้ให้ไว้  อาจกล่าวได้ว่า  การถ่วงดุลอ านาจมักเป็นเรื่อง
ของอ านาจนิติบัญญัติกับอ านาจบริหาร   
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ ในกิจการของสภาท้องถิ่น  
             3.2  เมื่อกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนให้รายงานต่อสภาท้องถิ่น  
4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
             จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
5.   พื้นที่ด าเนนิการ 
       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
6.   วิธีด าเนินการ 



๑๒๖ 

 

        ว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
7.   ระยะเวลาด าเนินการ 
             4 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.    ผู้รับผิดชอบ 
             ฝ่ายประชุม  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
10.  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
             10.1  จัดการประชุมคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  จ านวน  6  ครั้ง 
             10.2   ฝ่ายนิติบญัญัติใช้ควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหาร และฝ่ายบริหารใช้ประโยชน์จากฝ่ายนิติ
บัญญัติในการรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายนิติบัญญัติ 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  52 

 
1. ชื่อโครงการ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตในสื่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

2. หลักการและเหตุผล  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี ความตระหนักในเรื่องของการ

ส่งเสริมเผยแพร่ และบูรณาการจากทุกภาคส่วน ในการร่วมต่อต้านการทุจริต โดยอาศัยอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 17 (7) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (๘) การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และตามภารกิจตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552 มาตรา 45/1 การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนา อบจ. การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนได้รับทราบ และมีส่วนร่วม  

ดังนั้น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตในสื่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจึงมี
ความส าคัญในการร่วมกันของทั้งภาครัฐ และความร่วมมือของภาคประชาชน และการส่งเสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ในการร่วมกันเป็นเครื่องมือเพ่ือรณรงค์ และสร้างจิตส านึกสร้างแนวคิดและเผยแพร่ การ
ต่อต้านการทุจริต ผ่านสื่อต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ทั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ วารสารของ 
อบจ. รายการสื่อวิทยุ คอลัมน์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น แผ่นพับ โปสเตอร์ วีซีดี ป้ายไวนิล สื่อแอบพลิเคชั่น(LINE) 



๑๒๗ 

 

เว็บไซด์ของหน่วยงาน เฟสบุ๊คประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และช่องทางสื่ออ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือเฟยแพร่แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในสื่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

3.วัตถุประสงค์ 
4. เพ่ือเผยแพร่หลักการ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในสื่อของอบจ.สตูล 
5. เพ่ือผลิตสื่อการต่อต้านการทุจริต ในช่องทางต่างๆของหน่วยงาน 
6. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคส่วน ในการต่อต้านการทุจริต 

4. เป้าหมาย 
  
ล าดับ กิจกรรม เวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

1. เผยแพร่ลงวารสาร อบจ.สตูล ทุกฉบับ ปีงบประมาณ 2561 - 
2564 

 

2. เผยแพร่ลงในรายการวิทยุรายการ อบจ.พบประชาชน ปีงบประมาณ 2561 - 
2564 

 

3. เผยแพร่ลงคอลัมน์ ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561 - 
2564 

 

4. เผยแพร่ลงสื่อเว็บไซด์ หน่วยงาน www.satunpao.go.th ปีงบประมาณ 2561 - 
2564 

 

5. เผยแพร่ลงสื่อโซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ค ประชาสัมพันธ์ อบจ.
สตูล 

ปีงบประมาณ 2561 - 
2564 

 

6. เผยแพร่ในสื่อแอปพลิเคชั่นไลน์(LINE) ปีงบประมาณ 2561 - 
2564 

 

7. เผยแพร่ลงแผ่นพับ โป้สเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ อบจ.
สตูล 

ปีงบประมาณ 2561 - 
2564 

 

8. เผยแพร่ ลง ซีดี แนะน า อบจ.สตูล ปีงบประมาณ 2561 - 
2564 

 

9. เผยแพร่ลงสื่อต่างๆของอบจ.สตูลที่เก่ียวข้อง 
 

ปีงบประมาณ 2561 - 
2564 

 

 
5. วิธีด าเนินโครงการ 

5.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดรูปแบบการด าเนินการ 
5.2 ขออนุมัติโครงการ 
5.3 จัดท าแผนการออกสื่อประชาสัมพันธ์ 
5.4 จัดท าแบบฟอร์มสิ่งพิมพ์ สื่อต่างๆ  
5.5 จัดน าสื่อลงช่องทางต่างๆเพ่ือเผยแพร่ 
5.6 จัดท าการออกสื่อตามช่องทางต่างๆ ตามแผนที่วางไว้ 
5.7 ติดตามประเมินผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 



๑๒๘ 

 

 4 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
7. งบประมาณด าเนินโครงการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
9. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
 9.1 การรับรู้ของประชนชนในการเผยแพร่ลงสื่อเพ่ือรณรงค์การต่อต้านการทุจริต 
 9.2 การบูรณาการความร่วมมือของประชาชน และชุมชน ในการร่วมกันต่อต้านการทุจริต 
 9.3 มีช่องทางเผยแพร่สื่อหลักการ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในสื่อของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  53 

 
1. ชื่อ มาตรการ  สร้างชุมชนการเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต 
 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒(แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) และ
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวข้อง ได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๕๕ ซึ่งมีหลายส่วนที่มีลักษณะเป็นกฎหมายเทคนิค ที่มุ่งป้องปรามไม่ให้ข้าราชการกระท าการทุจริต โดย
ก าหนดเป็นขั้นตอน/วิธีการที่ต้องด าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการที่กฎหมายก าหนด ซึ่งถือเป็น
ความเสี่ยงหากข้าราชการไม่ทราบถึงการมีอยู่หรือไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์และเนื้อหาของกฎหมายดังกล่าว 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 เห็นความส าคัญของการป้องกันการทุจริตในองค์กร จึงได้ด าเนินมาตรการ 
สร้างชุมชนการเฝ้าระวังการต่อต้านทุจริต ขึ้นภายในโรงเรียน เพ่ือสร้างชุมชนที่เข็มแข็งและโปร่งใสในการ
บริหารจัดการในโรงเรียน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในชุมชน 
 3.2 เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในโรงเรียน 
 3.3 เพ่ือให้เกิดการท างานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 



๑๒๙ 

 

 3.4 เพ่ือการใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรของทางราชการอย่างคุ่มค่า 
       
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  โครงการ/กิจกรรม/การด าเนินงานและการบริหารงานภายในโรงเรียน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชุมชี้แจงผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน และคณะกรรมการโรงเรียน 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องการเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต 
 6.3 ด าเนินการตามมาตรการ 
  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 - ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สร้างความเชื่อม่ันในชุมชน 
 10.2 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในโรงเรียน 
 10.3 ก่อให้เกิดการท างานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 10.4 ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณและทรัพยากรของทางราชการอย่างคุ่มค่า 
 
 
 
 
 


