


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

1 การดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน เคลื่อนที่ 3 0.00

2 โครงการจัดงานวันสตรีสากล 1 300,000.00

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมจังหวัดสตูล (ศูนย์คลองช้าง) 

(กิจกรรมค่ายคุณธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน)

1 300,000.00

4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 3 40,000.00

5 โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง 1 200,000.00

6 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 1 2,300,000.00

7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการสนามกีฬา 2 0.00

8 มาตรการติดป้ายแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารในสำนักงาน 2 0.00

9 โครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 300,000.00

10 การจัดทำข้อตกลงคุณธรรมต่อต้านการทุจริต 2 0.00

11 พัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาพ 1 200,000.00

12 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของบุคลากร 1 150,000.00

13 โครงการค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน "รากแก้วแห่งปัญญา" 1 65,000.00

14 ขั้นตอนการให้บริการห้องประชุมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 2 0.00

15 วันเด็กแห่งชาติ 1 300,000.00



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

16 โครงการการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว (สภาท่องเที่ยวอบจ.สตูล) 3 1,000,000.00

17 โครงการจัดทำแผนพัฒนาของอบจ.สตูล 3 250,000.00

18 กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 2 0.00

19 ลูกเสือ-เนตรนารี 1 100,000.00

20 โครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 1 50,000.00

21 ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุม ดูแล 

การปฏิบัติราชการของอบจ.สตูล

2 0.00

22 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 3 50,000.00

23 การจัดทำซั้งเชือก เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ในพื้นที่นำร่องจังหวัดสตูล 

ภายใต้โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร

3 303,489.00

24 ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 300,000.00

25 การออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลและหัวหน้าส่วนราชการ

1 0.00

26 ชมเชยนักเรียนผู้กระทำความดี 2 0.00

27 กิจกรรมการปฏิบัติงานการให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์อบจ.สตูล 2 0.00

28 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักสูตรโตไปไม่โกง 1 0.00
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ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

29 โครงการดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 3 0.00

30 โครงการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 4 0.00

31 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 250,000.00

32 มาตรการสร้างชุมชนการเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต 4 0.00

33 โครงการการบำเพ็ญตนของบุคลากร อบจ.สตูล ให้เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม 1 150,000.00

34 อบจ.พบประชาชน 1 1,600,000.00

35 จัดให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณ 4 0.00

36 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตในสื่อของอบจ.สตูล 4 0.00

37 มาตรการการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น 3 0.00

38 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบจ.สตูล 3 200,000.00

39 กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินของอบจ.สตูล 4 0.00

40 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 4 50,000.00

41 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 4 0.00

42 ปณิธานความดี 2 0.00

43 โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 1 150,000.00

44 มาตรการยกระดับคุณภาพบริการประชาชน 2 0.00
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ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

45 การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน 2 0.00

46 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการประชาชน 3 0.00

47 การจัดทำเวทีประชาคม เคลื่อนที่ 3 0.00

รวมทั้งสิ้น 8,608,489.00 45 7 7 10

** ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2565

ชื่อ - สกุล ผู้ออกรายงาน นายอดิศักดิ์ บินสอาด

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



 
 

 

 
 

แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริตสี่ป 
 (พ.ศ. 2561 – 2564) 

(ขยายกรอบถึงปงบประมาณ พ.ศ.2565) 

ของ 

องคการบริหารสวนจังหวดัสตลู 

 

“อบจ.สตูล  ซื่อสตัย  สจุริต  มุงสัมฤทธิง์าน  ยึดมัน่มาตรฐาน  บริการดวยใจเปนธรรม” 

 

 

 



 
 

 

คำนำ 

 ตามที ่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดม ีการจัดทำแผนปฏิบัต ิการปองกันการทุจร ิตสี่ป            
(พ.ศ.2561 – 2564) ขึ้นภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564)  ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานปองกันการ
ทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการปองกันขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตซึ่งเปรียบเสมือนเปนภูมิคุมกันสำหรับการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูลได
ทำงานใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่ และไมทำใหประชาชนในพื้นท่ีเกิดความคลางแคลงใจในการ
ทำงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล อีกทั้งเปนกลไกสำคัญในการปองกันไมใหมีการใชอำนาจหนาที่ใน
การบริหารราชการโดยมิชอบไดอีกทางหนึ่งดวย นั้น 

 ในการประชุม ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ไดมีมติเห็นชอบใหขยายกรอบ
เวลาของยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ให
ใชตอไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565  

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล จึงไดดำเนินการขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตท่ี
สิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  
 
                 องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
                     พฤษภาคม  2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 

เร่ือง แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 

ขยายกรอบป 2565 

........................................ 

หลักการ 

        ใหมีการขยายกรอบของแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) จากสิ้นสุด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนสินสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เหตุผล 

       เพื่อใหการปรับปรุงการดำเนินงานปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการปองกันขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล ซ่ึงมีการกำหนดแนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล อีกทั้งเปนกลไกสำคัญในการปองกันไมใหมีการใชอำนาจ
หนาที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบไดอีกทางหนึ่งดวย ทั้งนี้จึงมีการขยายกรอบเวลาของแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) จากสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนสิ้นสุดปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตามหนังสือจังหวัดสตูล ท่ี สต 0023.4/4378  ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 เพ่ือใหสอดคลอง
กับมติที่ประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซึ่งไดมีการขยายกรอบเวลาของ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ใหใชไปจนถึง
วันท่ี 30 กันยายน 2565 ตอไป 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สารบัญ 

 

เรื่อง           หนา 

 

สวนที่ 1 บทนำ          5 
              
สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต       10 
            
สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ   28 
 
ภาคผนวก 
-การเขารวมกิจกรรมวันตอตานคอรรัปชันสากล       138 
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สวนท่ี 1 บทนำ 
           2.1 วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

  2.1.1 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

   
 

จุดแข็ง (Strengths) 

 

จุดออน (Weaknesses) 

S1 ผูบริหาร อบจ.สตูล มีนโยบายในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต อยางจริงจัง และเปน
ตัวอยางท่ีดีตอบุคลากรในสังกัด 

W1 การทำงานดานการปองกันการทุจริตยังเปน
รูปแบบเชิงรับมากกวาเชิงรุก การขับเคลื่อนฯ 
ยังขาดประสิทธิภาพ 

S2 การทำงานของ อบจ.สตูล ยึดระเบียบกฎหมาย
เปนสำคัญ 

W2 ขาดระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล
ดานการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ 

S3 มีการบูรณาการงบประมาณฯ รวมกับหนวยงาน
และภาคสวนอ่ืนๆ 

W3 การดำเนินการทางวินัย เพ่ือลงโทษผูกระทำ
ความผิดลาชา ทำใหไมเกิดความเกรงกลัวตอ
การกระทำความผดิ 

S4 มีการจัดทำ MOU กับหนวยงานตางๆ ท่ี
ครอบคลุมภารกิจ ซ่ึงสามารถพัฒนาตอยอด
ความรวมมือได 
 

W4 ขาดการประชาสัมพันธ และการสรางกระแส
ภายในองคกร 

S5 มีการจัดประชุมผูบริหาร ผูอำนวยการกอง และ
หัวหนาฝาย เปนประจำทุกเดือน และเปดโอกาส
ใหมีการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมอยาง
เต็มท่ี 

W5 ระบบฐานขอมูลดานการทุจริตขาดการ
ปรับปรุงใหเปนปจจุบัน ขาดการนำเทคโนโลยี
มาใชใหเกิดประสิทธิภาพ 
 

S6 ผูปฏิบัติงานดานการเงินการคลังมีความละเอียด
รอบคอบ 

W6 มีบุคลากรบางสวนขาดความรอบคอบในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ 

S7 มีการแตงตั้งบุคคลภายนอกมารวมเปนกรรมการ
ตางๆ 

W7 บุคลากรบางสวนไมใสใจในการเรียนรูระเบียบ
กฎหมาย 

S8 มีการควบคุมการเบิกจายอยางถูกตองและเปน
ปจจุบัน 

  

S9 หนวยงานมีเครื่องมืออุปกรณในการทำงานพรอม 
เปนการปองกันเหตุจูงใจในการทุจริต 
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  2.1.2 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) 

 

อุปสรรค (Threats) 

O1 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ สงเสริมการ
ตอตานการทุจริต 

T1 คานิยมอุปถัมภและระบบพวกพอง 

O2 มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย
ในการปองกันและแกไขการทุจริต 

T2 การบังคับใชกฎหมายในการตอตานการทุจริตใน
หนวยงานภาครัฐอ่ืนยังไมมีประสิทธิภาพ 

O3 มีสื่อออนไลนท่ีทันสมัยใชเปนชองทางสง
ขอมูลรองเรียน ตรวจสอบ ไดรวดเร็ว 

T3 เกิดตัวอยางรูปแบบการทุจริตท่ีซับซอนมากข้ึน 
จากการดำเนินธุรกิจของเอกชนและการทุจริตเชิง
นโยบาย 

O4 นโยบายรัฐมุงปราบปรามการทุจริตใหเปนท่ี
ยอมรับในระดับสากล 

T4 ประชาชนสวนใหญมีมุมมองปญหาการทุจริตเปน
เรื่องปกติธรรมดา เกิดเปนภาวะจำยอมและ
เพิกเฉย 

O5 ภาคประชาสังคมเริ่มรวมตัวกันในการสราง
ความโปรงใส 

T5 ภาคเอกชนยังมีคานิยมติดสินบนเพ่ืออำนวยความ
สะดวก 

O6 สังคมมีความตองการเห็นการแกไขปญหา
การทุจริตท่ีเปนรูปธรรมและมีระยะเวลาใน
การดำเนินคดีท่ีรวดเร็วข้ึน 

T6 ผูแจงเบาะแสไมม่ันใจในความปลอดภัย อัน
เนื่องมาจากอิทธิพลของผูกระทำความผิด 

O7 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชวยสงเสริม
ใหประชาชนมีความโลภนอยลง สงผลให
แนวโนมการทุจริตลดลงดวย 

T7 โครงสรางเศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้ำสูง 

O8 การนำเสนอประเด็นการทุจริตของ
สื่อมวลชนมีอิทธิพลตอการรับรูของ
ประชาชนในวงกวาง 

T8 ประชาชนไมเขาใจบทบาทอำนาจหนาท่ีของ อบจ. 
ทำใหเกิดการรองขอท่ีไมใชอำนาจหนาท่ี 

O9 การทำงานของ สตง. และ ป.ป.ช. ท่ีเขมงวด
และจริงจัง ทำใหคนเกรงกลัวการทุจริต 
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4.1 หลักการและเหตุผล 

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติ ฯ ไปสูการปฏิบัติ  โดยกำหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ  4  ป  และ
แผนปฏิบัติราชการประจำป  รวมท้ังสนบัสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการปองกัน  ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  ตั้งแตปงบประมาณ  2560  เปนตนไป  โดยใหหนวยงานภาครัฐดำเนินการ
สอดคลองกับยุทธศาสตร  20  ป  และแผนการปฏิรูปประเทศดานตางๆ ดวย 
  เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2560 พระราชบัญญติั
ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 
– 2564) และนโยบายของรัฐบาล ขอที่ 10 การสงเสริมการบริหารสวนราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล  
และการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดใหปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จรยิธรรมและ
สำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับและ
ตอบสนองความตองการ พรอมอำนวยความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันระบบราชการ 
  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลจึงกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสเพื ่อเปน
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและคานิยมสำหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยึดถือ และปฏิบัติควบคูกับ
กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นๆ โดยมุงมั ่นที่จะนำหนวยงานใหดำเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส 
บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว จึงกำหนด
แนวทางใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลถือปฏิบัติและดำเนินการ  ดังนี้ 

1. บริหารงานและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ งตอบสนองความตองการของ
ประชาชนดวยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม 

2. ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัดมีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม นำหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต 

3. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจาง สงเสริมการดำเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอนและ
เปดโอกาสใหภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน โดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

4. ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผาน
ศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

5. กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผูท่ีทุจริตอยางจริงจัง 
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4.2 วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 

 4.2.1 เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน ตาม
วัตถุประสงคหลักในยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 
– 2564)  

4.2.2 เพื่อแกไขปญหาความไมโปรงใส ทุจริตคอรรัปชัน ของสวนราชการในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล โดยมุงเนนกลไกการมีสวนรวมของประชารัฐ เนนการรวมคิด รวมทำ รวมปฏิบัติ รวม
แกปญหา และรวมติดตามประเมินผล โดยการแกที่สาเหตุของปญหา  การปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตยสุจริต 
รับผิดชอบ รักษาวินัยของขาราชการ การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนคานิยมอื่น ๆ ที่ถูกตอง รวมท้ัง
เขาใจวิถีดำเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณคา และจัดอบรมใหความรู ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่สุมเสี่ยงตอ
การจะทำใหเกิดปญหาความไมโปรงใส และการทุจริตคอรรัปชัน โดยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการ
กระทำท่ีไมโปรงใส และการทุจริตคอรรัปชัน เชน ระบบการประมูล การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ การจัดซ้ือ
จัดจาง มีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องรองเรียน มีระบบตรวจสอบภายในองคกร และการมีสวนรวม การใชดุลย
พินิจของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน  

 4.2.3 เพ่ือขยายผลการดำเนินงานปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่อง เสริมสรางเครือขาย
รวมตอตานการทุจริตในประเทศ แสวงหาความรวมมือจากภาคสวน อ่ืน ๆ ท่ียังไมไดเขามามีสวนรวมอยางใกลชิด 
เพ่ือเรงพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติท่ีเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 4.2.4 เพื่อใหสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  ยึดถือเปนกรอบการ
ปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพเกิดความ
คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐมุงสูเปาหมายหลัก คือ ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวก และไดรับการตอบสนอง
ความตองการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ
นโยบายของรัฐบาล 

 

4.3 เปาหมายหลักองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
 4.3.1  ขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายบริหาร  บุคลากรขององคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล รวมถึงประชาชนในทองถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนทองถิ่น  ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรม  การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 4.3.2  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของขาราชการและบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
 4.3.3  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวน
รวมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
 4.3.4  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูลท่ีเขมแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถวงดุลการใชอำนาจอยางเหมาะสม 
 4.3.5  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน  
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4.3.6 คาคะแนน ITA ของ อบจ.สตูล เพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบ กับปท่ีผานมา (ITA ป 
63 ไดคะแนนรอยละ 89.39 ซ่ึงอยูในระดับสูง) 

ประโยชนของการจัดทำแผน 
1)  ขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายบริหาร  บุคลากรขององคการบริหารสวน

จังหวัดสตูล  รวมถึงประชาชนในทองถ่ิน มีจิตสำนึกรักทองถ่ินของตนเอง  อันจะนำมาซ่ึงการสรางคานิยม  
และอุดมการณในการตอตานการทุจริต จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนำมาประยุกตใชในการทำงานและชีวิตประจำวัน 

2)  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี  มีความโปรงใส  เปนธรรมและตรวจสอบได 

3)  ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด  รวมทำ  รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบใน
ฐานะพลเมืองท่ีมีจิตสำนึกรักทองถ่ิน  อันจะนำมาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งใน
การเฝาระวังการทุจริต 

4)  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูลท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝา
ระวังการทุจริต 

5)  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ  ลด
โอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน อันจะสงผลให
ประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ี
เขมแข็งอยางยั่งยืน 
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สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป  
(พ.ศ.2561 - 2564) 

(ขยายกรอบถึงปงบประมาณ พ.ศ.2565) 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
        (ขยายกรอบถึงปงบประมาณ พ.ศ.2565) 

 
 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/

กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 2561  ป 2562  ป 2563 ป 2564 ป 2565  

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. การ

สราง

สังคมท่ี

ไมทนตอ

การ

ทุจริต 

1.1 การสราง 

จิตสํานึกและ

ความ 

ตระหนักแก

บุคลากร ท้ัง 

ขาราชการ 

การเมืองฝาย

บริหาร 

ขาราชการ

การเมืองฝาย

สภาทองถ่ิน 

และ ฝาย

ประจําของ 

องคกร

ปกครองสวน 

ทองถ่ิน 

 

 

1.1.1 โครงการ

ฝกอบรมพัฒนา

ประส ิทธ ิภาพ

และเสริมสราง

ค ุ ณ ธ ร ร ม

จริยธรรม 

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

 

สำนักปลดัฯ 

 

  1.1.2 โครงการ

เ ส ร ิ ม ส ร  า ง

ประส ิทธ ิภาพ

150,000 

 

150,000 

 

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

 

สำนักปลดัฯ 

 

สวนท่ี ๒ 



 
 

 
 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/

กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 2561  ป 2562  ป 2563 ป 2564 ป 2565  

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

การปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

 

  1.1.3 โครงการ

การบำเพ็ญตน

ของบ ุ ค ล ากร 

อบจ.สต ูล  ให

เป นประโยชน

เพ่ือสวนรวม  

 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

สำนักปลดัฯ 

 

 

  1.1.4 โครงการ

สงเสริมการ

จัดการเรียนการ

สอนโรงเรียน

นิคมพัฒนา ผัง 

6 

2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ร.ร.นิคม

พัฒนา ผัง 

6 

 1.2 การสราง 

จิตสํานึกและ

ความ 

ตระหนักแก 

ประชาชนทุก

ภาค สวนใน

ทองถ่ิน 

 

1.2.1  

โครงการอบรม

สัมมนาให

ความรูแก

ผูประกอบการ

โรงแรม รีสอรท 

บังกะโล และ

เกสทเฮาสใน

จังหวัดสตูล 

 

100,000 - - - - กองคลัง 



 
 

 
 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/

กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 2561  ป 2562  ป 2563 ป 2564 ป 2565  

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

  1.2.2 โครงการ

ประกวดโรงแรม   

รีสอรท บังกะโล 

และเกสทเฮาส

ในจังหวัดสตูล

ดีเดน ประจำป 

2563 

 

- - 60,000 - - กองคลัง 

  1.2.3 โครงการ

อบรมสงเสริม

ประชาธิปไตย

ภาคพลเมือง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองกิจการ

สภา อบจ. 

  1.2.4 โครงการ

ปลูกจิตสำนึกใน

การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ

สิ่งแวดลอม 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองชาง 

  1.2.5 โครงการ

พัฒนาและ

เสริมสราง

เครือขายผูนำ

ดานสุขภาพ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กอง

สงเสริม

คุณภาพ

ชีวิต 

  1.2.6 โครงการ

จัดงานวันสตรี

สากล 

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

สงเสริม

คุณภาพ

ชีวิต 



 
 

 
 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/

กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 2561  ป 2562  ป 2563 ป 2564 ป 2565  

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

  1.2.7 กิจกรรม

สตูลมินิเกษตร

แฟร ภายใต

โครงการ

ขับเคลื่อน

อนาคตสตูลดาน

การเกษตร 

1,000,000 - - - - กอง

สงเสริม

คุณภาพ

ชีวิต 

  1.2.8 กิจกรรม

เกษตรอินทรีย

ทฤษฏีใหมบาน

ทาหวย ภายใต

โครงการ

ขับเคลื่อน

อนาคตสตูลดาน

การเกษตร 

311,500 400,000 - - - กอง

สงเสริม

คุณภาพ

ชีวิต 

 1.3 การสราง 

จิตสํานึกและ

ความ 

ตระหนักแก

เด็กและ 

เยาวชน 

1.3.1 โครงการ

งานวันเด็ก

แหงชาติ 

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

การศึกษา 

ศาสนา 

และ

วัฒนธรรม 

  1.3.2 โครงการ

คายอบรม

สงเสริม

คุณธรรม

จริยธรรมเด็ก

และเยาวชน 

“รากแกวแหง

ปญญา” 

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

การศึกษา 

ศาสนา 

และ

วัฒนธรรม 



 
 

 
 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/

กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 2561  ป 2562  ป 2563 ป 2564 ป 2565  

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

  1.3.3 โครงการ

อบรมคุณธรรม

จร ิยธรรมเด็ก

แ ล ะ เ ย า ว ช น

ม ุสล ิมจ ั งหวัด

สตูล (ศูนยคลอง

ชาง) (กิจกรรม

ค  ายค ุณธรรม

เด็กและเยาวชน

ม ุสล ิมภาคฤดู

รอน) 

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

การศึกษา  

  1.3.4 โครงการ

ส  ง เ ส ร ิ ม ก า ร

จัดการเรียนการ

สอนโรง เร ี ยน

นิคมพัฒนา ผัง 

6 

2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ร.ร.นิคม

พัฒนา ผัง 

6 

  1.3.5 โครงการ

ลูกเสือ – เนตร

นารี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร.ร.นิคม

พัฒนา ผัง 

6 

  1.3.6 กิจกรรม

การจัดการเรียน

การสอนบูรณา

การหลักสูตรโต

ไปไมโกง 

- - - - - ร.ร.นิคม

พัฒนา ผัง 

6 

  1.3.7 โครงการ

จ ั ด ง า น วั น

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กอง

สงเสริม



 
 

 
 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/

กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 2561  ป 2562  ป 2563 ป 2564 ป 2565  

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ต อต านยาเสพ

ติดโลก 

คุณภาพ

ชีวิต 

  รวม 19 

โครงการ 

      

2. การ

บริหาร

ราชการ

เพ่ือ

ปองกัน

การ

ทุจริต 

2 . 1  แ ส ด ง

เจตจำนงทาง

การ เม ื อ ง ใน

การต  อต  าน

การทุจริตของ

ผูบริหาร 

 

2.1.1 กิจกรรม 

“จัดทำขอตกลง

คุณธรรม

ตอตานการ

ทุจริต” 

 

 

- - - - - สำนักปลดัฯ 

 

  2.1.2 กิจกรรม 

“การประกาศ

เ จ ต น า ร ม ณ

ต  อ ต  า น ก า ร

ทุจริต” 

- - - - - สำนักปลดัฯ 

 

  2.1.3 

มาตรการ “ติด

ปายแสดง

เจตนารมณของ

ผูบริหารใน

สำนักงาน” 

- - - - - สำนักปลดัฯ 

 

 2.2 มาตรการ

ส ร  า ง ค ว า ม

โปรงใสในการ

ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 กิจกรรม

การปฏิบัติงาน

การใหบริการ

รับเรื่องราว

- - - - - สำนักปลดัฯ 



 
 

 
 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/

กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 2561  ป 2562  ป 2563 ป 2564 ป 2565  

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

รองเรียนรอง

ทุกขของ

องคการบริหาร

สวนจังหวัดสตูล 

  2.2.2 กิจกรรม 

“ควบคุมการ

เบิกจายเงินตาม

ขอบัญญัติ

งบประมาณ

รายจาย

ประจำป” 

- - - - - กองคลัง 

  2.2.3 กิจกรรม

สรางความ

โปรงใสในการ

ใชจายเงิน

งบประมาณ 

- - - - - กองคลัง 

  2.2.4 

มาตรการ 

“ยกระดับ

คุณภาพบริการ

ประชาชน” 

- - - - - กองคลัง 

  2.2.5 โครงการ

ข้ันตอนการ

ใหบริการหอง

ประชุมศูนย

สารสนเทศการ

ทองเท่ียว อบจ.

สตูล (OTOP) 

- - - - - สำนักปลดัฯ 



 
 

 
 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/

กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 2561  ป 2562  ป 2563 ป 2564 ป 2565  

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 2.3 มาตรการ

ก า ร ใ ช  ด ุ ล ย

พ ิน ิจและใช

อำนาจหนาท่ี

ใหเปนไปตาม

ห ล ั ก ก า ร

บริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี 

2.3.1 โครงการ

พัฒนา

ประสิทธิภาพ

การใหบริการ

สนามกีฬา 

(กำหนดลด

ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน 

มาตรการมอบ

อำนาจ อนุมัติ 

อนุญาต สั่งการ 

เพ่ือลดข้ันตอน

การปฏิบัติ

ราชการ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กอง

การศึกษา 

ศาสนา 

และ

วัฒนธรรม 

  2.3.2 

มาตรการการ

ออกคำสั่ง

มอบหมายของ

นายกองคการ

บริหารสวน

จังหวัดสตูล 

ปลัดองคการ

บริหารสวน

จังหวัดสตูล  

และหัวหนาสวน

ราชการ 

- - - - - กองคลัง 

  2.3.3 โครงการ

การระวังชี ้แนว

เขตและลงชื่ อ

- - - - - กองพัสดุ

และ

ทรัพยสิน 



 
 

 
 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/

กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 2561  ป 2562  ป 2563 ป 2564 ป 2565  

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

รับรองแนวเขต

ท่ีดิน  

 2.4 การเชิดชู

เ ก ี ย ร ต ิ แ ก

ห น  ว ย ง า น /

บุคคลในการ

ดำเนินกิจการ

การประพฤติ

ปฏิบัติตนให 

  เ ป  น ท่ี

ประจกัษ 

2.4.1 โครงการ

ประกวดโรงแรม 

รีสอรท บังกะโล 

และเกสทเฮาส

ในจังหวัดสตูล 

- - 60,000 - - กองคลัง 

  2.4.2 โครงการ

ปณิธานความดี 

- - - - - สำนักปลดัฯ 

  2.4.3 กิจกรรม

ยกยองและเชิด

ชูเกียรติแก

บุคคลหนวยงาน 

องคกรดีเดน 

ผูทำ

คุณประโยชน

หรือเขารวมใน

กิจกรรมของ

องคการบริหาร

สวนจังหวัดสตูล 

(โครงการ อบจ.

พบประชาชน) 

- - - - - กองกิจการ

สภา อบจ. 



 
 

 
 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/

กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 2561  ป 2562  ป 2563 ป 2564 ป 2565  

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

  2.4.4 กิจกรรม

ชมเชยนักเรียน

ผูกระทำความดี 

-   - - ร.ร.นิคม

พัฒนา ผัง 

6 

 2.5 มาตรการ

จัดการในกรณี

ได ทราบหรือ

ร ั บแจ  งห รื อ

ตรวจสอบพบ

การทุจริต 

2.5.1 กิจกรรม

ใหความรวมมือ

ก ั บ ห น  ว ย

ตรวจสอบที ่ได

ดำเนินการตาม

อำนาจหน  า ท่ี

เ พ ื ่ อ ก า ร

ต ร ว จ ส อ บ 

ควบค ุ ม  ด ู แล 

ก า ร ป ฏ ิ บ ั ติ

ร า ช ก า ร ข อ ง

องคการบริหาร

สวนจังหวัดสตูล 

- - - - - กองคลัง 

  2.5.2 กิจกรรม

การปฏิบัติงาน

การให บร ิการ

ร ั บ เ ร ื ่ อ ง ร า ว

ร อง เร ียนร อง

ท ุ ก ข  ข อ ง

องคการบริหาร

สวนจังหวัดสตูล 

- - - - - สำนักปลดัฯ 

  รวม จำนวน 17 

โครงการ 

      



 
 

 
 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/

กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 2561  ป 2562  ป 2563 ป 2564 ป 2565  

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

3. การ

สงเสริม

บทบาท

และการมี

สวนรวม

ของภาค

ประชาชน 

3.1 จ ัดให  มี

และเผยแพร

ขอมูลขาวสาร

ในช องทางท่ี

เ ป  น ก า ร

อำนวยความ

ส ะ ด ว ก แ ก

ประชาชนไดมี

ส  ว น ร  ว ม

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการ

ต า ม อ ำ น า จ

ห น  า ท ี ่ ข อ ง

อ ง ค  ก ร

ปกครองสวน

ทองถิ ่นไดทุก

ข้ันตอน 

3.1.1 โครงการ

พ ั ฒ น า ร ะ บ บ

สารสนเทศและ

เทคโนโลย ี

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กองแผน

และ

งบประมาณ 

  3.1.2 

มาตรการ 

“ศูนยขอมูล

ขาวสารเพ่ือ

บริการ

ประชาชน” 

- - - - - กองแผน

และ

งบประมาณ 

  3.1.3 โครงการ

อบรมใหความรู

เก่ียวกับ

พระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสาร

- 50,000 - 50,000 50,000 กองแผน

และ

งบประมาณ 



 
 

 
 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/

กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 2561  ป 2562  ป 2563 ป 2564 ป 2565  

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ของราชการ 

พ.ศ. 2540 

  3.1.4 กิจกรรม

จัดทำซ้ังเชือก

เพ่ืออนุรักษ

ฟนฟูทรัพยากร

ชายฝงในพ้ืนท่ี

นำรองท้ัง

จังหวัดสตูล  

ภายใตโครงการ

ขับเคลื่อน

อนาคตสตูลดาน

การเกษตร 

303,489 303,489 303,489 303,489 303,489 กอง

สงเสริม

คุณภาพ

ชีวิต 

 3.2 การรับ

ฟงความ

คิดเห็น การ

รับและ

ตอบสนอง

เรื่อง

รองเรียน/รอง

ทุกขของ

ประชาชน 

3.2.1 โครงการ 

อบจ.พบ

ประชาชน 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 กองกิจการ

สภา อบจ. 

  3.2.2 กิจกรรม

การจ ัดทำเวที

ป ร ะ ช า ค ม

เคลื่อนท่ี 

- - - - - กองกิจการ

สภา อบจ. 



 
 

 
 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/

กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 2561  ป 2562  ป 2563 ป 2564 ป 2565  

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

  3.2.3 กิจกรรม

การดำเนินงาน

รับเรื่องราวรอง

ท ุ ก ข  ข อ ง

ป ร ะ ช า ช น

เคลื่อนท่ี 

- - - - - กองกิจการ

สภา อบจ. 

  3.2.4 โครงการ

ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น

อนาคตสตูลดาน

การท องเท ี ่ยว

ข อ ง ส ภ า ก า ร

ทองเที่ยว อบจ.

สตูล 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สำนักปลดัฯ 

  3.2.5 กิจกรรม

การปฏิบัติงาน

การให บร ิการ

ร ั บ เ ร ื ่ อ ง ร า ว

ร อง เร ียนร อง

ท ุ ก ข  ข อ ง

องคการบริหาร

สวนจังหวัดสตูล 

- - - - - สำนักปลดัฯ 

  3.2.6 

มาตรการการ

ปองกันผูแจง

เบาะแสการ

ทุจริตคอรรัปชั่น 

- - - - - สำนักปลดัฯ 



 
 

 
 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/

กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 2561  ป 2562  ป 2563 ป 2564 ป 2565  

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 3 . 3  ก า ร

ส  ง เ ส ร ิ ม ใ ห

ป ระช าชน มี

ส  ว น ร  ว ม

บริหารกิจการ

ข อ ง อ ง ค  ก ร

ปกครองสวน

ทองถ่ิน 

3.3.1 โครงการ

จัดทำ

แผนพัฒนา

องคการบริหาร

สวนจังหวัดสตูล 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กองแผน

และ

งบประมาณ 

  3.3.2 โครงการ

ต ิ ด ต า ม แ ล ะ

ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล

แ ผ น พ ั ฒ น า

องคการบริหาร

สวนจังหวัดสตูล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองแผน

และ

งบประมาณ 

  3.3.3 โครงการ

ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น

อนาคตสตูลดาน

การท องเท ี ่ยว

ข อ ง ส ภ า ก า ร

ทองเที่ยว อบจ.

สตูล 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สำนักปลดัฯ 

  3.3.4 โครงการ

ดำเน ินการให

ประชาชนมีสวน

ร  ว ม ใ น ก า ร

จัดหาพัสด ุ

- - - - - กองพัสดุ

และ

ทรัพยสิน 



 
 

 
 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/

กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 2561  ป 2562  ป 2563 ป 2564 ป 2565  

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

  รวม จำนวน 14 

โครงการ 

      

4. การ

เสรมิสราง

และ

ปรับปรุง

กลไกใน

การ

ตรวจสอบ

การปฏิบัติ

ราชการ

ของ

องคกร

ปกครอง

สวน

ทองถ่ิน 

4.1 มีการจัด

วางระบบและ

รายงานการ

ควบคุมภายใน 

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ตรวจเงิน

แผนดิน

กำหนด 

4.1.1 โครงการ

ต ิ ด ต า ม แ ล ะ

ประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

- - - - - หนวย

ตรวจสอบ

ภายใน 

 4 . 2  ก า ร

สน ับสน ุนให

ภาคประชาชน

ม ี ส  ว น ร  ว ม

ตรวจสอบการ

ปฏ ิบ ัต ิ  หรือ

ก า ร บ ร ิ ห า ร

ราชการตาม

ช  อ ง ท า ง ท่ี

ส า ม า ร ถ

ดำเนินการได 

4.2.1 โครงการ

อบรมใหความรู

เ ก ี ่ ย ว ก ั บการ

จัดซ้ือจัดจาง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองพัสดุ

และ

ทรัพยสิน 



 
 

 
 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/

กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 2561  ป 2562  ป 2563 ป 2564 ป 2565  

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

  4.2.2 กิจกรรม

จัดใหประชาชน

เขารวม

สังเกตการณใน

การบริหาร

งบประมาณ 

- - - - - กองกิจการ

สภา อบจ. 

  4.2.3 โครงการ

ดำเน ินการให

ประชาชนมีสวน

ร  ว ม ใ น ก า ร

จัดหาพัสด ุ

- - - - - กองพัสดุ

และ

ทรัพยสิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 กิจกรรม

การ บริหาร

จัดการทรัพยสิน

ขององคการ

บริหารสวน

จังหวัดสตูล 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- สำนักปลดัฯ 

 

 

 

 4 . 3  ก า ร

ส  ง เ ส ริ ม

บทบาทกา ร

ตรวจสอบของ

สภาทองถ่ิน 

4.3.1 กิจกรรม

การสงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพ

ส ม า ช ิ ก ส ภ า

องคการบริหาร

สวนจังหวัดสตูล 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 กองกิจการ

สภา อบจ. 

  4.3.2 กิจกรรม

ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการ

ป ร ะ จ ำ ส ภ า 

อบจ.สตูล ปละ 

6 ครั้ง 

- - - - - กองกิจการ

สภา อบจ. 



 
 

 
 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/

กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 2561  ป 2562  ป 2563 ป 2564 ป 2565  

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 4.4 เสริมพลัง

การมีสวนรวม

ข อ ง ช ุ ม ช น

และบูรณาการ

ท ุกภาคส วน

เพ ื ่ อต อต  าน

การทุจริต 

4.4.1 โครงการ

ก า ร เ ผ ย แ พ ร

ห ล ั ก ก า ร

แนวความคิดท่ี

เก่ียวของกับการ

ต  อ ต  า น ก า ร

ทุจริตในสื่อของ 

อบจ.สตูล 

- - - - - สำนักปลดัฯ 

  4.4.2 

มาตรการสราง

ชุมชนเฝาระวัง

การตอตานการ

ทุจริต 

- - - - - ร.ร.นิคม

พัฒนา ผัง 

6 

  รวม  8  

โครงการ 
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สวนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับท่ี 1 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล 
 สภาวการณของโลกในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง   
ทำใหเจาหนาท่ีของรัฐทุกภาคสวนตองมีความรูความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลง พรอมรับ และปรับตัวใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน รวมทั้งการดำเนินชีวิตใหสามารถปรับตัวอยูใน
สังคมไดอยางปกติสุข โดยอาศัยคุณธรรม และจริยธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และการดำเนินชีวิต  ดังนั้น
การพัฒนาเจาหนาที่ของรัฐในปจจุบันจึงมุงเนนการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเจาหนาที่ของรัฐ    
โดยผานการเรียนรูที่หลากหลาย ใหสามารถเปนผูพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสูการพัฒนาองคกร 
โดยใชหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาเปนเข็มทิศนำชีวิตไดอยางเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 
และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานไดอยางเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  ไดตระหนักถึงความสำคัญและความจำเปนดังกลาว จึงไดจัด
โครงการฝกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  ใหกับบุคลากรในสังกัด เพ่ือ
เสริมสรางจิตสำนึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามภารกิจขององคกรได
อยางเกิดผลสัมฤทธิ์ตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปลูกจิตสำนึกใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 3.2 เพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนาจิตใจ มีทัศนคติที่ดีตองาน  ตอผูรวมงาน มีความสามัคคีใน
องคกร 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรนำความรูท่ีไดรับมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหาร ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลูกจางประจำ และพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล  จำนวน 164 คน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทำกำหนดการและหัวขอการอบรม 
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 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินการ 
 150,000.- บาท  (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน) 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 10.2 บุคลากรไดรับการพัฒนาจิตใจ มีทัศนคติท่ีดีตองาน  ตอผูรวมงาน มีความสามัคคีในองคกร 
 10.3 บุคลากรนำความรู ที ่ไดรับมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
-31- 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับท่ี 2 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

2. หลักการและเหตุผล 
 การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีในปจจุบัน สงผลใหทุกหนวยงานตองมีการ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมาย กลยุทธและแผนการปฏิบัติงาน จึงควร
ปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารใหมภายใตการบริหารงานเชิงกลยุทธ เพื่อรองรับสถานการณตาง ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต  การพัฒนาบุคลากรจึงตองเปลี่ยนหลักการและวิธีคิดจากแบบเดิมมาสูการ
พัฒนาแบบใหมโดยอาศัยการพัฒนาทัศนคติ การพัฒนาลักษณะนิสัย และการพัฒนาแรงจูงใจของบุคลากร
อยางตอเนื่อง 
 ปจจุบัน การพัฒนาบุคลากร  เปนหัวใจสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงองคกร  บุคลากรจึงจำเปนท่ี
จะตองไดรับการพัฒนาตลอดเวลา  เพื่อใหมีความคิดสรางสรรคและสรางสรรคสิ่งใหม ๆ การพัฒนาบุคลากร 
จึงเปนการนำศักยภาพของแตละบุคคลมาใช ไมวาจะเปนการนำเอาความรูความสามารถที่มีอยู รวมท้ัง 
กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ท่ีจำเปนในการปฏิบัติราชการ  
 ตัวแปรสำคัญที่สงผลใหองคกรตองชะงักนั่นคือ “ความผูกพัน” ในองคกรที่เริ่มลดลง ทั้งนี้เพราะ
เรื่องความผูกพันเปนตัวผสานความเปนหนึ่งเดียวกันขององคกร ที่กำลังเกิดชองวาง จนทำใหกระบวนการ
ทำงานอยางมีประสิทธิภาพอาจลดลง ขณะที ่บางองคกรกลับใหความสำคัญเร ื ่องการเสริมสรางขีด
ความสามารถของบุคลากรมากกวาการสรางความผูกพันใหเกิดข้ึนในองคกร 
 องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดเห็นถึงความจำเปนดังกลาวจึงไดจัดทำโครงการเสริมสราง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจในหลักการ แนวคิด ของการสรางความผูกพันและการทำงาน
เปนทีม 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางทักษะในการสื่อสารและประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือความสำเร็จของงาน 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางบรรยากาศแหงมิตรภาพในการทำงานรวมกันอยางมีความสุข  
 3.4 เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สรางความผูกพันในองคกรและสรางแรงจูงใจใหบุคลากร
ทำงานไดตามระเบียบ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหาร ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลูกจางประจำ และพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล  จำนวน 164 คน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
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6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทำกำหนดการและหัวขอการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินการ 
 150,000.- บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน) 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักการ แนวคิด ของการสรางความผูกพันและการทำงาน
เปนทีม 
 10.2 บุคลากรมีทักษะในการสื่อสารและประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือความสำเร็จของงาน 
 10.3 บุคลากรมีมิตรภาพในการทำงานรวมกันอยางมีความสุข  
 10.4 บุคลากรมีกระบวนการเรียนรูท่ีสรางความผูกพันในองคกรและมีแรงจูงใจทำงานตามระเบียบ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับท่ี 3 
 

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการการบำเพ็ญตนของบุคลากร อบจ.สตูล ใหเปนประโยชนเพ่ือสวนรวม 

2. หลักการและเหตุผล 
 ความเจริญทางดานวัตถุปจจุบัน ทำใหสังคมมีคานิยม ใหความสำคัญและแสวงหาเงินทองอำนาจ 
มากกวาใหความสำคัญดานจิตใจ สังคมจึงเสื่อมโทรงลง การปลูกฝงจิตใจใหคนมีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคมจึงควรเกิดข้ึนในสังคม 
 พื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการเปนรากฐานของพลเมืองที่ดีนั้น จะตองสรางจากจิตสำนึกของการทำเพ่ือ
สวนรวมโดยการปลูกฝงจิตใจใหมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เปนการสรางคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึง
เปนเรื่องท่ีเกิดจากภายใน จิตสาธารณะ เปนสวนหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกใหบุคคลรูจักเสียสละรวมแรงรวมใจ 
มีความรวมมือในการทำประโยชนเพื่อสวนรวม  ชวยลดปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ชวยกันพัฒนาคุณภาพโลกใบ
นี้ใหนาอยูมากข้ึน และเพ่ือเปนหลักการในการดำเนินชีวิต ชวยแกปญหาและสรางสรรคใหเกิดประโยชนสุขแก
คนในสังคมรวมกัน 
 องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดเห็นถึงความจำเปนดังกลาวจึงไดจัดทำโครงการบำเพ็ญตนของ
บุคลากร อบจ.สตูล ใหเปนประโยชนเพ่ือสวนรวม  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือฝกการเปนผูมีจิตอาสา 
 3.2 เพ่ือบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางจิตสำนึกท่ีดีตอจิตสาธารณะ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหาร ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลูกจางประจำ และพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล  จำนวน 164 คน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 วัดหรือมัสยิดในอำเภอเมืองสตูล จำนวน 2 แหง 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 4. จัดทำกิจกรรมตามท่ีกำหนด 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
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7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินการ 
 150,000.- บาท  (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน) 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในการชวยเหลือผูอ่ืน 
 10.2 บุคลากรรูจักการเสียสละ และมีความสามัคคี 
 10.3 บุคลากรมีจิตสำนึกดานสาธารณะ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 4 

 
 
1. ช่ือโครงการ  สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 6 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 การจัดการเรียนรู  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหเปนบุคคลสมบูรณ  ในดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู คุณธรรมและการอยูรวมกันในสังคม
อยางมีความสุข  จึงตองเริ่มจากการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนแตละคนใหสามารถคิดอยางเปนระบบ ลงมือ
ปฏิบัติงานไดสำเร็จมีทักษะการจัดการสิ ่งตางๆอยางมีประสิทธิภาพและสรางองคความรูไดดวยตนเอง  
ตลอดจนสามารถแขงขันเพื่อพัฒนาตนเองใหกาวไกลสูความเปนเลิศทางวิชาการคณะครูและบุคลาการทาง
การศึกษาไดเพิ่มพูนความรูทั ้งทางดานการจัดการเรียนการสอนและงานที่ไดรับมอบหมายชุมชนเล็งเห็น
ความสำคัญและเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา   
  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ จึงจัดทำโครงการนี้ข้ึนเพ่ือพัฒนานักเรียน ใหสามารถกาวสูความเปนเลิศใน
ดานตางๆมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเปาหมายท่ีกำหนดไว คณะครูมีการพัฒนาความรูและนำไปประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

3. วัตถุประสงค 
 3.1  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 3.2  เพ่ือกระตุน และชี้นำนักเรียนใหเกิดความตองการในการแขงขันสูความเปนเลิศตามศักยภาพ 
 3.3  เพ่ือสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 3.4  เพ่ือใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเปนท่ีนาพอใจตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 
 3.5  เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูและสามารถนำมาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนกับงานท่ีรับผิดชอบ 
 3.6  เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมระหวางชุมชนและโรงเรียน 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1.  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคนไดเขารวมการพัฒนาศักยภาพ 

4.2.  นักเรียน  ครูทุกคนมีวัสดุอุปกรณ  ฝก  สอน  สอบ อยางเพียงพอ 
 4.3 . นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทุกคนไดรับการสนับสนุนเขาแขงขันทักษะสูความเปนเลิศ 
ดานวิชาการ กีฬาและอาชีพทุกระดับ 
 4.4.  โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 
 4.5  นักเรียนมีความสามารถในการแขงขันทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 
 4.7  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 
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 4.8  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไดรับการพัฒนาความรูและนำมาประยุกตใชให
เกิดประโยชนกับงานท่ีรับผิดชอบ 
 4.9  ชุมชนเล็งเห็นความสำคัญและเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 
6. วิธีดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม 

1 พัฒนาการเรียนการสอนตามกลุมสาระ 

2 แขงขันทักษะวิชาการ 

3 แขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถ่ินระดับประเทศ 

4 ปฏิบัติธรรมของโรงเรียนวิถีพุทธ 

5 สานสัมพันธชุมชน 

6 แขงขันกีฬาภายนอก 

7 คายวิชาการ 

8 Open house เปดประตู...สูชุมชน 

9 เติมฝนสูวันใหม 

10 สัมมนาโรงเรียนเครือขาย 

11 สัมมนาสงเสริมวิชาการโรงเรียนถายโอนทองถ่ินภาคใต 

12 สงเสริมสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

13 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานทางวิชาการ 

14 อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางสื่อการเรียนการสอน 

15 อบรม สัมมนาและศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีมีการจัดการศึกษา

ดีเดน 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดำเนนิการ 
 2,300,000  บาท (สองลานสามแสนบาทถวน) 
9. ผูรับผิดชอบ 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1  ครูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนไดตรงตามเปาหมาย 
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 10.2  นักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  กลาแสดงออกในการรวมกิจกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 10.3  ครูสามารถนำความรูจากการพัฒนา แกไขขอบกพรองของนกัเรียน และนำไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
 10.4  นักเรียนไดรับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเองจนสามารถแขงขันทักษะสูความเปนเลิศทาง
วิชาการได 
 10.5  นักเรียนมีผลการประเมินคุณภาพระดับชาติเปนท่ีนาพอใจ 
 10.6  ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี  5  

1. ช่ือโครงการ  อบรมสัมมนาใหความรูแกผูประกอบการโรงแรม รีสอรท บังกะโล และเกสทเฮาสในจังหวัดสตูล 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  ไดออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  เรื่องการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผูพักในโรงแรม พ.ศ.2542 ซ่ึงประกอบการรายเดิม และผูประกอบการรายใหม
สวนใหญยังไมเขาใจในขอปฏิบัติท่ีตองปฏิบัติตามขอบัญญัติระเบียบ กฎหมาย ประกาศตางๆ การติดตอ
ราชการหรือการชำระคาธรรมเนียมตางๆ เพ่ือใหการดำเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผูพัก     
ในโรงแรม เปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว และขจัดปญหาตางๆ ทำใหตองดำเนินการประชาสัมพันธ สราง
ความรู ความเขาใจแกผูประกอบการในการชำระคาธรรมเนียมฯ ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
ตลอดจนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูประกอบการกับองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล   

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมใหผูประกอบการมีความรูและเขาใจดานระเบียบขอกฎหมายตางๆ  ท่ีเก่ียวของใน
การประกอบธุรกิจโรงแรมฯ          
 3.2 เพ่ือใหผูประกอบการเขาใจถึงวิธีการชำระคาธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผูพักในโรงแรม ไดถูกตอง 
 3.3 เพ่ือเปนการสรางจิตสำนึกและตระหนักถึงหนาท่ีของผูประกอบการในการชำระคาธรรมเนียม
บำรุง อบจ.จากผูพักในโรงแรม          

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูเขารวมอบรม ไดแก ผูประกอบการโรงแรม รีสอรท บังกะโล และเกสทเฮาส ในจังหวัดสตูล 
จำนวน 100 คน วิทยากรและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ        

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 สถานท่ีท่ีภายในจังหวัดสตูลหรือจังหวัดใกลเคียง       

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ขออนุมัติดำเนินงานโครงการ        

 6.2 จัดทำกำหนดการและแจงใหทุกสวนทราบ       
 6.3 จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ  เอกสารการอบรม  อาหารวาง  สถานท่ี    

6.4 ดำเนินการอบรมตามกำหนดการ        
 6.5 สรุปประเมินผลโครงการ                        
 6.6 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตอผูบริหารทราบ                  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561)  
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8. งบประมาณดำเนนิการ 
 จำนวน 100,000.-บาท  (หนึ่งแสนบาทถวน)       

9. ผูรับผิดชอบ 
 ฝายเรงรัดและจัดเก็บรายได  กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล    

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ตัวช้ีวัด  ผูประกอบการโรงแรม รีสอรท บังกะโล และเกสทเฮาส  เขารับการอบรมรอยละ 80 ของ

กลุมเปาหมาย 
ผลลัพธ ผูประกอบการมีความรูความเขาใจในระเบียบท่ีเก่ียวของกับธุรกิจมากข้ึน มีจิตสำนักในหนาท่ี

ของตนเพ่ิมข้ึน            
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับท่ี 6 
 
 
1. ช่ือโครงการ  ประกวดโรงแรม รีสอรท บังกะโล และเกสทเฮาสในจังหวัดสตูลดีเดน ประจำป 2563  

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 จังหวัดสตูล  มีทรัพยากรธรรมชาติ  มีวัฒนธรรมและประเพณีเกาแก  มีแหลงทองเท่ียวที่สำคัญ
กระจายอยู ตามพื ้นที่ในอำเภอตางๆ  ปรากฏวาปจจุบันมีนักทองเที ่ยวทั ้งชาวไทยและชาวตางประเทศ         
ไดเขามาทองเท่ียวในจังหวัดสตูลเปนจำนวนมาก  เปนธุรกิจท่ีทำเงินรายไดใหแกโรงแรม รีสอรท บังกะโล และ
เกสเฮาส  ซ่ึงโรงแรม รีสอรท บังกะโล และเกสเฮาส เปดใหบริการแกนักทองเท่ียว บุคคลท่ัวไป กระจายอยูใน
พื้นที่อำเภอตางในจังหวัดสตูล  ปจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถูกทำลาย  ซึ่งสงผลกระทบ
ตอธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่เปนอยาง
มาก หนวยงานภาครัฐหรือเอกชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ ฟ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง  เพ่ือประโยชนตอระบบนิเวศนและการรักษไวซ่ึงแหลงทองเท่ียวในจังหวัดสตูล
รวมกัน. 
 องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีอำนาจหนาที่ในการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมการเชาพักในโรงแรม รีสอรท บังกะโล และเกสเฮาส ในจังหวัดสตูล  จากนักทองเที่ยวท่ี
เขามาทองเที ่ยวในจ ังหว ัดสตูล  ไดตระหนักถึงหนาที ่และความร ับผ ิดชอบในการร วมกันอนุร ักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ตลอดจนประเพณี วัฒนธรรมเกาแกของจังหวัดสตูล  เพื่อสงเสริมให
ผูประกอบการโรงแรม รีสอรท บังกะโล และเกสเฮาส  ไดรวมกันอนุรักษ ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  แหลงทองเที่ยวตลอดจนประเพณีอันดีงามของจังหวัดและการชำระคาธรรมเนียมจากผูพักใน
โรงแรมท่ีถูกตอง        

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนการสรางความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลกับผูประกอบการโรงแรม 
รีสอรท บังกะโล และเกสเฮาส  ในจังหวัดสตูล       
 3.2 เพ่ือใหผูประกอบการมีการชำระคาธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผูพักในโรงแรม ไดถูกตองครบถวน
ตามจริง            
 3.3 ใหผูประกอบการมีสวนรวมในการดูแล อนุรักษ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลง
ทองเท่ียว ประเพณีอันดีงามของจังหวัดสตูล โดยไมใชงบประมาณจากทางราชการ    
 3.4 ผูประกอบการมีการแนะนำนักทองเท่ียวใหเขาใจถึงประเพณีการปฏิบัติของจังหวัดสตูล . 
 3.3 เพ่ือสรางความตระหนักถึงหนาท่ีของพลเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1  เพื่อจัดการประกวดโรงแรม รีสอรท บังกะโล และเกสเฮาส ประมาณ 150 แหง ในจังหวัด
สตูล  ที่มีสวนรวมในการดูแลอนุรักษ  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แหลงทองเที่ยว  โดย
ไมไดใชงบประมาณของทางราชการ      
 4.2  มีการจัดเก็บคาธรรมเนียมจากผูพักในโรงแรมและนำสงใหองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ดวยดีตลอดมา        . 
 4.3  การจัดกิจกรรมรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  ในการพัฒนาพื้นที่ชุมชน  หรือปลูก
ตมไมรวมกัน  ในโรงเรียน  สถานท่ีสาธารณะ  หรือสถานท่ีอ่ืนๆ                                             
 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 สถานท่ีท่ีภายในจังหวัดสตูลหรือจังหวัดใกลเคียง       

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ขออนุมัติดำเนินงานโครงการ        

 6.2 คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑและวิธีการตัดสิน          
 6.3 ประชาสัมพันธโครงการใหผูประกอบการทราบถึงรายละเอียดของโครงการและระยะเวลาในการ
ดำเนินการ       

6.4 กำหนดสถานท่ีท่ีรวมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน     
 6.5 การมอบโลรางวัล  และใบประกาศเกียรติคุณ  ซึ่งจะทำพิธีมอบในการประชุมสัมมนาประจำป
งบประมาณ 2563       
 6.6 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตอผูบริหารทราบ                  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563     

8. งบประมาณดำเนินการ 
 จำนวน 60,000.-บาท (หกหม่ืนบาทถวน)        

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล    

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ตัวช้ีวัด   แบบประเมินความพึงพอใจจากผูเขารวมโครงการ  มีความพึงพอใจไมต่ำกวารอยละ 80                    
ผลลัพธ ผูประกอบการโรงแรม รีสอรท บังกะโล และเกสเฮาส มีสวนรวนในการสรางจิตสำนึก     การ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แหลงทองเที่ยว  ประเพณีที่ดีงามของจังหวัดสตูล  ที่สำคัญการ
เพ่ิมประสิทธิภาพดานการจัดเก็บรายได  ไดรับความรวมมือจากผูประกอบเปนอยางดี   
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี  7 

1.  ช่ือโครงการ  
               โครงการอบรมสงเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง   

2.  หลักการและเหตุผล     
ดวยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546  

และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549  กำหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอำนาจและหนาที่สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค 
และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนการปกครองทองถิ่นไทย   ดังนั้นประชาชนจะตองมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการมีสวนรวมตอการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ   ในอนาคตประเทศไทย  
     องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนหนวยงานราชการสวนทองถิ่นที่มีความใกลชิดเคียงคูอยู กับ
ประชาชน  โดยมีฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ไดมองเห็นความสำคัญและ
ความจำเปนในการพัฒนาคน เกี่ยวกับการมีสวนรวม นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ถือวาเปนกลุมบุคคล   
อันสำคัญยิ่งของการพัฒนาระบบประชาธิปไตยการสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ  ประชาธิปไตย  
เปนการสรางองคความรูใหกับประชาชนซึงเปนองคประกอบสำคัญของการพัฒนาตนเองและทองถิ่น  ดังนั้น  
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล จึงไดจัดโครงการอบรมสงเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมืองข้ึน 

3. วัตถุประสงค   
      ๓.1 เพ่ือใหผูรับการอบรมไดรับรูรับทราบแนวทางการพัฒนาอนาคตประเทศไทย 
       ๓.2 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีสวนรวมในการเสริมสรางประชาธิปไตย   
      3.๓ เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย  
 3.4 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีสวนรวมในการเสริมสรางการปองกันทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. เปาหมาย 
     นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน หรือ ผูบริหาร ครู บุคลากรในสถานศึกษา  ในจังหวัดสตูล          คณะ
ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด  สมาชิกสภาฯ และคณะเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล จำนวน  
350 คน 

5. สถานท่ีดำเนินการ 
 โรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล 

6. วิธีดำเนินการ  
     ๕.1 ขออนุมัติโครงการ  
     ๕.2 แตงตั้งคณะทำงาน 
     ๕.3 ดำเนินการตามโครงการฯ  
     ๕.4 สำรวจความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม  
     5.๕ รายงานผลการดำเนินงาน 
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7.  ระยะเวลาดำเนินการ  

4 ปงบประมาณ  (ปงบประมาณ  2561 – 2564)  

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

9. ผูรับผิดชอบโครงการ/เสนอโครงการ 
 กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด   องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
      10.1 ผูรับการอบรมไดมีแนวคิดตอการเตรียมความพรอมตอการพัฒนาตนเองในอนาคต 
       10.2 สงเสริมใหผูรับการอบรมมีความคิดเก่ียวกับในการเสริมสรางประชาธิปไตยตอสังคมและชุมชน  
        10.3 ผูเขารับการอบรมไดนำความรูเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตยไปพัฒนาตนเองและสังคม  

10.4 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดนำความรูการเสริมสรางการปองกันทุจริตและประพฤติมิชอบไป
พัฒนาตนเองและสังคม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 8 

 
1. ช่ือโครงการ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
  เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีกลุมเครือขายที่หลากหลายเขารวม ในการจัด
กิจกรรมเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชนเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมหมูบาน กลุมนักเรียนนักศึกษา ภาคประชาชน และเอกชน โดยมีการจัดงบประมาณขึ้นมา
เพ่ือใหเครือขาย ไดรวมดำเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล เชนการปลูกปา การจัดการขยะ แหลงน้ำ เปนตน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1  เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือขาย ทสม. จ.สตูล และผูเขารวมอบรมสัมมนา ดวยการเปดแสดงบูธ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือประสบการณในการทำงาน ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 3.2  เพื ่อดำเนินการสงเสริม สนับสนุนการอบรมใหความรู การจัดทำแผนงานดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในกลุมเครือขาย ทสม. ของ อปท. ท่ีเขารวมโครงการ     

4. เปาหมาย 
  เพื่อใหจังหวัดสตูลเปนจังหวัดที่นาอยู และมีการจัดการขยะเปนรูปธรรม เพื่อใหจังหวัดสตูลเปน
แหลงทองเท่ียวในเชิงอนุรักษธรรมชาติอยางยั่งยืน        

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  พ้ืนท่ีผูจัดและเครือขายกำหนด ในจังหวัดสตูลและนอกจังหวัดสตูล     

6. วิธีดำเนินการ 
  ประชุมวางแผน  ประสานงานกลุมเปาหมาย  จัดการดำเนินโครงการฯ  จัดกิจกรรมรวมเพ่ือเสริมสราง
ทัศนคติและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประเมินผลการ
ดำเนินงาน/รายงานผล           

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ปงบประมาณ  (ปงบประมาณ  2561 – 2564)   

8. งบประมาณดำเนินการ 
   300,000.- บาท (สามแสนบาทถวน)        

9. ผูรับผิดชอบ 
  กองชาง          

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ประชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวารอยละ 70 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 9 

 
๑. ช่ือโครงการ   พัฒนาเสริมสรางเครือขายผูนำดานสุขภาพ 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามที่รัฐบาล ไดนำการสาธารณสุขมูลฐานมาเปนกลวิธีหลัก และกำหนดเปนนโยบายการ
พัฒนางานสาธารณสุขของประเทศ บนหลักการสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพ
ตนเอง และเพื่อนบาน เพื่อเปนแกนนำดานสุขภาพใหแกประชาชนในหมูบาน ชุมชน ดวยมุงหวังใหประชาชน
สามารถแสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดลอม จึงไดมีแกนนำดาน
สุขภาพในชุมชน ซึ่งเปนบุคคลที่สำคัญและมีบทบาทหนาที่ ในการดำเนินงานและใหการชวยเหลือ เปนผู
ประสานงานและเปนตัวเชื่อมระหวางภาครัฐกับประชาชนในชุมชนในการดำเนินงานกิจกรรมดานสาธารณสุข
ดังกลาว เพื่อแกไขปญหาระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด แตในหลายปที่ผานมา นโยบายและ
การดำเนินกิจกรรมดานสาธารณสุขจะแปรเปลี่ยนไปตามสภาวการณทำใหแกนนำดูแลสุขภาพประชาชนใน
ชุมชน ตองมีบทบาทหนาที่และภารกิจเพิ่มขึ้นตามไปดวย ในการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขตามนโยบายและ
กิจกรรมท่ีแปรเปลี่ยนไป การพัฒนาศักยภาพเพ่ิมพูนความรูทักษะวิชาการ องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ได
เล็งเห็นถึงความสำคัญในปญหาดังกลาว จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาเสริมสรางเครือขายผูนำดานสุขภาพ ข้ึนมา 
อันจะชวยสงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมสาธารณสุขตางๆ ในระดับพ้ืนท่ีใหดียิ่งข้ึน 

เปนที่ทราบกันดีวาแกนนำดานสุขภาพในชุมชนเปนผูเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจและอุทิศตน
เพื่อพัฒนางานดานสาธารณสุขมาโดยตลอด ทำใหการดำเนินงานดานสุขภาพที่ผานมาเกิดผลสำเร็จเปนท่ี
ประจักษ ชุมชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น มีการสนับสนุนระหวางภาคีทุกภาคสวน เพื่อการจัดการสุขภาพดวย
ตนเอง ทั ้งในระดับปจเจกบุคคล ครอบครัวและชุมชน ทำใหประชาชนรู จักพึ ่งตนเองมากขึ ้น ซึ ่งตลอด
ระยะเวลาที่ผานมา แกนนำดานสุขภาพในชุมชนไดใหความรวมมือและมีบทบาทในดานการสรางสุขภาพ การ
ปองกันโรค ใหกับชุมชนเปนอยางดีเสมอมา อีกท้ังเปนแบบอยางดานสุขภาพท่ีควรไดรับการยกยอง 
  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ มีอำนาจและ
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ตามพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม หมวด 4 อำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
จังหวัด มาตรา 45 (3) สนับสนุนสภาตำบลและราชการสวนทองถิ่นในการพัฒนาทองถิ่น และมีภารกิจและ
หนาที่หลักในการพัฒนาแกนนำดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน ในจังหวัดสตูล  และตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 (19)) 
วาดวยการจัดการใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ จึงไดบูรณา
การจัดงานรวมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และแกนนำดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนในจังหวัด
สตูล กำหนดจัดโครงการพัฒนาเสริมสรางเครือขายผูนำดานสุขภาพ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560 ข้ึน  

3.วัตถุประสงค 
3.๑ เพ่ือพัฒนาองคความรู แกนนำดานสุขภาพในชุมชน 
3.2 เพ่ือสรางเครือขายแกนนำดานสุขภาพในชุมชนใหเกิดความเข็มแข็ง 
3.3 เพ่ือใหชุมชนไดรวมกันแกไขปญหาในการดำเนินงาน ดานสาธารณสุขใหสอดคลองกับ 
บริบทในพ้ืนท่ี 
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3.4 เพ่ือสงเสริมและปองกันโรค เพ่ือลดภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาล 
3.5 เพ่ือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมปลุกจิตสำนึกความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 
แกนนำดานสาธารณสุขในชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 1,333 คน โดยแบงเปน

รายละเอียดแตละอำเภอ ดังนี้ 
1. อำเภอเมืองสตูล  จำนวน 464 คน 
2. อำเภอละงู   จำนวน 267 คน 
3. อำเภอควนกาหลง  จำนวน 183 คน 
4. อำเภอทาแพ   จำนวน 124 คน 
5. อำเภอทุงหวา   จำนวน 114 คน 
6. อำเภอควนโดน   จำนวน 109 คน 
7. อำเภอมะนัง   จำนวน 72  คน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
เขตพ้ืนท่ีจังหวัดสตูลท้ัง 7 อำเภอ 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.๑ เชิญประชุมผูท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนกำหนดรูปแบบวิธีการดำเนินงาน 

6.๒ เสนอโครงการ/ขออนุมัติดำเนินงานโครงการ 
  6.๓ แตงตั้งคำสั่งคณะทำงาน 
  6.๔ ติดตอประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  6.๕ จัดซ้ือจัดจางพัสดุตามโครงการ 

6.๖ ประชุมคณะทำงานเพ่ือเตรียมความพรอม 
  6.๗ ดำเนินงานจัดโครงการตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
  6.8 กำหนดจัดกิจกรรมรายละเอียดดังนี้ 
   - อบรมใหความรูการปองกันโรคในพ้ืนท่ี 
   - จัดนิทรรศการ 
   - จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรูการใชภูมิปญญาทองถ่ินในการปองกันรักษาโรค 

6.9 ติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2564)  

8. งบประมาณ  
200,000 บาท  (สองแสนบาทถวน) 
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9. ผูรับผิดชอบ 
กองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 

     10.1 แกนนำดานสุขภาพในชุมชน /แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทำงานรวมกัน
และเครือขายมีความเข็มแข็ง  
     10.2 แกนนำดานสุขภาพในชุมชน มีการจัดระบบการเฝาระวังและดูแลสุขภาพของชุมชน            
และสามารถประสานงานในการดูแลประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     10.3 แกนนำดานสุขภาพในชุมชนมีความรู มีศักยภาพในการเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง
ดานสุขภาพและปองกันโรคเพ่ิมข้ึน สงผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตองของประชาชน 
     10.4 แกนนำดานสุขภาพในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานการสงเสริมสุขภาพและ         
ปองกันโรค 

เชิงปริมาณ 
  แกนนำดานสาธารณสุขในชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีท้ังจังหวัดสตูล จำนวน 1,333 คน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 10 

 
1. ช่ือโครงการ 

โครงการจัดงานวันสตรีสากล (กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูลในยุค 4.0) 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

เนื่องจากวันที่ ๘ มีนาคม ของทุกป เปนวันสตรีสากล ซึ่งองคกรที่ทำงานดานผูหญิงหลายประเทศ          
ทั่วโลกไดมีการจัดงานวันสตรีสากลขึ้น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนบทบาทของผูหญิงในสังคม รวมทั้งระลึกถึง
ความเปนมาแหงการตอสูเพื่อใหไดซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา อีกทั้งมุงสงเสริม
คุณภาพชีวิตและยกยองคุณคาของสตรี พรอมกระตุนใหทุกภาคสวนในสังคมไดตระหนักถึงคุณคาความสำคัญ
ของแรงงานหญิง ทั้งนี้เพื่อรณรงคใหทุกภาคสวนสังคมรวมมือรวมใจที่จะชวยกันดูแลคุมครองใหแรงงานหญิง
ไดทำงานอยางมีคุณคา มีความสุข และพอใจในงานท่ีทำ ตลอดจนยกยองคุณคาของสตรีทำงาน 

ยุค 4.0 เปนการขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผานกลไก “ประชารัฐ” ไปสูการ
ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม ดังนั้น สตรียุคใหมควรมีการพัฒนาตนเอง ดาน
จิตใจ ความคิด ทัศนคติ ใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง คานิยมเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด ทักษะการคิด 
ความรูในสิ่งท่ีควรรู และดานอาชีพ ไดรับการฝกฝนอาชีพท่ีสนใจ ควรใชทรัพยากรในทองถ่ินมาผลิตและไดรับ
การฝกฝนวิธีการผลิตจนชำนาญทำไดเอง โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตดวยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแนวทางในการปฏิบัติตนใหรูจักคิด การเรียนรูบนพื้นฐานของความรอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง 
และมีคุณธรรม ไมเบียดเบียนกัน มีการชวยเหลือแบงปนซ่ึงจะนำไปสูความรวมมือสามัคคี ปรองดองของคนใน
ชาติ อีกทั้งยังสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมปลุกจิตสำนึกความซื่อสัตยสุจริตและการรวมตัวกันขององคกร กลุม
สตรี เพ่ือตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญที่มีภารกิจ และหนาท่ี
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542   
มาตรา 17 (27) ในการใหบริการสาธารณะและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา องคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล จึงไดรวมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล 
สำนักงานเหลากาชาดจังหวัดสตูล และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสตูล ไดรวมจัดงานวันสตรีสากลข้ึน
โดยการจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูลในยุค 4.0 

3. วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีในจังหวัดสตูลใหมีความรูและทักษะในการดำเนินชีวิตอยางพอเพียงกาวทัน

เทคโนโลยีในยุค 4.0 และสามารถนำมาปรับใชอยางถูกตองและเหมาะสม 
2. เพ่ือการบูรณาการการทำงานสรางเครือขายขององคกรและกลุมสตรี เกิดการรวมกลุมกันในการสราง

อาชีพ เพ่ิมรายไดในครัวเรือนและใชนวัตกรรมไดอยางเหมาะสม 
3. เพื่อสรางความรัก ความสามัคคี ปรองดองระหวางเครือขายองคกรและกลุมสตรีใหมั่นคงนำไปสูการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน 
4. เพ่ือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมปลุกจิตสำนึกความซ่ือสัตยสุจริตรวมตัวกันตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
สตรีในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล จำนวน 2,600 คน  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
ณ บริเวณลานจอดรถหนาศาลากลางจังหวัดสตูล 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ประชุมเตรียมความพรอม เพ่ือพิจารณารูปแบบและการจัดกิจกรรม 
6.2 เสนอโครงการ/ขออนุมัติดำเนินโครงการ 
6.3 ประกาศแตงตั้งคณะทำงาน 
6.4 ติดตอประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
6.5 จัดซ้ือจัดจางพัสดุ 
6.6 จัดกิจกรรม 

- สัมมนาทางวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูลในยุค 4.0 ในหัวขอ ดังนี้ 

• “สตรีไทยยุค 4.0” 

• “บทบาท สิทธิและเสรีภาพของสตรียุคใหม” 
- สงเสริมเครือขายองคกรและกลุมสตรีใหไดรับการพัฒนาตนเองโดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเดน

ระดับตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด 
- สงเสริมคุณภาพชีวิตสตรีดานสุขภาพโดยการออกกำลังกาย จึงจัดการแขงขันกีฬาพื้นบาน

ระหวางอำเภอ  
- สงเสริมคุณภาพชีวิตสตรีดานสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมโดยการประกวด “สตรี 50 ยังดูดี” 
- สงเสริมคุณภาพชีวิตสตรีดานจิตใจโดยการประกวดรีวิวประกอบเพลงเทิดพระเกียรติ 
- สงเสริมรายไดโดยการจัดนิทรรศการแสดงและจำหนายสินคา OTOP ผลิตโดยกลุมสตรี  

6.7 สรุปผล ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

วันอังคารท่ี 14 มีนาคม 2560 
8. งบประมาณดำเนินการ 

300,000.- บาท (สามแสนบาทถวน) 
9. ผูรับผิดชอบ 

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ :   มีตัวแทนสตรีจากทุกอำเภอ ในจังหวัดสตูล จำนวน 2,600 คน 
เชิงคุณภาพ :  ความรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูลใหคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับท่ี 11 
 
 
 

1. ช่ือ กิจกรรม   สตูลมินิเกษตรแฟร ภายใตโครงการสงเสริมอาชีพเกษตร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
         จังหวัดสตูลมีเนื้อท่ีท้ังหมด 1,754,701 ไร เปนพ้ืนท่ีถือครองเพ่ือการเกษตร 602,780.25 ไร คิด
เปนรอยละ 34.35 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ไดแก ยางพารา ปาลมน้ำมัน ขาว
นาป  ไมผล ไมยืนตน พืชไร พืชผัก และพืชอื่นๆ ดังนั้นประชากรสวนใหญจะประกอบอาชีพหลักคือ ทำสวน
ยางพารา ปาลมน้ำมัน ทำนา เปนรายไดของประชากรของจังหวัด ผลิตภัณฑโดยทั่วไปของจังหวัดขึ้นกับ
ผลผลิตทางการเกษตรและการคา และสงผลถึงผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดของภาคเกษตรจะสูงกวาภาคอ่ืนๆ 
 เกษตรกรจังหวัดสตูลสวนใหญมีแนวทางทำการเกษตรที่แตกตางกันไป โดยอาจยึดการทำการเกษตร
แบบดั้งเดิมตามที่สืบทอดกันมา การพัฒนายังลาหลัง ขาดความรูและทักษะในการประกอบอาชีพทางดาน
การเกษตรใหมๆ ไมวาจะเปนทางดานวิชาการ และการบริหารจัดการสมัยใหม ทำใหผลผลิตที่ไดมีคุณภาพต่ำ
เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตท่ีมาจากที่อื่นๆ ซึ่งหากผลผลิตมีคุณภาพต่ำจะสงผลไปถึงตลาดและราคาผลผลิตก็
ต่ำลงดวย ทำใหคุณภาพชีวิตเกษตรกรในจังหวัดสตูลไมพัฒนาเทาที่ควร หนวยงานภาครัฐตางๆ จึงคิด
พัฒนาการปรับตัวของภาคเกษตรไทยไดรับการพัฒนาและยกระดับสูมาตรฐานสากล เพื่อใหเกษตรกรไทย
สามารถแขงขันกับตางประเทศในอาเซียนได 

อยางไรก็ตาม  โครงสรางภาคการเกษตรของไทยหรือโดยเฉพาะภาคใตสวนใหญเปนครัวเรือนเกษตรกรราย
ยอยที่มีพื้นที่ถือครองทางการเกษตรขนาดเล็ก  และเปนการผลิตที่มีลักษณะตางคนตางทำการดำเนินการลักษณะ
ดังกลาวทำใหภาคเกษตรตองเผชิญกับปญหาและขอจำกัดตางๆ  ซึ่งจะสงผลตอรายไดและความเปนอยู ของ
เกษตรกร เชน ปญหาดานตนทุนการผลิต ไดแก คาพันธุพืช ปุยเคมี  สารเคมีกำจัดศัตรูพืชคาใชจายของ
เครื่องจักรกลการเกษตร  และคาจางแรงงานดานการเกษตร  รวมทั้งปญหาการขาดอำนาจการตอรองของ
เกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต (Production Process) การจัดการโซอุปทาน (Supply Chain) และปญหา
ดานการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี ที่ยังไมเขาถึงตัวเกษตรกรไดเทาที่ควร  เพื่อเปนการลดขอจำกัด 
ดังกลาว จึงตองสงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมกลุมการผลิตและการบริหารจัดการรวมกัน  องคการบริหารสวน
จังหวัดสตูลซ่ึงมีภารกิจในการสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตดวยการใชเทคโนโลยีการเกษตรสงเสริม 

การผลิตสินคาเกษตรของเกษตรกรใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
สินคาเกษตรและเพิ่มรายไดของเกษตรกรตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  จึงไดจัดทำโครงการดังกลาว 
โดยใหมีการบริหารจัดการดวยการผลักดันใหเกษตรกรรวมกันจัดหาปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก อาทิ 
พันธุ  ปุย  และการใชเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสม เชน เครื่องจักรกลการเกษตร (Motor Pool) เพ่ือลดตนทุน
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  ตลอดจนการจัดการดานการตลาดโดยหนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุน
และอำนวยความสะดวก 

ดังนั้น  เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  และเพื่อใหเกษตรกรพัฒนาคุณภาพการผลิต
ปาลมน้ำมันและยางพารา และรวมพัฒนาความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับพ่ีนองภาคเกษตร โดยรวมบูรณาการกับ 



 
 

 
-51- 

หนวยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังวัดสตูล ภาคประชาชนและภาคเอกชนรวมกับ
ศูนยการเรียนรู ปาลมน้ำมันCPI จังหวัดชุมพร องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลจึงอาศัยตามอำนาจหนาท่ี 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  มาตรา 17  
กำหนดใหมีอำนาจหนาท่ีในการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมและมาตรา 45/1 ที่กำหนดใหการปฏิบัติตามอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดตองเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการที่ดีและคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการและการปดเผยขอมูลขาวสารตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบกฎกระทรวงพ.ศ. 2541 กำหนดให
การสงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพเปนกิจการที่ใหองคการบริหารสวนจังหวัด จัดทำภายใตระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557     
จึงไดจัดกิจกรรมสตูลมินิเกษตรแฟร ภายใตโครงการสงเสริมอาชีพเกษตร   

3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพื ่อใหเกษตรกรชาวสวนยางพารา/ปาลมน้ำมันมีความรู และเทคนิคในดานการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและผลผลิต 

 3.2 เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตในภาคการเกษตรของจังหวัดสตูลใหเปนที่รูจักแพรหลายมาก
ยิ่งข้ึน 

 3.3 เพ่ือกระตุนการคาขายสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพพัฒนารายไดใหกับเกษตรกรเพ่ิมมากข้ึน 
 3.4 เพ่ือเปดโอกาสใหภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาครัฐ เขามามีสวนรวมในการดำเนินการให

เปนไปดวยความโปรงใสและเปนธรรม 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
       เชิงปริมาณ : เกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาลมน้ำมันรวมท้ังประชาชนท่ัวไปจำนวน 700 คน 

เชิงคุณภาพ : เกษตรกรไดรับความรูและ เทคนิคในดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและผลผลิต, 
สินคาเกษตร ใหเปนที่รู จักแพรหลายมากยิ่งขึ ้น พัฒนาขีดความรูความสามารถและคุณภาพในดานภาค
การเกษตร 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
    หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล     

6. วิธีดำเนินการ 

    6.1  ประชุมเตรียมความพรอม  
  6.2  เสนอโครงการ/ขออนุมัติดำเนินโครงการ 

6.3  จัดทำกำหนดการ และแจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ  
    6.4  ติดตอประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

6.5  จัดเตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ เอกสารการอบรม  
    6.6  ดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ โดยมีกิจกรรม ดังนี้  

 6.6.1 การพัฒนาองคความรูโดยการจัดอบรมดานความรูและเทคนิคการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและผลผลิตยางพาราและปาลมน้ำมัน โดยวิทยากรผูมีความรูความชำนาญเฉพาะดาน  
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       6.6.2 จัดบูธแสดงสินคาและจำหนายผลิตภัณฑดานการเกษตร ผลิตภัณฑจากภาค
ประชาชน บริษัทคูคาและรานคาตางๆพรอมของขวัญของรางวัลมากมาย 

    6.6.3 จัดนิทรรศการภาควิชาการเกษตรโดยภาครัฐอาทิ สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล 
สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสตูล สำนักงานปศุสัตวจังหวัดสตูล สำนักงานประมงจังหวัดสตูล การยางแหง
ประเทศไทยจังหวัดสตูล สำนักงานสหกรณจังหวัดสตูลเปนตน 

6.7  สรุปผล ประเมินผลโครงการ 
6.8  รายงานผลการดำเนินงานโครงการตอผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

      ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณ 
ภายใตโครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลดานการเกษตร 1,000,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 

     กองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1  เกษตรกรชาวสวนยางพารา/ปาลมน้ำมันมีความรูและเทคนิคในดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตและผลผลิต 
 10.2 เกษตรกรสามารถยกระดับสินคาผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดสตูลใหเปนท่ีรูจักแพรหลาย
มากยิ่งข้ึน 
 10.3 ทำใหการคาขายสินคาเกษตรมีมาตรฐานเพ่ิมมากข้ึนและเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
 10.4 ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการดำเนินการปฏิบัติงานใน
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือใหเกิดความโปรงใส   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

-53- 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 12 

 

1. กิจกรรม   เกษตรอินทรียทฤษฎีใหมบานทาหวย 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
เกษตรอินทรีย  เปนแนวความคิดที่เกิดขึ้นมาจากการใหความสำคัญของความอุดมสมบูรณของ

ดินโดยวิธีทางธรรมชาติ ปฏิเสธการใชปุยเคมี สารกำจัดศัตรูพืช และสารเรงการเจริญเติบโตทุกชนิด เพ่ือความ
ปลอดภัยในสุขภาพ ประกอบดวยหลักการ 4 ขอ คือ สุขภาพ นิเวศวิทยา ความเปนธรรม และการดูแลเอาใจ
ใส  มิติดานสุขภาพ เกษตรอินทรียจะตองสงเสริมและสรางความยั่งยืนใหกับสุขภาพอยางเปนองครวม  ซึ่งสุข
ภาวะของสิ่งมีชีวิตแตละปจเจกและของชุมชน เปนหนึ่งเดียวกันกับสุขภาวะของระบบนิเวศ มิติดานนิเวศวิทยา 
เกษตรอินทรียจะตองตั้งอยูบนรากฐานของระบบนิเวศวิทยาและวัฏจักรแหงธรรมชาติ การผลิตการเกษตร
จะตองสอดคลองกับวิถีแหงธรรมชาติ มิติดานความเปนธรรม เกษตรอินทรียตองตั้งอยูบนความเปนธรรม
ระหวางสิ่งแวดลอมโดยรวมและสิ่งมีชีวิต ความเปนธรรมนี้รวมถึงความเทาเทียม การเคารพ ความยุติธรรม 
และการมีสวนในการปกปกษพิทักษโลกที่เราอาศัยอยู  มิติดานการดูแลเอาใจใส การบริหารจัดการเกษตร
อินทรียจะตองดำเนินการอยางระมัดระวังและรับผิดชอบ เพื่อปกปองความเปนอยูของผูคนทั้งในปจจุบันและ
อนาคตสรางความยั่งยืนใหกับสุขภาพ ตระหนักในหนาที่การอนุรักษปกปองทรัพยากรใหกับอนุชนรุนหลัง 
ทฤษฎีใหมเปนระบบความคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาดานการบริหารที่ดินจำนวนนอย ซึ่งเปนหนึ่งใน
พระราชดำริในพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีเปาหมายเพ่ือการอยูอาศัย การดำเนิน
ชีวิตอยางม่ันคงยั่งยืนเปนการคิดบนหลักการใหม แตกตางจากแนวทางการทำการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมท่ีมุง
ผลิตผลผลิตในปริมาณมากเพื่อการคาขายเปนหลัก อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลักของคนในประเทศ โดย
สวนใหญแลวเปนเกษตรกรรายยอย มีท่ีดินทำกินนอยเฉลี่ย ครอบครัวละ 10-15 ไร หรือบางรายไมมีท่ีดินเลย 
พระองคทรงพระราชทาน “ทฤษฎีใหม” เพ่ือเปนแนวทางแกไขปญหาโดยประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงเขากับ
การทำเกษตรอยางเปนรูปธรรม ทรงคำนวณจำแนกการใชพื้นที่เปน 4 สวน ดังนี้  ขุดสระ รอยละ 30, ปลูก
ขาว รอยละ 30, ปลูกพืชไร/พืชสวน รอยละ 30, และที่อยูอาศัย รอยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมดเพื่อประหยัด
คาใชจาย คาอาหารและของกินของใชตางๆ และใหมีรายไดเหลือพอสำหรับจับจายใชสอยในสิ่งที่จำเปน เม่ือ
นำหลักเกณฑวิถีเกษตรอินทรียมาปรับใชใหเหมาะสมกับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม ทำใหเกษตรกรสามารถ
จัดการและพัฒนาท่ีดินทำกินซ่ึงมีอยูอยางจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุด การเกษตรทฤษฎีใหม ระดับชุมชน เปน
การนำหลักการดังกลาว สูการปฏิบัติในรูปแบบของการรวมกลุมเกษตรกร สหกรณ หรือวิสาหกิจ เพื่อสราง
ประโยชนใหเกิดขึ้นกับกลุมโดยรวม บนพื้นฐานของการไมเบียดเบียนกัน การแบงปนชวยเหลือกันตามกำลัง
และความสามารถของตน ซ่ึงจะทำใหชุมชนโดยรวมเกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติดวย  

วิสาหกิจชุมชน เปนกิจกรรมของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินคา การใหบริการหรือกิจกรรมอื่นๆ 
เพื่อการจัดการทุนชุมชน ซึ่งไมไดหมายถึงแตเพียงเงินเทานั้น ยังรวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู ภูมิปญญา 
ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม เฉกเชนเดียวกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทฤษฎใีหมบานทาหวย หมูที่ 6 
ตำบล   ควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ท่ีจัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทำการเกษตรวิธีทางธรรมชาติ 
หรือเกษตรอินทรีย เพ่ือความปลอดภัยในสุขภาพของผูผลิตและผูบริโภค มีระบบการจัดการทุนชุมชนอยางเปน
รูปธรรมท้ังการระดมเงินทุนโดยเปดจองหุนสมาชิกกลุมหุนละ 100 บาท ไมเกิน 10 หุนตอคน เพ่ือนำมา 
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บริหารจัดการกลุมในการดำเนินกิจกรรมของกลุม โดยจะมีการปนผลกำไรใหกับสมาชิกผูถือหุน
ทุกป ๆ ละ 1 ครั้ง ชาวบานในชุมชนมีการจัดสรรที่ดินใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทฤษฎีใหมบาน
ทาหวย เขาใชประโยชนโดยไมเรียกเก็บคาตอบแทน ซึ่งในกระบวนการดังกลาวกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ ไดเริ่ม
ดำเนินการโดยใชพ้ืนท่ีจำนวน 70 ไร มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดของสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชนโดยยึดหลักใน
การปฏิเสธการใชปุ ยเคมี สารกำจัดศัตรูพืช และสารเรงการเจริญเติบโตทุกชนิด นำความรูและภูมิปญญา
ชาวบานในการทำการเกษตรท่ีปลอดภัย และนำผลิตผลออกจำหนายใหแกผูบริโภคท้ังในและนอกชุมชน 

  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  มีแนวนโยบายดานการเกษตร การสงเสริมอาชีพ และให
ความสำคัญอยางจริงจังในการสนับสนุนองคกรเกษตร กลุมเกษตรกร ในการใหความรูและแนวทางการพัฒนา
แกเกษตรกร ควบคูกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กอปรกับที่องคการบริหาร
สวนจังหวัด มีอำนาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 17 กำหนดใหมีอำนาจหนาที่ในการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ประกอบกฎกระทรวง พ.ศ. 2541 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 กำหนดใหการสงเสริมและแกไขปญหา
การประกอบอาชีพเปนกิจการท่ีใหองคการบริหารสวนจังหวัด จัดทำภายใตระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 จึงไดจัดกิจกรรม
เกษตรอินทรียทฤษฎีใหมชุมชนคนทาหวย ภายใตโครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูล  

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือนอมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหมระดับชุมชน ตามแนวพระราชดำริใหชุมชนนำรองใช

ประโยชนผืนดินท่ีมีอยูไดอยางเต็มท่ีเพ่ือการพออยู พอกิน พ่ึงตนเองได ดวยวิถีเกษตรอินทรียเพ่ือความเขมแข็ง
และยั่งยืน 

3.2 เพื่อเปนแหลงเรียนรูการทำเกษตรทฤษฎีใหมระดับชุมชน ขององคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล และผลิตอาหารอินทรียสำหรับชุมชนนำรอง มีการรวมตัวรวมแรงรวมใจในรูปกลุมเครือขาย 
วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ เพ่ือเปนการสรางความเขมแข็งแกกลุมชุมชนอ่ืนและเครือขายอยางตอเนื่อง 

3.3 เพื่อกระตุนและสงเสริมใหจังหวัดสตูล เปนจังหวัดนำรองในการทำเกษตรอินทรียตาม
แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม ภายใตคำขวัญ “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธ” 

      3.4 เพื ่อสรางการมีสวนรวมของชุมชน ในการดำเนินใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดำเนินงานการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และกำกับดูแลการบริหารงานใหเปนไปดวยความโปรงใสเปนธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
4.1 เชิงปริมาณ 

4.1.1 เกษตรกรกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทฤษฎีใหมบานทาหวย จังหวัดสตูล               
รวมเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ จำนวน 30 คน 

 4.2 เชิงคุณภาพ 
4.1.2 ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
4.1.3 ผูเขารวมโครงการมีความรูเกี ่ยวกับเกษตรอินทรียตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม

เพ่ิมข้ึน สามารถใหความรูเบื้องตนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แกเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ 
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5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
พื้นที่ของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทฤษฎีใหมบานทาหวย (บริเวณ ม.5,6 ต.ควน

สตอ  อ.ควนโดน)  

 

6. วิธีดำเนินการ 

       6.1 ประสานงานกับสถานีพัฒนาท่ีดินสตูล  และสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน เพ่ือบูรณา
การในการจัดกิจกรรม  ตรวจสอบคุณสมบัติของของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทฤษฎีใหมบานทาหวย 
    6.2 แตงตั ้งคณะทำงานรวมกับสถานีพัฒนาที ่ดินสตูล, สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล, 
สำนักงานปศุสัตวจังหวัดสตูล, สำนักงานประมงจังหวัดสตูล, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล   

6.3 ติดตอประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
   6.4 จัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย สถานี

พัฒนาที่ดินสตูล, สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล, สำนักงานปศุสัตวจังหวัดสตูล, สำนักงานประมงจังหวัดสตูล, 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล, และกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทฤษฎีใหมบานทาหวย 

   6.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “วิถีเกษตรอินทรียตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหมเพ่ือ
ความเขมแข็งและยั่งยืน” ระยะเวลา 1 วัน 

   6.6 ปรับพื้นที่ตามแบบที่สถานีพัฒนาที่ดินสตูล กำหนดตามหลักวิชาการ คือ แบงสัดสวน
พื้นที่เปน  4 สวน (ปลูกขาว 30%, ขุดสระ 30%, พืชสวนพืชไรปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว 30%, จุด
สาธิตและจำหนายผลผลิตและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย 10%) โดยใชเครื่องจักรกลขององคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล 

   6.7 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ 
   6.8 จัดทำแปลงสาธิต/ทดลอง เกษตรอินทรียตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหมเพื่อความ

เขมแข็งและยั่งยืน โดยกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียทฤษฎีใหมบานทาหวย   
   6.9 คัดเลือกคณะทำงานและสมาชิกตามกลุมยอย ดังนี้  ดานพืช ดานปศุสัตว ดานประมง 

และดานตลาด     
   6.10 การสมทบเงินของกลุมมาใชเสริมในกิจกรรมท่ีปลีกยอย 
   6.11 กำหนดประชุมเพื ่อตรวจสอบ ติดตาม วางแผนการทำงาน ใหเกิดประสิทธิภาพ 

(ประชุม 2 เดือน/ครั้ง) 
   6.12 นิเทศงาน ติดตามประเมินผล 

6.13 สรุปและประเมินโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
         2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  จำนวน  311,500 บาท  
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน  400,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบ 

ฝายสงเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 ชุมชนนำรองสามารถนอมนำแนวทางหลักเกษตรทฤษฎีใหมระดับชุมชน ตามแนว

พระราชดำริอยูไดอยางเต็มที่เพื่อการพออยู พอกิน พึ่งตนเองได ดวยวิถีเกษตรอินทรียเพื่อความเขมแข็งและ
ยั่งยืน  

10.2 เปนแหลงเรียนรูการทำเกษตรทฤษฎีใหมระดับชุมชน ขององคการบริหารสวนจงัหวัด
สตูล และผลิตอาหารอินทรียสำหรับชุมชนนำรองมีการรวมตัวรวมแรงรวมใจในรูปกลุม เครือขาย วิสาหกิจ
ชุมชนหรือสหกรณ เพ่ือเปนการสรางความเขมแข็งแกกลุมชุมชนอ่ืนและเครือขายอยางตอเนื่อง 

10.3 สามารถกระตุนและสงเสริมใหจังหวัดสตูล เปนจังหวัดนำรองในการทำเกษตรอินทรยี
ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม ภายใตคำขวัญ “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์” 

10.4 ชุมชนมีสวนรวมในการดำเนินงานการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และกำกับดูแล
การบริหารงานใหเปนไปดวยความโปรงใสเปนธรรม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 13 

 
๑. ช่ือโครงการ  วันเด็กแหงชาติ 

๒. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.

๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ไดบัญญัติอำนาจและหนาที่ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รับผิดชอบการจัดสาธารณะใหแกประชาชนในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการจัดการดานการศึกษา การจัดกิจกรรมเพ่ือ
เด็ก และเยาวชนตามความพรอมความเหมาะสมและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 

 รัฐบาลกำหนดใหวันเสารท่ีสองของเดือนมกราคมทุกปเปน “วันเด็กแหงชาติ” มีวัตถุประสงค
เพื่อเปนการสงเสริมการศึกษาหรือสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งปนี้ตรงกับวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ 
และจังหวัดสตูลกำหนดจัดงานวันเด็กแหงชาติขึ้น ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล โดยเชิญองคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูลและภาคสวนตางๆเขารวมจัดกิจกรรม 

 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ ไดถายโอนมาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ปจจุบันมี
นักเรียนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน จำนวน ๖๗๓ คน และองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูลมีความประสงคและเจตนารมณท่ีจะใหนักเรียนในสังกัดไดรับการสงเสริมพัฒนาและเขา
รวมกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ซึ่งจะทำใหไดรับประสบการณ และไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเด็กหรือนักเรียน
สังกัดอ่ืน จึงไดรวมจัดโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจำป ๒๕๖๐ รวมกับจังหวัดสตูล 
๓. วัตถุประสงค 

 ๓.๑  เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดกลาแสดงออก 
 ๓.๒  เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและรับประสบการณตรง 
 ๓.๓  เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาท้ังรางกาย จิตใจและสติปญญา 
 ๓.๔  เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย เขาใจกฎกติกาทางสังคม 

๔. เปาหมาย 

๔.๑  เปาหมายเชิงปริมาณ 
 (๑.) นักเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเขารวมกิจกรรมจำนวน ๖๗๓ คน 

(๒.) เด็กและเยาวชนในจังหวัดสตูลเขารวมกิจกรรมจำนวน ๕,๐๐๐ คน 
๔.๒  เปาหมายเชิงคุณภาพ  
นักเรียนในสังกัดและเด็ก ในจังหวัดสตูลเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ และสามารถดำรงชีวิต

ในสังคมไดอยางมีความสุข 
๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
๖.๒ กำหนดรายละเอียดกิจกรรม 
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๖.๓ จัดเตรียมสถานท่ีจัดงานวันเด็กแหงชาติ 
๖.๔จัดงานวันเด็กแหงชาติประจำป พ.ศ.... 
๖.๕ประเมินผลโครงการ 
๖.๖สรุปและรายงานผลโครงการ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

4 ป  (ปงบประมาณ  2561 – 2564) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

3๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถวน) 
๙. ผูรับผิดชอบ 

กองการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม   
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

๑๐.๑ เด็กจังหวัดสตูลและนักเรียนในสังกัด ไดแสดงออกตามความสามารถในกิจกรรมตางๆ 
๑๐.๒ เด็กจังหวัดสตูลและนักเรียนในสังกัดไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและรับประสบการณตรง 
๑๐.๓ เด็กจังหวัดสตูลและนักเรียนในสังกัดไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจและสติปญญา 
๑๐.๔ เด็กจังหวัดสตูลและนักเรียนในสังกัด มีระเบียบวินัย เขาใจกฎกติกาทางสังคม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับท่ี 14 
 
 
๑. ช่ือโครงการ  คายอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน “รากแกวแหงปญญา” 

๒.  หลักการและเหตุผล 
  ปจจุบันในยุคโลกาภิวัฒน สังคมไทยหางไกลจากศาสนา การพัฒนาประเทศสวนใหญ      

เนนการแขงขันดานเศรษฐกิจเพียงดานเดียว ขาดการพัฒนาจิตใจและปญญาควบคูกันไป ทำใหวิถีชีวิตดั้งเดิมท่ี
ดีงามในอดีต อันเปนมรดกภูมิปญญาของบรรพบุรุษท่ีสั่งสมมายาวนาน กำลังจะสูญหายไป สังคมและประเทศ
จะมีความมั่นคงและเขมแข็งไดนั้น ยอมตองมีกำลังของชาติที่มีสุขภาวะที่สมบูรณทั้งกาย ใจ อารมณและ
ปญญา การพลิกฟนวิถีชีวิตที่ดีงามในอดีตใหหวนคืนมา จึงมีคุณคาตอชุมชนไทย และยอมมีคุณคาเพิ่มข้ึน   
หากสามารถปรับเปลี่ยนสังคมไทยไปสูวิถีใหมใหเหมาะสมกับยุคสมัย ดวยการผสมผสานคุณธรรมจริยธรรม 
ควบคูกับองคความรูสมัยใหมจนทำใหชุมชนสังคมมีความเขมแข็งม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองไดบนพ้ืนฐานของ
จิตใจที่มีคุณธรรม และการรูจักใชปญญา ตลอดจนรูเทาทันปญหาที่มากระทบ และไมตกเปนเหยื่อของปญหา
นั้น อีกทั้งยังสามารถจัดการ และแกไขปญหาดังกลาวไดอยางชาญฉลาด โดยรวมมือกันสรางสรรคสังคมใหอยู
รวมกันอยางมีความสุข และเปนสมาชิกของสังคมโลกไดอยางสงางาม  ดวยโครงการ “รากแกวแหงปญญา” 

โครงการคายอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน “รากแกวแหงปญญา” เปน
โครงการที่เนนเปดโอกาสใหเยาวชนที่กำลังจะเปนกำลังของชาติในอนาคตนั้น เขามาศึกษาและเรียนรูผาน
กระบวนการเรียนรูแบบศูนยการเรียนรู โดยการผสมผสานหลักคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมควบคูไปใน
แบบคูขนาน โดยยึดหลักการเรียนรูตามแนวพหุปญญา เพื่อครอบคลุมตามศักยภาพและความแตกตางของแต
ละบุคคล ทำใหเด็กที่ถือวาเปนอนาคตของชาติ มีจิตสาธารณะ พรอมที่จะปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม
ตอไป 
๓.  วัตถุประสงค 

๓.๑ เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต มีจิตสาธารณะในการ
ทำงาน และรูจักเสียสละใหกับสังคม 

๓.๒ เพื ่อใหเด็กและเยาวชนไดใชเวลาวางทำกิจกรรมที ่เปนประโยชนรวมกัน หางไกล
อบายมุขและสิ่งเสพติดตางๆ 

๓.๓ เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณคาของชีวิต สามารถดำรงชีวิตและอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

๓.๔ เพื ่อปลูกฝงและสรางจิตสำนึกใหเด็กและเยาวชน ประพฤติตนใหเปนพลเมืองที่ดี 
เสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือสังคม 
๔.  เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
  เด็กและเยาวชน วิทยากร อาสาสมัครและพ่ีเลี้ยง จำนวน ๗๕ คน 
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เชิงคุณภาพ 
๑. เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรมเปนแนวทางในการดำเนินชีวิต 
๒. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และเสียสละในการชวยเหลือชุมชน สังคม 
๓. เด็กและเยาวชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกลยาเสพติด 
๔. เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของชีวิต และอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

  ณ มูลนิธิปญญาธรรม สาขาสตูล   (สถานธรรมฉืออาย) ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 

๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑ ปรึกษาหารือผูเก่ียวของ  

  ๖.๒ กำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรม 
๖.๓ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๖.๔ มอบหมายใหมูลนิธิปญญาธรรม สาขาสตูล จัดหากลุมเปาหมาย 
๖.๕ ดำเนินการจัดกิจกรรม 
๖.๖ สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ    
๔ ป ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

๘.  งบประมาณ  
  65,000 บาท (หกหม่ืนหาพันบาทถวน)    
๙. ผูรับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑0.๑ เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรมเปนแนวทางในการดำเนินชีวิต 
๑0.๒ เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และเสียสละในการชวยเหลือชุมชน สังคม 
๑0.๓ เด็กและเยาวชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชนหางไกลยาเสพติด 
๑0.๔ เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของชีวิต และอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับท่ี 15 
 
 
๑. ช่ือโครงการ  โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมจังหวัดสตูล (ศูนยคลองชาง)  
                      (กิจกรรมคายคุณธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูรอน) 

๒. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตรา ๔๕(๗) ทวิ) และ 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
(มาตรา ๑๖(๑๑)) กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอำนาจหนาที่ในการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี    
ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมและการศาสนา และตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรท่ี ๖ การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน 
  เด็กและเยาวชนเปนทรัพยากรมนุษยที่มีความสำคัญมากของประเทศชาติ ทั้งในปจจุบันและ
อนาคต เปนพื้นฐานของการบริหาร การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งเปนผูที่ตองสืบทอด
เจตนารมณ เอกลักษณ วัฒนธรรมอันดีงาม การพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนใหมีศักยภาพมีความพรอมดาน
รางกาย สติปญญา อารมณ พรอม ๆ ไปกับการเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันตามหลักการศาสนาอยาง
เครงครัด เพ่ือนำไปสูสังคมท่ีมีฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและประเทศ
อยางยั่งยืน เปนหนาท่ีของทุกหนวยงาน ทุกภาคสวนในสังคมท่ีจะชวยกันพัฒนาเด็กและเยาวชนใหไปสูทิศทาง
ท่ีถูกตอง ในอันท่ีจะเปนภูมิคุมกันใหเกิดความม่ันคงของประเทศชาติ 

 จังหวัดสตูล เปนจังหวัดท่ีสงเสริมการทองเท่ียวระดับโลก ในแตละปมีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย
และชาวตางชาติเขามาทองเที่ยวเปนจำนวนมาก ทำใหเด็กและเยาวชนในจังหวัดสตูลไดรับอิทธิพลและ
วัฒนธรรมตาง ๆ จากนักทองเที่ยวอยางหลากหลาย ถูกวัฒนธรรมตางชาติที่ไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมและ
หลักการของศาสนาอิสลามเขามามีบทบาทในการดำเนินชีวิต เด็กและเยาวชนขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาด
จิตสำนึกในการทำความดี ถูกมองวาการปฏิบัติศาสนกิจเปนเรื่องไมสำคัญ ไมมีจิตสาธารณะในการชวยเหลือ
สังคม 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเห็นถึงความสำคัญ จึงดำเนินการ 
จัดทำโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมจังหวัดสตูล (ศูนยคลองชาง) กิจกรรมคาย
คุณธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูรอนข้ึน เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีดี  สรางนิสัย    ให
เปนคนมีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนคนดี มีความเปนประชาธิปไตย มีวิจารณญาณ ทันโลก    ทัน
เหตุการณ ดำรงชีวิตอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข มีจิตสาธารณะชวยเหลือสังคม มีความรับผิดชอบ
ทางสังคม 
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 ๓. วัตถุประสงค 
  ๒.๑ เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมคายฯ ไดเรียนรูและฝกปฏิบัติตามวิถีทางศาสนาในสถานการณตางๆ  

๒.๒ เพื ่อปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมที ่ไมพึงประสงค และเสริมสรางใหผู เขารับการอบรมมี
พฤติกรรมท่ีดีงามตามหลักมารยาทของศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยามารยาทท่ีดีงาม 

๒.๓ เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมคายฯ เกิดภูมิคุมกันที่ดีกับตนเอง สามารถนำหลักธรรมทาง
ศาสนาไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได เชน หางไกลจากยาเสพติด อบายมุข และสิ่งมึนเมาตาง ๆ หลีกเลี่ยง
ปญหาเรื่องชูสาว  
  ๒.๔ เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมคายฯ เกิดจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบทางสังคม ปลูกฝงให
เด็กและเยาวชนมีความซ่ือสัตยสุจริต เกิดจิตสำนึกรวมในการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น โตไปไมโกง 

๒.๕ เพื่อใหผู เขากิจกรรมคายฯ ไดตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของการเปนคนดี 
พัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกรวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท 
ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางจิตสำนึกในการทำความดี รูจักการให การเสียสละและบำเพ็ญประโยชนรวมกัน 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
   - เด็กและเยาวชนมุสลิม วิทยากร ผูชวยวิทยากร พี่เลี้ยง ผูปกครอง ผูสังเกตการณ และ
เจาหนาท่ีสมาคมครูอิสลามศึกษาสตูล รวมท้ังหมด จำนวน ๒๗๐ คน   

๕.  พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ๕.๑ ศูนยพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม(ศูนยคลองชาง) องคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล  
 ๕.๒ สถานท่ีตาง ๆ ในจังหวัดสตูล 

๖.  วิธีดำเนินการ 
  ๖.๑ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภายในศูนยพัฒนา
คุณธรรมฯ(ศูนยคลองชาง) 
  ๖.๒ กิจกรรมออกทำกิจกรรมฐานและบำเพ็ญประโยชนนอกสถานที่ สงเสริมใหรู จักรัก
สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แกปญหา แบงปนและเห็นคุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม 
เกิดจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชนและมีจิตสาธารณะ 

๗.   ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๔ ป  (ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)       

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

๙.     ผูรับผิดชอบ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล     

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ๑๐.๑   เด็กและเยาวชน ไดเรียนรูและฝกปฏิบัติตามวิธีทางศาสนาท่ีถูกตอง 
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  ๑๐.๒   เด็กและเยาวชน มีพฤติกรรมท่ีดีงามตามหลักมารยาทของศาสนา 
๑๐.๓   เด็กและเยาวชน เกิดภูมิคุมกันท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม ทำใหสังคมสงบสุข 

 ๑๐.๔   เด็กและเยาวชน ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึก
รวมกันในการสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ 
รูจักการให การเสียสละ และอุทิศตนเพ่ือประโยชนของสวนรวม 
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1. ช่ือโครงการ   ลูกเสือ-เนตรนารี 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
การพัฒนาศักยภาพผูเรียน นอกจากดานการเรียนทางวิชาการแลว กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ก็เปน

กิจกรรมหนึ่ง ที่มีสวนสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาการศักยภาพ ในดานความเปนระเบียบวินัย รูจักการแกปญหา
ดวยตนเอง มีความเปนผูนำและผูตามท่ีดี ปลูกฝงการชวยเหลืออ่ืน ความรักความสามัคคี สรางจิตสำนึกและมี
ความตระหนักในหนาที่ มีความซื่อสัตย สุจริต พรอมทั้งสามารถนำไปปรับใชในชีวิตประจำวัน และอยูรวมใน
สังคมอยางมีความสุข 

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง  ๖ จึงไดจัดทำโครงการการอยูคายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี เพ่ือมุงเนนท่ีจะ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี  ใหกับนักเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมเขาคายพักแรมเพื่อให

นักเรียนไดรับประสบการณตรง ตลอดจนไดนำความรูที่เรียนมาใชในการเขาคายพักแรม เพื่อเปนการเสริม

ประสบการณดังกลาวใหแกนักเรียนและสนองหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 

 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนวิชาลูกเสือ - เนตรนารีครบตามกระบวนการของหลักสูตร 
           3.2 เพ่ือใหนักเรียนเรียนรูประสบการณ การมีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีในหมูคณะ 

      3.3 เพ่ือใหนักเรียนไดบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนและชวยเหลือผูอ่ืน 
 3.4 เพ่ือสรางจิตสำนึกและมีความตระหนักในหนาท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต 

 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1. นักเรียนชั้น ป.๖ และ ม.๓  ไดเขาคายพักแรม 

4.1.  ตวัแทนนักเรียน ไดเขารวมกิจกรรมลูกเสือโลก  

4.1. นักเรียนชั้น ป.๑ - ม.๓ เขารวมกิจกรรมลูกเสือสัปดาหละ ๑ ครั้ง  

4.1  นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาพกายและ 

สุขภาพจิตท่ีดีมีความซ่ือสัตย สุจริต 

  4.1.  นักเรียนมีความรูในวิชาการทางลูกเสือ และสามารถนำไปปรับใชในชีวิตประจำได 

 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 , คายลูกเสือจังหวัดตรัง 
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6. วิธีดำเนินการ 
6.1  กิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ – เนตนารี นักเรียนชั้น ป.6 และม.3 

  6.1.1   สำรวจสถานท่ีกิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ – เนตนารี ป.๖ และม.๓  
  6.1.2  จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะทำงาน  ประชุม  วางแผน  ทำงาน 

        6.1.3 จัดจัดทำเอกสารใหกับนักเรียน และ จัดทำเอกสารการอยูคายพักแรม 

  6.1.4  จัดหารถรับสงนักเรียน 

  6.1.5  จัดทำหนังสืออนุญาตผูปกครอง 

  6.1.6  จัดทำบันทึกขอยืมเงินคาเบี้ยเลี้ยง 

  6.1.7  เขาคายพักแรม 

  6.1.8  จัดทำหนังสือเบิกเงินคารถ 

  6.1.9  จัดทำเอกสารสงใชเงินยืม 

  6.1.10  จัดทำสรุปและรายงานโครงการเปนรูปเลมเสนอผูอำนวยการโรงเรียน 

 6.2  กิจกรรมชุมนุมลูกเสือโลก  

  6.2.1 จัดหารถรับสงนักเรียน 

  6.2.2  จัดทำหนังสืออนุญาตผูปกครอง 

  6.2.3  จัดทำบันทึกขอยืมเงินคาเบี้ยเลี้ยง 

  6.2.4  เขาคายพักแรม 

  6.2.5  จัดทำหนังสือเบิกเงินคารถ 

  6.2.6  จัดทำเอกสารสงใชเงินยืม 

    จัดทำสรุปและรายงานโครงการเปนรูปเลมเสนอผูอำนวยการโรงเรียน 

 6.3  กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี 
  6.3.1  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณท่ีใชในกิจกรรมลูกเสือ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 

9. ผูรับผิดชอบ 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 สังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 นักเรียนไดเรียนวิชาลูกเสือ - เนตรนารีครบตามกระบวนการของหลักสูตร 
 10.2 นักเรียนเรียนสามารถนำประสบการณการเรียนรูไปบูรณาการการใชชีวิตประจำวันและการ        

ปฏิบัติตนใหอยูมีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีในหมูคณะ 
      10.3 นักเรียนไดบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนและชวยเหลือผูอ่ืน 
 



 
 

 
 

-๖6- 
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1. ช่ือกิจกรรม  การจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักสูตรโตไปไมโกง 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 หลักสูตรโตไปไมโกง มุงหลอหลอมใหเด็กโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ เปยมไปดวยคานิยมและคุณธรรม 
ไดแก ซ่ือสัตย สุจริต มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม รวมท้ังมีความรักในความถูกตองและเปน
ธรรม โดยยึดหลักความพอเพียงในการดำเนินชีวิต  ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการสรางภูมิคุมกันตอการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และตอตานการเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน สังคม และประเทศชาติ 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 จึงไดจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักสูตรโตไปไมโกง ในการจัดกิจกรรม
ทุกกลุมสาระรวมไปถึงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดังกลาว 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนใหรูจักการอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ บนพื้นฐานความ
ถูกตองและเปนธรรม 
 3.2 เพื่อสรางจิตสำนึกคุณธรรมของผูเรียนใหไมเห็นแกตัว ไมเอาเปรียบผูอื ่น รู จักจำแนกชั่ว-ดี 
สามารถแยกแยะความผิดและความถูกตอง เพ่ือเปนภูมิคุมกันตอปญหาทุจริตคอรรัปชั่น 
 3.3 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต การมีจิตสาธารณะ 
การรูรับผิดชอบ และมีวินัย พรอมท้ังรักความพอเพียง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  4.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปท่ี 1-6 

4.2นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6   

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดการเรียนการสอนบรูณาการหลักสูตรโตไปไมโกง ในการจัดกิจกรรมทุกกลุมสาระรวมไปถึงกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน  

7. ระยะเวลาดำเนินกาi 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผูเรียนพัฒนาการกระบวนการเรียนรู ใหรูจักการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ บนพ้ืนฐานความ
ถูกตองและเปนธรรม 
 10.2 ผูเรียนมีจิตสำนึกคุณธรรมไมเห็นแกตัว ไมเอาเปรียบผูอ่ืน รูจักจำแนกชั่ว-ดี สามารถแยกแยะ
ความผิดและความถูกตอง เพ่ือเปนภูมิคุมกันตอปญหาทุจริตคอรรัปชั่น 
 10.3 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ไดแก ความซ่ือสัตยสุจริต การมีจิตสาธารณะ การรู
รับผิดชอบ และมีวินัย พรอมท้ังรักความพอเพียง 
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1. ช่ือโครงการ  จัดงานวันตอตานยาเสพติดโลก กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก 
2. หลักการและเหตุผล 

ดวยสภาพปญหายาเสพติดท่ีสงผลใหมีผูไดรับความเดือดรอนท้ังทางตรง และทางออมเปนจำนวนมาก  
ทำใหนานาประเทศพยายามรวมมือกันเพ่ือหาทางหยุดยั้งปญหายาเสพติด จนกระท่ังท่ีประชุมระหวางประเทศ
วาดวยการใชยาในทางท่ีผิดและการลักลอบใชยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and 
licit Trafficking ICDAIT) ได ม ีมต ิให เสนอสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (United Nations General 
Assembly) ขอใหกำหนดวันท่ี 26 มิถุนายนของทุกปเปน "วันตอตานยาเสพติดโลก" เพ่ือใหประชาชนท่ัวโลก 
ไดตระหนักถึงความรายแรงของปญหายาเสพติด  

ประเทศไทยก็มิไดละเลยถึงปญหายาเสพติด เพราะเรื่องนี้สรางความเดือดรอนแกตัวประชาชนเอง
และครอบครัว รวมถึงประเทศชาติอีกดวย จะเห็นไดจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมี
ใจความวา "…ยาเสพติดนี่มันกอใหเกิดความเดือดรอนหลายอยาง โดยที่ไมไดตั้งใจทั้งราชการ ตำรวจ โดย
โรงพยาบาล โดยคน เอกชนตาง ๆ เดือดรอนหมด และสิ้นเปลือง คนทั่วประเทศก็สิ้นเปลือง แทนที่จะมีเงิน
ทอง มีทุนมาสรางบานเมืองใหสบาย ใหเจริญ มัวแตตองมาปราบปรามยาเสพติดมัวแตตองเสียเงินคาดูแล
รักษา ทั ้งผู เสพยา ผู เปนคนเดือดรอนอยางนี ้ก ็เสียทั ้งเง ินและเสียทั ้งชื ่อเสียง..."พระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ ศาลาดุสิตาลัย วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ 

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ตระหนักถึงและใหความสำคัญปญหายาเสพติดเปนปญหาที่ตองเรง
แกไข และใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของครอบครัวในการเฝาระวังการเสพ และการคาสารเสพติดใน
ชุมชน ตลอดจนการเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหแกสมาชิกในครอบครัวที่มีแนวโนมตอปญหายาเสพติด 
โดยเฉพาะเด็ก วัยรุน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และกลุมเสี่ยงตอการเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด  องคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูลจึงไดจัดกิจกรรมวันตอตานยาเสพติดโลก โดยจัดกิจกรรมบูรณาการรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพ่ือพัฒนากระบวนการสงเสริมความเขมแข็งสถาบันครอบครัว และชุมชน  
และรวมกันแกไขปญหายาเสพติดเปนไปอยางยั่งยืน สรางครอบครัวเปนสุข ชุมชนเขมแข็ง ประเทศชาติม่ันคง 

3. วัตถุประสงคโครงการ 
 3.1 เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน กลุมสตรี อสม.และผูนำชุมชน  ไดตระหนัก
ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และเพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุนนโยบายการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดของรัฐบาล จักปฏิบัติตน ใหอยูในระเบียบวินัย และปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

3.2 เพื่อควบคุมการแพรระบาดของสารเสพติดรวมทั้งปญหาอื่นๆ ในกลุมเด็ก วัยรุนและเยาวชน 
ตลอดจนกลุมเสี่ยงตางๆ มิใหสงผลกระทบตอการดำรงชีวิตประจำวัน 
 3.3 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของครอบครัว  
 3.4 เพ่ือรณรงค เผยแพรใหกลุมเด็ก วัยรุน เยาวชนและชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูลทราบ และตระหนัก
ถึงปญหายาเสพติดอยางตอเนื่อง 
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 3.5 เพื่อปลูกจิตสำนึกของกลุม เด็กวัยรุน เยาวชน และชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสตูลใหมีความซื่อสัตว
สุจริต ตั้งปฏิญาณตนไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด   
 3.6 เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยางสรางสรรค 

4. เปาหมาย / ผลผลิต / ตัวช้ีวัด (KPI)  
กลุมนักเรียน/ นักศึกษา/ เยาวชนกลุมเสี่ยง/ กลุมสตรี/ อสม./ หนวยงานภาครัฐ/ ภาคเอกชนและ

ประชาชน ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล จำนวน 2,000 คน  รวมกิจกรรมจัดงานวันตอตานยาเสพติดโลก 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดสตูล ในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 2,000 คน รวมกิจกรรมจัดงาน

วันตอตานยาเสพติดโลก 

6.  วิธีการดำเนินงาน 

 (1)  ขออนุมัติและจัดทำโครงการ 
 (2)  แตงตั้งคณะทำงาน 
 (3)  ติดตอประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 (4)  จัดกิจกรรมตามเปาหมายและรวมกับหนวยงานในจังหวัด 
 (5)  สรุปผล ประเมินผล  และรายงานผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ  
4 ป (งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
50,000.- บาท  (หาหม่ืนบาทถวน) 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 

10.1 หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน  ไดตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยา
เสพติดตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และเพ่ือเปนการสงเสริม สนับสนุนนโยบายการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของรัฐบาล 

10.2  ลดอัตราการใชสารเสพติดในเด็ก วัยรุน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และกลุมเสี่ยง   
10.3  สามารถสรางความรูความเขาใจในเฝาระวังบุคคลในครอบครัว มิใหเขาใกลยาเสพติด  
10.4  เด็ก วัยรุน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ใชเวลาวางในการทำกิจกรรมอยางสรางสรรค 
10.5  ผู เขารวมกิจกรรมตระหนักถึงผลกระทบตอสุขภาพ และการสงผลกระทบตอ

ครอบครัวของผูติดสารเสพติด  
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เชิงปริมาณ 
 กลุมนักเรียน/ นักศึกษา/ เยาวชนกลุมเสี่ยง/ กลุมสตรี/ อสม./ หนวยงานภาครัฐ/ ภาคเอกชน
และประชาชน ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล จำนวน 2,000 คน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี  19   

 
 
1. ช่ือ กิจกรรม การจัดทำขอตกลงคุณธรรมตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 การปองกันการทุจริตนับเปนเรื่องสำคัญไมนอยไปกวาการปราบปรามการทุจริต องคการ

บริหารสวนจังหวัดสตูล  มีเจตจำนงอันแรงกลาที่จะใชหลักการทางคุณธรรมเปนเครื่องชวยใหเกิดความรวมมือ
และรวมใจระหวางทุกสวนราชการตอตานการทุจริต หรือการกระทำโดยมิชอบทั้งปวง จึงเปนที่มาของการ
ดำเนินการจัดทำขอตกลงคุณธรรมตอตานการทุจริตข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหารสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดลงนามบันทึกขอตกลงคุณธรรมตอตานการทุจริต 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนนิการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผูบริหารมีการแสดงเจตจำนงวาจะบริหารงานดวยความซ่ือสัตยตอเจาหนาท่ีในหนวยงาน  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับท่ี 20 
 

1. ช่ือ กิจกรรม การประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของกิจกรรม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต  ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  เม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  และเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓          (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔)  สูการปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ท่ี
กำหนดวิส ัยทัศนไว ว า “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั ้งชาติต านทุจร ิต (Zero Tolerance & Clean 
Thailand)” ดังนั้นเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล จึงกำหนดใหผูบริหารได
ประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริตข้ึน    

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหารสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

6. วิธีดำเนินการ 
 ใหผูบริหารประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต ตอท่ีประชุมคณะผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการ  
ทุกครั้งท่ีมีการประชุม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผูบริหารมีการแสดงเจตจำนงวาจะบริหารงานดวยความซ่ือสัตยตอเจาหนาท่ีในหนวยงาน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับท่ี  21  
 

 
1. ช่ือ มาตรการ ติดปายแสดงเจตนารมณของผูบริหารในสำนักงาน 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของกิจกรรม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต  ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  เม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  และเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓          (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔)  สูการปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ท่ี
กำหนดวิส ัยทัศนไว ว า “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั ้งชาติต านทุจร ิต (Zero Tolerance & Clean 
Thailand)” ดังนั้นเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล จึงกำหนดใหผูบริหารได
ประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต และนำประกาศนั้นไปติดประชาสัมพันธใหรับทราบโดยท่ัวกัน    

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหารสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

6. วิธีดำเนินการ 
 ใหผูบริหารประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต ตอท่ีประชุมคณะผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการ  
ทุกครั้งท่ีมีการประชุม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ผูบริหารมีการแสดงเจตจำนงวาจะบริหารงานดวยความซ่ือสัตยตอเจาหนาท่ีในหนวยงาน 
  10.2 บุคลากรในสังกัดรอยละ 90 รับทราบถึงเจตนารมณของผูบริหารในการตอตานการทุจริต 
 
 



 
 

 
     -74- 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับท่ี 22 
 
 
๑. กิจกรรม การปฏิบัติงานการใหบริการรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกของคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖   
ไดกำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
งานบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจำเปน มีการ
ปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ
ตองการและมีการประเมินผลการใหบริการอยางสม่ำเสมอ 

๓.  วัตถุประสงค  
 ๓.๑  เพื่อใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคูกับการ
พัฒนาบำบัดทุกข บำรุงสุข ตลอดจนดำเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดวยความรวดเร็ว ประสบผลสำเร็จอยางเปนรูปธรรม   
 ๓.๒ เพ่ือใหการดำเนินงานจัดการใหบริการรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกขขององคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล มีข้ันตอน กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 
  ๓.๓ เพ่ือใหการดำเนินงานจัดการใหบริการรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกขขององคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล มีข้ันตอน กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

๔. สถานท่ีใหบริการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล   

๕. ผูรับผิดชอบ 
 ฝายนิติการ สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ประกอบดวย 

๑. นายอูหมอด มรรคาเขต นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหนงหัวหนาฝายนิติการ 

๒. นางสาวนุชจริยา มรรคาเขต ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

๖. ระยะเวลาเปดใหบริการ 

 เปดใหบริการวันจันทร  ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ตั้งแตเวลา   
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
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๗. แผนผังกระบวนการจัดการใหบริการรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

การใหบริการรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข 

ประสานงานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

แจงผลใหเจาหนาท่ีรับเรื่องราว 
รองเรียนรองทุกข 

 (๑๕ วัน) 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/ 
รองทุกขทราบ 

ไมยุติแจงผูรองเรียน/ 
รองทุกขทราบ 

สิ้นสุดการดำเนินการ 
รายงานผลใหผูบริหารทราบ 

๑. รองเรียนดวยตนเอง 

 
 
 

๒. รองเรียนผานเว็บไซต 

๓. รองเรียนทางโทรศัพท 
๐๗๔ - ๗๒๓๑๘๓ 

 
 

๔. รองเรียนทาง Facebook 
 

ยุติ ไมยุติ 
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๘.  คำจำกัดความ 
 “ผูรับบริการ” หมายถึง  ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป 
 “การจัดการขอรองเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข/ 
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล 
 “ผูรองเรียนรองทุกข” หมายถึง ประชาชนท่ัวไป ผูมีสวนไดเสียท่ีมาติดตอราชการ ผานชองทาง
ตางๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียนรองทุกข การใหขอเสนอแนะ การใหขอคิดเห็น การชมเชย 
การรองขอขอมูล 

๙. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการใหบริการรับรองเรียนรองทุกขของหนวยงาน 

  ๘.๑  จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีประจำศูนย 

  ๘.๒  แจงผูรับผิดชอบตามคำสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  เพ่ือความสะดวกในการ
ประสานงาน 
  ๘.๓  ใหบริการตามชองทางท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลกำหนดไว  คือ รองเรียนดวย
ตนเอง รองเรียนผานเว็บไซตองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล รองเรียนทางโทรศัพท และรองเรียนทาง     
Face Book รวมถึงการใหบริการในการแจงเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล 
  ๘.๔  รายงานหรือแจงผลการดำเนินการตามขอรองเรียนรองทุกขใหผูรองเรียนรองทุกขได
รับทราบผลการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน  

๘.๕ รายงานสรุปผลการดำเนินการใหบริการรับรองเรียนรองทุกข พรอมระบุปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข พรอมเผยทางเว็บไซตองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

 
๑๐. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนรองทุกขจากชองทางตาง ๆ 

 ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนรองทุกขท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ  โดย

มีขอปฏิบัติตามท่ีกำหนด  ดังนี้ 

ชองทาง 
ความถี่ในการ 
ตรวจสอบ
ชองทาง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน
รองเรียนรองทุกขเพ่ือประสาน
หาทางแกไขปญหา 

หมาย
เหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง ณ สำนักปลัด 
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

ทุกครั้งท่ีมีการ
รองเรียน 

ภายใน ๑ วันทำการ  

รองเรียนผานเว็บไซต องคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ  

รองเรียนทางโทรศัพท ๐ ๗๔ 
๗๑๒๓๘๐ 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ  



 
 

 

รองเรียนทาง Face Book ทุกวัน 
 

ภายใน ๑ วันทำการ  

 
๑๑. การบันทึกขอรองเรียน 
 ๑.  กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียนรองทุกขโดยมีรายละเอียด  ชื่อ-สกุล ที่อยู หมายเลข

โทรศัพทติดตอ เรื่องรองเรียนรองทุกขและสถานท่ีเกิดเหตุ 

 ๒.  ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียนรองทุกขลงสมุดบันทึกขอ

รองเรียนรองทุกข 

๑๒. การประสานหนวยงานเพ่ือแกปญหาขอรองเรียนรองทุกขและการแจงผูรองเรียนรองทุกขทราบ 

 ๑.  กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร  ประสานหนวยงานผู ครอบครองเอกสาร  เจาหนาที่ท่ี

เก่ียวของ  เพ่ือใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที 

 ๒.  ขอรองเรียนรองทุกขที่เปนการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน ให
จัดทำบันทึกขอความเสนอไปยังผูบริหารเพื่อสั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยัง
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ๓.  ขอรองเรียนรองทุกขที ่ไมอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  ให
ดำเนินการประสานหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง ในการแกไขปญหา
ตอไป 
 ๔.  ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณี ผูรองเรียนทำหนังสือรองเรียนความไม
โปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง  ใหเจาหนาที ่จัดทำบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั ่งการไปยัง
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือดำเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบตอไป 

๑๓. การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน 
 ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรายงานผลการดำเนินการใหทราบภายใน ๕ วันทำการ เพ่ือเจาหนาท่ี จะ
ไดแจงใหผูรองเรียนทราบตอไป 

๑๔. การรายงานผลการดำเนินการใหผูบริหารทราบ 
 ๑.  ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข  ใหผูบริหารทราบทุกเดือน 
 ๒.  ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ  เพ่ือนำมาวิเคราะหการจัดการ
ขอรองเรียนรองทุกขในภาพรวมของหนวยงาน  เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข  ปรับปรุง  พัฒนา  องคกร  
ตอไป 

๑๕.  มาตรฐานงาน 
 การดำเนินการแกไขขอรองเรียนรองทุกขใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ซ่ึงในกรณีไดรับ
เรื ่องรองเรียนรองทุกขใหศูนยรับเรื ่องราวรองเรียนรองทุกของคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ดำเนินการ
ตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ  ดำเนินการแกไขปญหาขอรองเรียนรองทุกขใหแลว
เสร็จภายใน๑๕ วัน ทำการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 23      

 
 
1.  ช่ือกิจกรรม  ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 

2.   หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของกิจกรรม 
            กองคลัง  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล  โดยลักษณะงานเปนงานเกี่ยวกับการเบิกจายรับนำสงเก็บรักษาเงินและเอกสารแทน
การเงิน งานตรวจสอบใบสำคัญฎีกา  งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจางคาตอบแทนและเงินอ่ืนๆ  งานเบิกจายการ
ขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ  งานการจัดสรรเงินตางๆ  งานการควบคุมการเบิกจายงบประมาณ  งานจัดทำงบ
ทดลองประจำเดือน ประจำป  งานจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน งานจัดทำบัญชีทุกประเภท  งาน
ทะเบียนคุมเงินรายไดรายจายทุกประเภท  งานตรวจสอบบัญชี  งานวิชาการดานการเงิน การบัญชีและการ
พัสดุ  งานชวยเหลือใหคำแนะนำทางวิชาการแกหนวยงานทองถิ่น  งานจัดทำรายงานตางๆ ตามคูมือบัญชี  
งานจัดซื้อ จัดจาง จัดหาพัสดุ  งานซอมแซมบำรุงรักษาพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑและทรัพยสิน  งาน
ควบคุมตรวจสอบการรับจายพัสดุ  งานจำหนายพัสดุครุภัณฑ  งานจัดเก็บรายได  ซ่ึงลักษณะงานดังกลาวจะมี
ความสำคัญในการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนอยางมาก  

           ฉะนั้นเพื่อใหองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลสามารถควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ     กองคลังจึงมีแนวคิดที่จัดทำกิจกรรมนี้ขึ ้นมา
เพ่ือใหการจัดทำแผนการใชจายเงินเปนไปอยางถูกตอง  และมีความคลาดเคลื่อนนอยท่ีสุด  รวมท้ังบุคลากรใน
สังกัด สามารถวางแผนการใชจายเงินเปนไปอยางถูกตอง ถูกวิธี และมีความรัดกุมมากยิ่งข้ึน   

3.  วัตถุประสงคของกิจกรรม 

3.1  เพ่ือใหบุคลากรสามารถจัดทำแผนการใชจายเงิน  เพ่ือควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนไปอยางถูกตอง และมีความรัดกุมมาก
ยิ่งข้ึน 

3.2  เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย  และหนังสือสั่งการตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ
กับงานคลัง   

4. เปาหมาย 
เชิงปริมาณ  บุคลากรกองงานตาง ๆ  ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการวางฎีกาเบิกจายเงิน  ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดสตูล   จำนวน  ๕๐   คน 
    เชิงคุณภาพ   บุคลากรในสังกัดสามารถบุคลากรสามารถควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนไปอยางถูกตอง และเปนไปตามระเบียบ
การเบิกจายเงิน  และมีความรัดกุมมากยิ่งข้ึน    

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ    
     หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  ชั้น ๒ 
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6. วิธีการดำเนินการ 
6.1 ขออนุมัติดำเนินงานโครงการ 
6.2 จัดทำกำหนดการและแจงใหทุกสวนทราบ 
6.3 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เอกสารการอบรม  สถานท่ี 
6.4 ดำเนินกิจกรรม โดยแนะนำการควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจำปขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนไปอยางถูกตอง ถูกระเบียบ และมีความรัดกุมมากยิ่งข้ึน 
6.5 สรุปประเมินผลโครงการ 
6.6 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตอผูบริหารทราบ    

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
      พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ -  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
     ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ 
     กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

10. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ  มีเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรมในครั้งนี้ ไมนอยกวารอยละ  ๘๐  ของเปาหมายท่ีวางไว 
เชิงคุณภาพ   บุคลากรในสังกัดมีความรูความสามารถควบคุมการใชจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ 
                 รายจายประจำปขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนไปอยางถูกตอง  ถูกระเบียบการ 
                  เบิกจาย   และมีความรัดกุมมากยิ่งข้ึน 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
11.1 บุคลากรสามารถควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจำป

ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนไปอยางถูกตอง  และมีความรัดกุมมากยิ่งข้ึน 
11.2 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย  และหนังสือสั่งการตาง ๆ  

ท่ีเก่ียวของกับงานคลัง   
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 24 

 
 
1. ช่ือกิจกรรม  สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

2. หลักการและเหตุผล 
            กองคลัง  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล  โดยลักษณะงานเปนงานเกี่ยวกับการเบิกจายรับนำสงเก็บรักษาเงินและเอกสารแทน
การเงิน งานตรวจสอบใบสำคัญฎีกา  งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจางคาตอบแทนและเงินอ่ืนๆ  งานเบิกจายการ
ขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ  งานการจัดสรรเงินตางๆ  งานการควบคุมการเบิกจายงบประมาณ  งานจัดทำงบ
ทดลองประจำเดือน ประจำป  งานจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน งานจัดทำบัญชีทุกประเภท          งาน
ทะเบียนคุมเงินรายไดรายจายทุกประเภท  งานตรวจสอบบัญชี  งานวิชาการดานการเงิน การบัญชีและการ
พัสดุ  งานชวยเหลือใหคำแนะนำทางวิชาการแกหนวยงานทองถิ่น  งานจัดทำรายงานตางๆ ตามคูมือบัญชี  
งานจัดซ้ือ จัดจาง จัดหาพัสดุ  งานซอมแซมบำรุงรักษาพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑและทรัพยสิน      งาน
ควบคุมตรวจสอบการรับจายพัสดุ  งานจำหนายพัสดุครุภัณฑ  งานจัดเก็บรายได  ซ่ึงลักษณะงานดังกลาวจะมี
ความสำคัญในการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนอยางมาก  

           ฉะนั้นเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความโปรงใส  ในดานการใชจายเงินขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล  กองคลังจึงมีแนวคิดท่ีจัดทำกิจกรรมนี้ข้ึนมาเพ่ือใหบุคลากรในสังกัด  บุคคลภายนอก
สามารถตรวจสอบดานการเงินการคลัง  วาถูกตอง มีการเบิกจายเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ   
สั่งการตาง ๆ และนำไปสูการประเมินผลท่ีดี เพ่ือมีการพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

3. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
3.1 บุคลากรสามารถตรวจสอบ และควบคุม ยอดงบประมาณคงเหลือเปนไปอยางถูกตอง 
3.2 เพ่ือสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล                

ใหเปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล 
3.3 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย  และหนังสือสั่งการตาง ๆ  ท่ี

เก่ียวของกับงานคลัง   
4. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ  บุคลากรกองงานตาง ๆ  ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการวางฎีกาเบิกจายเงิน  ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล   จำนวน  ๕๐   คน 

เชิงคุณภาพ  บุคลากรในสังกัดสามารถตรวจสอบงบประมาณคงเหลือได และสามารถควบคุมงบประมาณ 
เปนไปอยางถูกตอง   / 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ    
     หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  ชั้น ๒ 

6. วิธีการดำเนินการ 
6.1 ขออนุมัติดำเนินงานโครงการ 
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6.2 จัดทำกำหนดการและแจงใหทุกสวนทราบ 
6.3 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เอกสารการอบรม  สถานท่ี 
6.4 ดำเนินกิจกรรม โดยแนะนำการตรวจสอบเบื้องตน ในการตรวจสอบยอดงบประมาณคงเหลือ

ในแตละกองราชการ 
6.5 สรุปประเมินผลโครงการ 
6.6 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตอผูบริหารทราบ 

              
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ -  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
     กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

10. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ  มีเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรมในครั้งนี้ ไมนอยกวารอยละ  ๘๐  ของเปาหมายท่ีวางไว 
เชิงคุณภาพ   บุคลากรในสังกัดมีความรูความสามารถในการตรวจสอบงบประมาณคงเหลือได และ
สามารถควบคุมงบประมาณเปนไปอยางถูกตอง    

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
11.1 บุคลากรสามารถตรวจสอบ และควบคุม ยอดงบประมาณคงเหลือเปนไปอยางถูกตอง 
11.2 เพื่อสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล                

ใหเปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล 
11.3 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย  และหนังสือสั่งการตาง ๆ                 

ท่ีเก่ียวของกับงานคลัง   
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับท่ี  25 
1. ช่ือมาตรการ  “ยกระดับคุณภาพบริการประชาชน”    

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงมีอำนาจหนาท่ีในการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผูพักในโรงแรม ภาษีบำรุง อบจ.จากการคาน้ำมัน/กาช และยาสูบ        ใน
จังหวัดสตูล  และมีการสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ โดยใหผูรับบริการกรอกแบบสอบถาม        จึง
นำความคิดเห็นที่ไดรับจากการกรอกแบบสอบถามของผูรับบริการมาวิเคราะห และปรับปรุง  เพื่อยกระดับ
คุณภาพการใหบริการ  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลจึงจำเปนที่จะตองยกระดับคุณภาพการใหบริการเพ่ือ
ตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกผูประกอบการ  และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
จัดเก็บรายได        
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหกับผูประกอบการโรงแรม รีสอรท บังกะโล และเกสเฮาส  ใน
จังหวัดสตูลในการชำระคาธรรมเนียมฯ และภาษีฯ                        
 3.2 เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดใหกับองคกร     

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได                                                

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 สถานท่ีท่ีภายในกองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล      

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 เพ่ิมชองทางการใหบริการ                   

 6.2 ประชาสัมพันธใหผูมารับบริการทราบ ถึงชองทางการใหบริการตางๆ         
 6.3 ทำแบบประเมินเพ่ือใหผูรับบริการประเมินความพึงพอใจ                         

6.4 สรุปผลการประเมินเพ่ือรายงานใหผูบริหารทราบ                         

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)                                          

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ         

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล    

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
          ตัวช้ีวัด  แบบประเมินความพึงพอใจจากผูรับบริการ  มีความพึงพอใจไมต่ำกวารอยละ 80                          
       ผลลัพธ  เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได    
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี  26 

 
 

1. ช่ือโครงการ   ข้ันตอนการใหบริการหองประชุมศูนยขอมูลสารสนเทศการทองเท่ียวจังหวัดสตูล 

2. หลักการและเหตุผล  
การใหบริการใหไดรับความพึงพอใจสูงสุดเปนเปาหมายขององคกร โดยหนวยงานของรัฐมีการพัฒนา

คุณภาพการใหบริการที่ดี การใหบริการเปนไปอยางมีขั้นตอน และมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการอำนวยความ
สะดวกแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจในการใชบริการที่ดีและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน  

หองประชุมหองประชุมศูนยขอมูลสารสนเทศการทองเที่ยวจังหวัดสตูล ไดใหบริการกับหนวยงาน
ตางๆ ทั้ง หนวยงานสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน เปนประจำทั้งในและนอกเวลาราชการ 
ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเห็นถึงความสำคัญและมีนโยบายในการใหบริการใชหองประชุมฯ เปนไป
อยางทั่วถึง มีขั ้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการยกระดับการใหบริการและ
อำนวยความสะดวกใหกับหนวยงานสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน ใหไดรับความสะดวกใน
การใหบริการ และมีความพึงพอใจสูงสุด รวมถึงเปนประโยชนในภาพรวมของจังหวัดสตูล  

3.วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหบริการหองประชุมทั้งใน และนอกเวลาราชการ และอำนวยความสะดวกใหแกหนวยงาน

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน ในการใชหองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
2. เพ่ือใหการใหบริการเปนไปอยางมีข้ันตอน และมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อตอบสนองความพึงพอใจในการใชบริการหองประชุมฯแกหนวยงานสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

เอกชน และประชาชน 
4. เปาหมาย 

หนวยงานสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน 
5. สถานท่ีดำเนินการ  

หองประชุมศูนยขอมูลสารสนเทศการทองเที่ยวจังหวัดสตูล อาคารพิพิธภัณฑภาพถายการ
ทองเท่ียวจังหวัดสตูล 

6. วิธีดำเนินโครงการ 
๑. ประชุมคณะทำงานเพ่ือกำหนดรูปแบบการดำเนินการ 
๒. ขออนุมัติโครงการ 
๓. จัดทำแผนผังกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 
๔. จัดทำแบบฟอรมการขอใชบริการ  
๕. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจการใหบริการหองประชุมฯ 
๖. จัดทำกลองแสดงความคิดเห็นการใหบริการ  
๗. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ แผนพับคูมือการใหบริการ 
๘. ติดตามประเมินผล 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินโครงการ  
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ 
 10.1 รายงานขอมูลสถิติการใหบริการหองประชุมฯ 
 10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชบริการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี   27    

 
 
1.  ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการสนามกีฬา 

2.  หลักการและเหตุผล 

 จังหวัดสตูล ไดสงมอบภารกิจความรับผิดชอบดูแลสนามกีฬากลางจังหวัดสตูล ใหกับองคการบริหาร

สวนจังหวัดสตูล ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยใหองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เขาดำเนินการบริหารจัดการดูแลสนามกีฬากลาง

จังหวัดสตูล ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2548 เปนตนไป 

 สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เปดใหบริการประชาชนเปนสถานท่ีออกกำลังกายหรือทำ

กิจกรรมสวนรวม  รวมท้ังจัดการแขงขันกีฬาในระดับตาง ๆ เชน การแขงขันฟุตบอลดีวิชั่น 2 การแขงขันกีฬา

นักเรียนนักศึกษาและเยาวชนจังหวัดสตูล การแขงขันกีฬาขององคการปกครองสวนทองถ่ิน การแขงขันกีฬา

ขาราชการ การแขงขันกีฬาของหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยเฉลี่ยจะมีผูขอใชบริการเพ่ือจัดการ

แขงขัน และเพ่ือออกกำลังกายเปนจำนวนมาก นับแตวันท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลไดรับการถายโอน

ภารกิจใหดูแลสนามกีฬากลาง องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดเริ่มดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬา

มาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถรองรับการมาใชบริการของประชาชนท้ังเพ่ือการออกกำลังกายและเพ่ือใชใน

การแขงขันกีฬาไดเพียงพอและมีคุณภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน โดยไดมีการปรับปรุง ซอมแซม บำรุงรักษาและ

กอสรางสนามกีฬา และสิ่งอำนวยความสะดวก สถานท่ีออกกำลังกายเพ่ิมเติม เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ใหบริการสนามกีฬา อบจ.สตูล ใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหสนามกีฬา อบจ.สตูล เปนสนามแขงขันกีฬาท่ีไดมาตรฐาน 

สามารถรองรับการจัดการแขงขันกีฬา และใหบริการประชาชนไดตลอดป กอใหเกิดความภาคภูมิใจของ

ประชาชนท่ัวท้ังจังหวัดสตูล 

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ

การใหบริการสนามกีฬา อบจ.สตูล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการสนามกีฬา อบจ.สตูลใหแกประชาชน

ท่ัวท้ังจังหวัดสตูลตอไป 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื ่อใหการจัดการบริหารสนามกีฬา อบจ.สตูล มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอ

ผูรับบริการ 

 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการสนามกีฬา อบจ.สตูล แกประชาชน หนวยงานรัฐและเอกชน 

 3. เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงการใหบริการไดสะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมจำนวนมากยิ่งข้ึน 

 4 เพื่อใหสนามกีฬา อบจ.สตูล เปนศูนยกลางการกีฬาของจังหวัดสตูล และเปนศูนยกลางการออก

กำลังกายของประชาชนในจังหวัดสตูล  
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4. เปาหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

  ประชาชนในจังหวัดสตูล สามารถมาใชสนามกีฬา อบจ.สตูล ตลอดท้ังป จำนวน 100,000 คน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

  สนามกีฬา อบจ.สตูล เปนสนามแขงขันกีฬาท่ีไดมาตรฐาน สามารถรองรับการจัดการแขงขัน 

กีฬา และการออกกำลังกายของประชาชนไดตลอดทั้งป  สรางความประทับใจในการใหบริการ และสามารถ

ดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดตามวัตถุประสงค 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

  สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. ประชุมเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

 2. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารสนามกีฬา อบจ.สตูล เพื่อทำหนาที่กำหนดนโยบาย เปาหมายการ

ดำเนินงานบริหารจัดการสนาม 

 3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 4. จัดระบบงานท่ีเก่ียวของกับการใหบริการสนามกีฬา 

 5. แสดงข้ันตอนในการใหบริการสนามกีฬา โดยปดประกาศใหประชาชนไดรับทราบโดยท่ัวกัน 

 6. จัดสถานท่ีใหมีความสะดวกแกประชาชน หนวยงานตาง ๆ ท่ีติดตอเพ่ือรับรับบริการ 

 7. มีแบบฟอรมการใหบริหาร และตัวอยางการกรอกแบบฟอรมติดไวใหผูรับบริการเห็นไดอยางชัดเจน 

 8. จัดใหมีเจาหนาท่ีใหบริการในชวงเวลาพักเท่ียงและนอกเวลาราชการ 

 9. เก็บรวบรวมขอมูล สรุปผล ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 

 กิจกรรม 

1. กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพดานบุคลากร 

2. กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพดานการใหบริการ และการประชาสัมพันธ 

3. กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุ-อุปกรณ สิ่งอำนวยความสะดวกและทัศนียภาพ 

4. กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพดานความปลอดภัย 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 

  4 ป  (ปงบประมาณ 2561 – 2564) 

8.  งบประมาณ 

              ใชงบประมาณคาปรับปรุงซอมแซม บำรุงรักษาสนามกีฬา ประจำปงบประมาณนั้นๆ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. การจัดการบริหารสนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการทุกคน 

 2. ประชาชนชาวจังหวัดสตูล ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงหนวยงานตาง ๆ รับภาครัฐและเอกชน สามารถ

เขาถึงการบริการสนามกีฬา อบจ.สตูล ไดอยางท่ัวถึง สะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจในการรับการ

บริการ 

 3.จังหวัดสตูล มีสนามกีฬาท่ีไดมาตรฐาน สามารถจัดการแขงขันกีฬาในระดับจังหวัด ระดับภาคและ

ระดับประเทศ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี  28 

 
1. ช่ือมาตรการ   การออกคำสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูลและหัวหนาสวนราชการ                  

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงมีอำนาจหนาท่ีในการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผูพักในโรงแรม ภาษีบำรุง อบจ.จากการคาน้ำมัน/กาช และยาสูบ        ใน
จังหวัดสตูล.ซ่ึงในบางครั้งบางรายมีการชำระลาชาทำใหตองชำระคาปรับ  และในการชำระคาปรับเปนอำนาจ
ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนผูลงนามเปรียบเทียบปรับในแบบเปรียบเทียบปรับ  ซึ่งไมไดอยู
ประจำสำนักงานตลอดเวลา  ทำใหเกิดความไมสะดวกแกผูประกอบการ  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  จึง
ไดมีการมอบอำนาจการเปรียบเทียบปรับใหแกหัวหนาฝ ายโตยตรง  เพื ่ออำนวยความสะดวกใหแก
ผูประกอบการ  และเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได          

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนการลดขั้นและอำนวยความสะดวกใหกับผูประกอบการโรงแรม รีสอรท บังกะโล และ
เกสเฮาส  ในจังหวัดสตูลในการชำระคาธรรมเนียมฯ และภาษีฯ      
 3.2 เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดใหกับองคกร     

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได                                                 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 สถานท่ีท่ีภายในกองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล      

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ออกคำสั่งมอบอำนาจใหแกหัวหนาฝาย                                          

 6.2 ปดประชาสัมพันธใหผูมารับบริการทราบ ทางชองทางประชาสัมพันธตางๆ                      
 6.3 ทำแบบประเมินเพ่ือใหผูรับบริการประเมินความพึงพอใจ                                

6.4 สรุปผลการประเมินเพ่ือรายงานใหผูบริหารทราบ                            

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)                                          

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดำเนินมาตรการ                   

9. ผูรับผิดชอบ 

กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  
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11. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ตัวชี้วัด  แบบประเมินความพึงพอใจจากผูรับบริการ  มีความพึงพอใจไมต่ำกวารอยละ 80                       . 
ผลลัพธ  เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 29 

๑. ช่ือโครงการ  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตท่ีดิน 

๒. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยจังหวัดสตูล ไดกำหนดทองท่ีอำเภอควนโดน,เมืองสตูล,ทาแพ,ควนกาหลง,ละงู ในจังหวัดสตูล 
เปนทองท่ี ท่ีจะดำเนินการสำรวจรังวัดทำแผนท่ี เพ่ือออกโฉนดท่ีดินและสอบเขตโฉนดท่ีดิน ตามโครงการ
พัฒนามาตรฐานแผนท่ี รูปแปลงโฉนดท่ีดินและเรงรัดการออกโฉนดท่ีดินใหครอบคลุมท่ัวประเทศ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแตวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป และสำนักงานท่ีดิน
จังหวัดสตูล แจงใหองคการบริหารสวนจังหวัดไประวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตท่ีดิน ท่ีจะทำการรังวัด
แปลงท่ีติดตอกับทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ซ่ึงแตเดิมกองชางเปนผูชี้แนวเขตและลงชื่อ
รับรองแนวเขตท่ีดินกรณีออกโฉนดท่ีดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน แตเนื่องจากบุคลากรกองชางได
ลาออกจากราชการหลายทาน ทำใหบุคลากรกองชางมีไมเพียงพอท่ีจะดำเนินการในเรื่องดังกลาว นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลไดสั่งการมอบหมายใหฝายทะเบียนพัสดุและทรัพยสิน กองพัสดุและทรัพยสิน 
เปนผูระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตท่ีดินแทนนายองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล กรณีออกโฉนด
ท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชนแทนกองชาง เพ่ือใหการบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและ
ถูกตองตามระเบียบแบบแผนของทางราชการตอไป 

๓. วัตถุประสงค 
      ๓.๑ เพ่ือใหมีผูดูแลรักษาทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  
 ๓.๒ เพ่ือใหมีผูระวังแนวเขตท่ีดินขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เม่ือเจาพนักงานท่ีดินไดแจง
หนังสือการระวังชี้แนวเขตแลลงชื่อรับรองเขตท่ีดิน 
 ๓.๓ เปนการใหบริการประชาชนในจังหวัดสตูลท่ีขอรังวัดท่ีดินของตนเอง ท่ีมีเขตติดตอกับท่ีดินของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลใหเปนดวยความถูกตองตามประมวลกฎหมายท่ีดินแลระเบียบในการรังวัดท่ีดิน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ เชิงปริมาณ ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตท่ีดิน ตลอดท้ังป จำนวน ๑๐๐ ราย 
 ๔.๒ เชิงคุณภาพ ปฏิบัติงานมีความถูกตอง รักษาผลประโยชนของทางราชการ สรางความ
ประทับใจในการใหบริการประชาชน         

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ทองท่ีใหบริการทุกอำเภอในจังหวัดสตูล        

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ ตรวจสอบหนังสือท่ีไดรับแจงจากสำนักงานท่ีดิน 
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 ๖.๒ ตรวจสอบทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
 ๖.๓ จัดทำหนังสือมอบเรื่องการชี้และรับรองแนวเขตท่ีดิน 
 ๖.๔ ลงพ้ืนท่ีสำรวจตรวจสอบตามหนังสือท่ีไดรับแจงจากสำนักงานท่ีดิน    
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ป ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๑- ๒๕๖๔        

8. งบประมาณดำเนนิการ 
 ใชงบประมาณคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสำหรับใชในการปฏิบัติงานของกองพัสดุฯ   

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองพัสดุและทรัพยสิน องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล      

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 การไประวังแนวเขตและลงชื่อรับรองเขตท่ีดินทุกครั้ง ไมเปนเหตุใหองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
เสียกรรมสิทธิ์หรือเสียประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ      
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 30 

 
1. ช่ือ โครงการ ปณิธานความดี 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของกิจกรรม 
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ไดประชาสัมพันธแจงใหสวนราชการไดตั้งปณิธานที่จะ
กระทำความดี  ดังนั้นองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล จึงไดตั้งปณิธานความดี ในนามของหนวยงานวา “เราจะ
ไมทุจริต  โดยการเริ่มตนปฏิบัติงานครบตามเวลาราชการ”  
 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีปฏิบัติตามปณิธานความดี ดีเดน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ขาราชการ  ลูกจางประจำ  และพนักงานจางสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ตั้งปณิธานความดีในนามของหนวยงาน 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามปณิธานความดี 
 6.3 กำหนดเกณฑการประเมิน 
 6.4 สวนราชการแจงรายชื่อผูปฏิบัติตามปณิธานความดีเดน ในรอบ 2 เดือน 
 6.5 คณะกรรมการฯ ประชุมเพ่ือคัดเลือกผูปฏิบัติตามปณิธานความดี ดีเดน  
 6.6 มอบเกียรติบัตร หรือโล (ตามเกณฑท่ีกำหนด) แกผูปฏิบัติตามปณิธานความดีในรอบ 2 เดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  บุคลากรในสังกัดมีสวนรวมในการปฏิบัติตามปณิธานความดี 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 31  

 
1. ชื่อกิจกรรม   ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทำคุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

2. หลักการและเหตุผล 
การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอัน

สำคัญในการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดำรงชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซ่ือสัตย สุจริต และเสียสละ
เพ่ือสวนรวม ถือวาเปนหลักสำคัญของการทำความดีดังนั้น เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานท่ีมีความตั้งใจใน
การปฏิบัติงานดวยความซื ่อสัตย สุจริต ทำความดีอยางตอเนื ่องเปนแบบอยางแกประชาชน ผู ที ่ทำ
คุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  สม่ำเสมอ องคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล จึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย สุจริต และการตอตานการทุจริตแก
บุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนผูทำความดี มีความซ่ือสัตยสุจริต และผูทำคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรม
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกยองบุคคลผูเสียสละและทำ
คุณประโยชนใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ที่ควรไดรับการยกยองชมเชย และเปนบุคคลตัวอยางและ
จัดกิจกรรมรณรงคเผยแพร ประชาสมัพันธ ใหประชาชน หนวยงาน มีคานิยม ยกยอง เชิดชูและเห็นคุณคาของ
การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการทำคุณประโยชนเพ่ือสวนรวม 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อสรางขวัญและกำลังใจแกผูทำคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหาร

สวนจังหวัดสตูล 
3.2 เพื่อสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให

ตระหนักถึงความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
3.3 เพื่อรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน มีคานิยม ยกยอง เชิดชูและเห็น

คุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
- ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตจังหวัดสตูล 
- ผูทำคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
พ้ืนท่ีในเขต จังหวัดสตูล (ตามโครงการ อบจ.พบประชาชน) 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสรางมาตรการรวมกันในการกำหนดหลักเกณฑ

การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน 
6.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทำความดี เพ่ือใหเปนแบบอยาง 
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6.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนที่ผานการ
คัดเลือกและไดคะแนนสูงสุด 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามโครงการ อบจ.พบประชาชน) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมมีงบประมาณ (ใชจายรวมในโครงการ อบจ.พบประชาชน) 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทำคุณประโยชนหรือเขารวมใน

กิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
10.2 ประชาชน หนวยงาน องคกร มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติ

ตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการทำคุณประโยชนเพ่ือสวนรวม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ 32 

 
1. ช่ือ กิจกรรม  ชมเชยนักเรียนผูกระทำความดี 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 การทำความดีและการเสริมแรงในทางบวกเปนปจจัยหนึ่งที่กระตุนใหนักเรียนมีจิตสำนึกและมีความ
ตระหนักในหนาที่ของพลเมืองดี  ทามกลางสังคมที่มีการแขงขันและเรงรีบสงผลใหเกิดความผิดพลาดข้ึน
บอยครั้ง และสรางความเสียหายใหแกผูคนเปนอยางมาก 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 จึงเห็นความสำคัญและจัดทำกิจกรรมชมเชยนักเรียน เพื่อเปนขวัญกำลังใจ
แกเด็กนักเรียน  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 3.2 เพ่ือสรางความตระหนักใหนักเรียนมีความซ่ือสัตยสุจริต 
 3.3 เพ่ือเชิดชูแกนักเรียนท่ีปฏิบัติตนในการทำความดี 
       

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
            นักเรียนทุกระดับชั้น 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 และชุมชน 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 อบรมสั่งสอนสอดแทรกทุกกิจกรรมการเรียนการสอน และมอบเกียรติบัตรเชิดชูการทำความดี 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนนิการ 
 ไมใชงบประมาณ          

9. ผูรับผิดชอบ 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 สังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 10.2 เพ่ือสรางความตระหนักใหนักเรียนมีความซ่ือสัตยสุจริต 
 10.3 เพ่ือเชิดชูแกนักเรียนท่ีปฏิบัติตนในการทำความดี 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี  33 

 
 
1. ชื่อ กิจกรรม  ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล       

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชกอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  และนโยบายของรัฐ 
ขอที่ 10 การสงเสริมการบริหารสวนราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ          

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล จึงกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสเพื่อเปนมาตรฐาน 
แนวทางปฏิบัติและคานิยมสำหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยืดถือ  และปฏิบัติควบคูกับกฎ 
ระเบียบ และขอบังคับอื ่นๆ  โดยมุงมั ่นที ่จะนำหนวยงานใหดำเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส  
บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต               

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน    
 3.2 เพ่ือแกไขปญหาความไมโปรงใส  ทุจริต ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล   

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือใหการบริหารขององคกรเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  มีความโปรงใส        เปน
ธรรมและตรวจสอบได                                                                                           

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 สถานท่ีท่ีภายในกองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล      

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 รวบรวมขอมูล  พรอมรับการตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบ                                  

6.2 สรุปผลการตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบเพ่ือรายงานใหผูบริหารทราบ       

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)                                          

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
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9. ผูรับผิดชอบ 
 กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล                                            

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ผูบริหาร  และบุคลากร ในองคกร  ไดมีการพัฒนา ปรับปรุงและแกไขขอผิดพลาด ท่ีเคยปฏิบัติไม

ถูกตองจากการแนะนำของหนวยตรวจสอบท่ีตรวจสอบเจอ                                                                                            
. 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี  34   

 
1.โครงการ  พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
2.หลักการและเหตุผล 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารไดเขามามีบทบาทสำคัญตอการดำเนินกิจกรรมตางๆ ใน
ชีวิตประจำวันของมนุษย การนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในการดำเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน
มาชวย ไมวาจะเปนการจัดระบบการจัดการฐานขอมูล การรับ-สงขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส การทำธุรกิจ 
ทำใหมีความสะดวกและรวดเร็วในการบริการ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของงานมากขึ้น  การนำเทคโนโลยี
สารสนเทศเหลานี้เขามาชวยไมเพียงแตในองคกรตางๆ เทานั้น ผูใชงานตามบานโดยท่ัวไป ก็ไดนำคอมพิวเตอร
เขามาใชสวนตัวกันมากขึ้น องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการจัดเก็บขอมูลการ
ปฏิบัติหนาที่ของ องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เพื่อเปนฐานขอมูลในการจัดเก็บขอมูลทองถิ่นที ่เปน
สาธารณะ เพื่อใหประชาชนเขามามาสวนรวมในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น จึงไดจัดทำเว็บไซต 
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล (www.satunpao.go.th) ขึ้น และพัฒนาเว็บไซต ใหเปนปจจุบัน  ประกอบ
กับนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลภายใตโมเดล ไทยแลนด 4.0 
3.วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหมีศูนยขอมูลทองถ่ิน 
3.2 เพ่ือเผยแพรขาวสารใหแพรหลาย 
3.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3.4 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของ องคการบริหาร

สวนจังหวัดสตูล 
4.เปาหมาย  

ปรับปรุงเว็บไซตขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล จำนวน 2 ครั้ง เชน 
 - ปรับปรุงระบบจองหองประชุม 

 - ปรับปรุงระบบสำรวจความพึงพอใจ - คาเชาพ้ืนท่ี 

5.พ้ืนท่ีดำเนินการ  
www.satunpao.go.th 

6.วิธีการดำเนินการ  
 จางปรับปรุงเว็บไซตตามมติคณะทำงานฯ 

7.ระยะเวลาดำเนินการ  
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ) 

8.งบประมาณดำเนินการ  
 ปงบประมาณละ  40,000.- บาท  (สี่หม่ืนบาทถวน) 
9.ผูรับผิดชอบ  
กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 เว็บไซตไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน  

http://www.satunpao.go.th/
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับท่ี  35 
 
1. ช่ือ มาตรการ  ศูนยขอมูลขาวสารเพ่ีอบริการประชาชน  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ    

มาตรา 9 แหง พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540  บัญญัติวาหนวยงานของ
รัฐตองจัดใหมีสถานที่หรือศูนยขอมูลขาวสาร  และขอมูลขาวสารของราชการ  ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได
โดยสะดวก  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด  และตามประกาศของคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ  ซ่ึงออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว   
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินการ
ตางๆ ของรัฐ    

3.2 เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

เผยแพรขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนรับทราบ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  ตั้งอยูท่ี  สำนักงานองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล  (ชั้น3  หนาหองกองแผนและงบประมาณ)  เลขท่ี  888  ถนนยนตรการกำธร  หมูท่ี  6  ตำบล
คลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  รหัสไปรษณีย  91000  หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร                   
0-7472-4737  เว็บไซต  www.informationcenter.satunpao.go.th    
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน 

6.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชน เชน โตะ 

เกาอ้ี สำหรับประชาชนในการคนหา คนควาและศึกษา  

6.3 แตงตั้งคณะกรรมการขอมูลขาวสารของหนวยงาน 

6.4 แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจำศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน  

6.5 ออก กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวของกับศูนยขอมูลของหนวยงาน 

6.6     จัดทำบัญชีและบัตรดัชนีรายการขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 แหง พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540 และขอมูลขาวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหประชาชนสามารถเขา
ตรวจดูดวยตนเองไดโดยสะดวก 

7. ระยะเวลาดำเนินการ  4 ป ( 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
                    ไมมีงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 

ฝายขอมูลและสารสนเทศ  กองแผนและงบประมาณ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ประชาชนสามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารของหนวยงานของรัฐไดอยางกวางขวางมาก
ยิ่งข้ึน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 36 

1. ช่ือโครงการ อบรมใหความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ    

ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  มีวัตถุประสงค 
ดังนี้ 

(1) เพื ่อเปนการประกันสิทธิร ับรู ข อมูลขาวสารของประชาชน (Rights to know)       
ในการดำเนินการตางๆ ของหนวยงานของรัฐอยางกวางขวาง และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร
ของหนวยงานของรัฐ  อันจะนำไปสูกระบวนการบริหารของรฐัท่ีเปนธรรม  เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได  
เพ่ือใหการดำเนินงานมีความโปรงใส  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

(2) เพื่อกระตุนใหประชาชนสามารถใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงตามความ
เปนจริงซ่ึงจะนำไปสูการพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศใหม่ันคงและสงเสริมความ
เปนรัฐบาลโดยประชาชน  

(3) เพื่อความจำเปนในการคุมครองขอมูลขาวสารบางประเภท (need to protect)         
ซึ่งกฎหมายไดกำหนดไวเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของรัฐประโยชนที่สำคัญ ของเอกชนและคุมครองสิทธิ
สวนบุคคลในสวนท่ีเก่ียวของกับขอมูลขาวสารของทางราชการไปพรอมกัน  

(4) เพื ่อสงเสริมการปฏิรูประบบราชการ  การเปลี ่ยนแปลงทัศนคติของเจาหนาท่ี  
หนวยงานของรัฐเพ่ือประโยชนสูงสุดตอการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานของรัฐและตอประชาชน  

(5) เพื่อการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารภาครัฐ  โดยการจำแนกและจัดระบบเพื่อใหการ
นำไปใชประโยชน (การเปดเผย)  และการคุมครองขอมูลขาวสารเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540  มาตรา  9  บัญญัติ
วาหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีสถานท่ีหรือศูนยขอมูลขาวสาร  และขอมูลขาวสารของราชการ  ไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดโดยสะดวก  ตามหลักเกณฑและวิธ ีการที ่คณะกรรมการกำหนด  และตามประกาศของ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  ซ่ึงออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว   

เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว และ บทบัญญัติของ มาตรา 
9 องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล จึงไดกำหนดจัดทำโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540 ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  และประชาชนในจังหวัดสตูล ไดรับรูถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว 
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3. วัตถุประสงค 
3.1  เพื่อเพิ่มความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ.2540  ใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และประชาชนในจังหวัดสตูล 
3.2  เพื่อใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และประชาชนในจังหวัดสตูล ไดรับรู

ถึงสิทธิ ของตนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540  ใหกับ

บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และประชาชนในจังหวัดสตูล  จำนวน  120  คน 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

โรงแรม/รีสอรท ในพ้ืนท่ี  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 ขออนุม ัต ิโครงการ/แตงต ั ้งคณะทำงาน/มีหนังส ือเช ิญวิทยากรจากสำนักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ/มีหนังสือเชิญกลุมเปาหมายพรอมแจงตอบรับเขารวมอบรมฯ 

6.2 จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540   
6.3  ติดตามประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ป 2562,ป 2564 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ปงบประมาณละ  50,000.-บาท (หาหม่ืนบาทถวน) 
9. ผูรับผิดชอบ 

กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

รอยละ 80 ของผูท่ีเขารับการอบรมมีความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 37 

 
1. ชื่อกิจกรรม “จัดทำซั้งเชือก เพื่อการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล ในพื้นที่นำรองจังหวัดสตูล” 
ภายใตโครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลดานการเกษตร  
 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  จังหวัดสตูล มีชายฝงทะเลยาวถึง 144.8 กิโลเมตร ซึ่งในปจจุบันการทำประมงชายฝงทะเล 
ของชุมชนประมงพ้ืนบานตองออกไปทำการประมงท่ีหางฝงข้ึนทุกวัน เนื่องจากบริเวณชายฝงทะเลปริมาณสัตว
น้ำตามธรรมชาติเริ่มมีปริมาณลดลง ดวยเพราะมีชาวประมงเพ่ิมข้ึน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ทำ
ใหมีตนทุนการทำประมงสูงข้ึน และเกิดความไมแนนอนของปริมาณสัตวน้ำ ซึ่งตองคอยพึ่งพาการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณสัตวน้ำทะเลโดยธรรมชาติแตเพียงอยางเดียว 
  การสรางความมั่นคงทางอาชีพใหกับชุมชนประมงพื้นบาน ดวยการเลี้ยงสัตวน้ำแบบชุมชนมี
สวนรวมในแหลงน้ำธรรมชาติ และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะแหลงน้ำประมงชายฝงทะเล
หนาชุมชนท่ีมีความเหมาะสมและมีศักยภาพ สามารถเพ่ิมปริมาณสัตวน้ำแบบชุมชนมีสวนรวม โดยสรางแหลง
ที่อยูอาศัยใหสัตวน้ำทะเล (ซั้งเชือก) ใหเปนของสวนรวมในชุมชน ไดรวมกันดูแลรักษาและบริหารจัดการ ซ่ึง
จะสามารถเพิ่มปริมาณสัตวน้ำทะเลในแหลงน้ำ ยังประโยชนใหกับชุมชนประมงพื้นบาน ไมตองออกไปทำการ
ประมงหางฝง ชวยลดคาใชจายเพ่ิมรายไดและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
  “ซั้งเชือก” คือหญาเทียมในทะเล เปนการนำภูมิปญญาชาวบานที่มีมาในอดีต มาทดแทน
หญาจริงในทะเล ซึ่งมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับหญาจริงมาก สวนประกอบคือเชือกใยยักษ โดยคลี่เชือกจาก
เสนใหญใหเปนเสนเล็กฝอยและนำไปวางลงในทะเลในจุดที่มีความลึกของน้ำทะเลที่เหมาะสม โดยใหซั้งเชือก
ทำหนาที่เปนแหลงเพาะฟกตัวของสัตวน้ำวัยออน แหลงอนุบาลสัตวน้ำขนาดเล็ก รวมถึงปลานานาชนิดและ
สัตวน้ำทะเลอื่นๆไดมาอาศัยอยูรวมกัน ดังนั้น“ซั้งเชือก” จึงเปนการสรางความมั่นคงทางอาชีพใหกับชุมชน
ประมงพื้นบาน เปนประโยชนตอการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรใตทองทะเล การสรางจิตสำนึกและความรวมมือ
ของชุมชนประมงพ้ืนบาน โดยการเลิกใชเครื่องมือทำการประมงท่ีผิดกฎหมาย และทำลายทรัพยากรใตทองทะเล 
  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล มีนโยบายดานการสงเสริมอาชีพ และใหความสำคัญอยาง
จริงจังในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ซ่ึงในปจจุบันปริมาณสัตวน้ำทะเลตามธรรมชาติเริ่มมีปริมาณลดนอยลง และ
ความไมแนนอนของปริมาณสัตวน้ำทะเลท่ีตองคอยพ่ึงพาการเพ่ิมข้ึนโดยธรรมชาติเพียงอยางเดียว ดวยอำนาจ
หนาที่ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 (7) กำหนดใหมีอำนาจหนาท่ี 
คุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มาตรา 45/1 ที่กำหนดใหการปฏิบัติงาน
ตามอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการ
บริหารกิจการที่ดี และคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ตามที่กฎหมายกำหนด  ประกอบกฎกระทรวง พ.ศ. 2541 กำหนดใหการบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ เปนกิจการที่ใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดทำ ภายใตอำนาจหนาท่ีดังกลาว องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลจึงไดดำเนินกิจกรรม  
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“จัดทำซั้งเชือก เพื่อการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล ในพื้นที่นำรองของจังหวัดสตูล”ภายใต
โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลดานการเกษตร ข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพื่อสาธิตการจัดทำซั้งเชือกในพื้นที่นำรอง สรางองคความรูเพื่อการขยายผลกับพื้นท่ี
ชายฝงทะเลอ่ืนๆ ของจังหวัดสตูล ในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ำทะเล โดยใหซ้ังเชือกทำหนาท่ีเปน
แหลงเพาะฟกสัตวน้ำวัยออน แหลงอนุบาลสัตวน้ำขนาดเล็ก รวมถึงปลานานาชนิดและสัตวน้ำทะเลอ่ืนๆ ไดมา
อาศัยอยูรวมกัน 
  3.2 เพ่ือสรางความม่ันคงทางอาชีพใหกับชุมชนประมงพ้ืนบาน ท่ีทำประมงในบริเวณชายฝง
ทะเลของจังหวัดสตูล ไมตองออกไปทำการประมงหางฝง เพราะสัตวน้ำจะมารวมตัวกันเปนจำนวนมากบริเวณ
ที่มีซั้งเชือก สงผลใหชุมชนประมงพื้นบานสามารถจับสัตวน้ำทะเลไดเพิ่มมากขึ้น ชวยลดคาใชจาย เพิ่มรายได 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
  3.3 เพื่อสรางจิตสำนึกรวมและความเขมแข็งภายในชุมชน ในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรใตทองทะเล โดยเฉพาะชายฝงทะเลหนาชุมชนประมงพื้นบาน ใหมีปริมาณสัตวน้ำทะเลเพิ่มมากข้ึน
อยางยั่งยืน 
  3.4 เพื่อสรางการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการจัดจางทำซั้งเชือก การตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ และการกำกับดูแลการบริหารงานใหเปนไปดวยความโปรงใสเปนธรรม 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  4.1 เปาหมาย ตัวแทนชุมชนประมงพื้นบานตำบลขอนคลาน จำนวน 4 หมูบานๆ ละ 35 
คน และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 10 คน รวม 150 คน   

4.2. ผลผลิต  
      4.2.1 พื้นที่โครงการมีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น ชุมชนมีผลผลิตมากขึ้นและขนาด
ของปลาใหญข้ึน 
      4.2.2 สรางงานสรางรายได แกคนในชุมชนซึ่งมีสวนรวมในการทำซั้งเชือก โดย
ไดรับคาจางแรงงาน  
      4.2.3 ชาวประมงจับปลาไดเพิ่มขึ้น ไมตองออกไปหางฝง คาน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง 
รายไดเพ่ิมข้ึน 

 
  4.3 ผลลัพธ 
      4.3.1 สามารถลดการใชเครื่องมือทำการประมงท่ีผิดกฎหมาย และเปนการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรใตทองทะเล 
      4.3.2 การดำเนินการจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูลมีความโปรงใส 
สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีได 
      4.3.3 การเสริมสรางการมีสวนรวมความรับผิดชอบและความสมานฉันทปรองดอง
ในชุมชน และปองกันการทุจริตคอรัปชั่น ถือเปนการสรางธรรมาภิบาลในชุมชน 
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5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  พื้นที่ดำเนินการวางซั้งเชือกในพื้นที่ ตำบลขอนคลาน อำเภอทุงหวา จังหวัดสตูล  จำนวน 
14 กอๆ ละ 5 ตน รวม 70 ตน 
 
6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 ประชุมคณะทำงานและผูมีสวนเก่ียวของ 
  6.2 เสนอโครงการ /ขออนุมัติโครงการ 
  6.3 ประกาศแตงตั้งคณะทำงาน 
  6.4 ติดตอประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  6.5 ประชุมเตรียมความพรอมในการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
  6.6 จัดกิจกรรม 
      6.6.1 การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ กำหนดกติการวมกันของชุมชน พรอมกัน
ทั้ง 4 หมูบานๆ ละ 35 คน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของจำนวน 10 คน รวม 150 คน และใหชุมชน รวมกัน
กำหนดจุดวาง“ซั้งเชือก” และคัดเลือกบุคคลในชุมชนขึ้นมาหนึ่งคนเปนผูรับจางทำซั้งเชือก โดยใหผูรับจาง
วาจางแรงงานในชุมชน พรอมประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
      6.6.2 การลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ/
กิจกรรม ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล, สำนักงานประมงจังหวัดสตูล, ที่ทำการปกครองอำเภอทุง
หวา และตัวแทนกลุมชุมชนประมงพ้ืนบานท้ัง 4 หมูบาน ในตำบลขอนคลาน  
      6.6.3 สำรวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานของชุมชน ที่มีการดำเนินการจัดทำแหลง
อาศัยของสัตวน้ำทะเลบริเวณชายฝงทะเลกอนดำเนินกิจกรรม โดยการสุมตัวอยางจากท้ัง 4 หมูบาน 
      6.6.4 จัดประชุมกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน เกษตรกรท่ัวไปท่ีเปนผูบริโภคสัตว
น้ำทะเลทางตรงและทางออม และผูสัญจรทางน้ำในชีวิตประจำวันเพื่อการเดินทางและการทองเที่ยว จำนวน 
50 คน 
      6.6.5 จัดจางทำ“ซั้งเชือก”จำนวน 14 กอๆ ละ 5 ตน รวม 70 ตน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2558  
      6.6.6 ดำเนินการวาง “ซ้ังเชือก” ท้ัง 4 หมูบาน ในจุดท่ีไดกำหนดรวมกัน  
      6.6.7 ทำพิธีเปดและมอบซ้ังเชอืกใหกับชุมชนรวมกันดูแล พรอมปลอยพันธุสัตวน้ำทะเล 
      6.6.8 สำรวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานของชุมชน ที่มีการดำเนินการจัดทำแหลง
อาศัยของสัตวน้ำทะเลบริเวณชายฝงทะเลหลังดำเนินโครงการ โดยการสุมตัวอยางจากท้ัง 4 หมูบาน 
      6.6.9 ติดตามรวบรวมขอมูล ประเมินผล และสรุปผลที่ไดจากการบริหารจัดการ
สรางแหลงอาศัยของสัตวน้ำทะเล “ซ้ังเชือก” 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ป (งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
  จำนวน 303,489.- บาท (สามแสนสามพันสี่รอยแปดสิบเกาบาทถวน) 
 
9. ผูรับผิดชอบ 
  กองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ตัวชี้วัด 
     - พื้นที่โครงการมีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น ชุมชนมีผลผลิตมากขึ้นและขนาดของ
ปลาใหญข้ึน 
     - สรางงานสรางรายได แกคนในชุมชนซึ่งมีสวนรวมในการทำซั้งเชือก โดยไดรับ
คาจางแรงงาน  
     - ชาวประมงจับปลาไดเพ่ิมข้ึน ไมตองออกไปหางฝง คาน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง รายได
เพ่ิมข้ึน 
  10.2 ผลลัพธ 
     - สามารถลดการใชเครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมาย และเปนการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรใตทองทะเล 
     - การดำเนินการจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูลมีความโปรงใส สามารถ
ปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีได 
     - การเสริมสรางการมีสวนรวมความรับผิดชอบและความสมานฉันทปรองดองใน
ชุมชน และปองกันการทุจริตคอรัปชั่น ถือเปนการสรางธรรมาภิบาลในชุมชน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับท่ี 38 

 
1. ช่ือโครงการ      อบจ.พบประชาชน   ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ.2540  และแกไขเพิ ่มเติม  และ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 254๒ 
และแกไขเพิ่มเติม  ตลอดจนนโยบายของผูบริหารทั้ง 9 ดาน และมีอิสระในการกำหนดนโยบายการบริหาร 
โดยคำนึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปนสวนรวม   

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใกลชิดประชาชนมาก
ที่สุด  จึงจัดใหมีการบริการใหแกประชาชนในดานตาง ๆ ใหเกิดความสมานฉันท ซึ่งมีหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนเขามารวมดำเนินการ  พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็น และรับทราบปญหาจากประชาชน  และผูนำ
ทองถิ่น  เพื่อใหการดำเนินการเปนไปตามนโยบายของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  และปฏิบัติตาม
อำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนภายในทองถ่ิน
ของตนเองและสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบดูแล บริหารองคกรทั้งทางตรงและทางออม 
ตลอดจนสงเสริมการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นให
ยั่งยืนตลอดไป โดยดำเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด  กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล  จึงไดจัดทำโครงการ อบจ.พบประชาชน ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค   
  3.1 เพื่อนำบริการสาธารณะของหนวยงานตางๆ  ภาครัฐและเอกชนบริการใหกับประชาชน
รวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล โดยใหประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีอยูหางไกลความเจริญและทุรกันดารหรือคน
ท่ีดอยโอกาสไดเขาถึงการใหบริการสาธารณะใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  ๓.๒ เพื่อใหองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลรวมกับหนวยงานตางๆทำกิจกรรมตางๆกับ
ประชาชนเพ่ือสรางความมีสวนรวมและนำความรูท่ีไดรับไปใชในการดำรงชีวิต 
  3.๓ เพื่อใหคณะผูบริหาร ผูนำทองถิ่น ผูนำทองที่ และตัวแทนหนวยงานประชุมรับฟงความ
คิดเห็น และรับทราบปญหาของประชาชนเพ่ือนำปญหามามาแกไขไดอยางรวดเร็ว ในการพัฒนาทองถ่ินใหเปน
ทองถ่ินมีเครือขายท่ีเขมแข็งและเกิดความสมานฉันท 
 3.4  เพื ่อใหประชาชนในทองถิ ่นและพื ้นที ่ขางเคียง  มีเจตคติที ่ดีตอหนวยงาน  และ
ประชาสัมพันธขาวสาร กิจกรรม ผลงาน และ เขาใจถึงบทบาทอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 
            3.5  เพื่อจัดใหมีการบริการสาธารณะในดานสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก  สตรี คนชรา  ผูดอยโอกาส และในดานการรักษาพยาบาลมีการปองกันและควบคุมโรคติดตอ รวมถึงการ
สงเสริมการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินใหยั่งยืนตลอดไป 
4.  กลุมเปาหมาย  

ผูนำทองถ่ิน  ผูนำชุมชน  ประชาชน  ทุกอำเภอในทองท่ีจังหวัดสตูล 
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5.   พ้ืนท่ีดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินการ 
  เริ่มดำเนินการตั้งแตตนปงบประมาณ จนสิ้นสุดปงบประมาณ พ้ืนท่ีและสถานท่ีดำเนินการจัด
กิจกรรม  โดยกำหนดใหมีการดำเนินการจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ี  7  อำเภอ ในจังหวัดสตูล   
    ตารางแสดงระยะเวลาดำเนินโครงการ 

ท่ี กิจกรรม 

กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ ปงบประมาณ พ.ศ.... 

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

1 สำรวจพ้ืนท่ีจัดทำโครงการ             กองกิจฯ 

2 ขออนุมัติดำเนินการโครงการ              กองกิจฯ 

3 แตงตั้งคณะทำงาน              กองกิจฯ 

4 ประชุมสวนราชการ  ผูนำ ทองถ่ิน 

ผูนำชุมชน  และตัวแทนประชาชนท่ี

เก่ียวของ 

            กองกิจฯ 

กองแผนฯ         

5 
รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของในแตละ

พ้ืนท่ี 

            ทุกสวน

ราชการ 

6 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ             กองกิจฯ 

7 ประเมินผลโครงการ             กองแผน ฯ 

 
6.  วิธีดำเนินการ 
 5.1 ขออนุมัติโครงการ 

5.2 ประสานงานกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ 
5.3 แตงตั้งคณะทำงาน 
5.4 ดำเนินงานตามโครงการ (รายละเอียดกิจกรรมหลัก) 

7.  งบประมาณดำเนินการ 
  1,๖00,000.-บาท (หนึ่งลานหกแสนบาทถวน)     

8.  ผูรับผิดชอบ 
  กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด   องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

9.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  9.1 สามารถนำบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดและหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวของในดานตาง ๆ  ไปบริการประชาชนในพื้นที่ที่อยูหางไกลความเจริญและทุรกันดารหรือคนท่ี
ดอยโอกาสไดเขาถึงการใหบริการสาธารณะ   ทำใหประชาชนไดประโยชนสูงสุด 
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  9.2 ทำใหองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล สามารถรวมกับหนวยงานตางๆ ทำกิจกรรมตางๆ 
รวมกับประชาชนในทองถ่ินเขามามีสวนรวมและสามารถนำความรูท่ีไดรับไปใชในการดำรงชีวิตได 

๙.๓ ทำใหคณะผูบริหาร ผูนำทองถิ่น ผูนำทองที่ และตัวแทนหนวยงานสามารถพบปะ
ประชาชน  รับฟงความคิดเห็น และรับทราบปญหาของประชาชน นำปญหามาวิเคราะห เพื่อแกไขปญหาได
อยางรวดเร็วและสามารถพัฒนาทองถ่ินใหเปนทองถ่ินมีเครือขายท่ีเขมแข็งและเกิดความสมานฉันท 
 9.4 ให ประชาชนในทองถ ิ ่นและพื ้นที ่ข างเค ียง  ม ีเจตคติท ี ่ด ีต อหนวยงาน  และ
ประชาสัมพันธขาวสาร กิจกรรม ผลงาน และ เขาใจถึงบทบาทอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 
    9.5 สามารถสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชรา  ผูดอยโอกาส ในดานการ
รักษาพยาบาลมีการปองกันและควบคุมโรคติดตอ รวมถึงสงเสริมการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินใหยั่งยืนตลอดไป 

 

กิจกรรมหลัก  โครงการ อบจ.พบประชาชน  

กลุมกิจกรรม ดังนี้ 
 1. ดานการบริหารจัดการของคณะผูบริหารและการบริการของหนวยงานตาง ๆ  
     1.1  คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ  ผูนำทองถิ่น ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนา
ทองถิ่น  รับเรื่อง  รองเรียน  รองทุกข  ดวยตนเอง  เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเสนอแนะ  ปญหา  
ความตองการตาง ๆ เพ่ือประมวลนำไปสูการชวยเหลือและแกไข 
     1.๒  ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
     ๑.๓  การตอทะเบียนรถ  โดยสำนักงานขนสงจังหวัดสตูล 
     1.๔  การเผยแพรขอราชการตาง ๆ ของสวนราชการในพ้ืนท่ี 
 2.  ดานการสงเสริมอาชีพ   
     2.1  สงเสริมการฝกอาชีพระยะสั้น  ตามความตองการของประชาชน   
     2.2  แนะนำอาชีพเสริม  เพ่ือเพ่ิมรายไดจำหนายสินคา otop    
     2.3  การสาธิตดานเสริมสวยและตัดผม    
     2.4  การสาธิตซอมเครื่องใชไฟฟาระบบอิเล็กทรอนิกสและซอมรถจักรยานยนต 
     ๒.๕  สงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ  กลุมสหกรณ  วิสาหกิจชุมชนในลักษณะกลุมเครือขายเพ่ือเพ่ิม
ความเขมแข็ง  
 3.  ดานการเกษตร  และปศุสัตว  การสงเสริมความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง  ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
      3.1 สงเสริมใหความรูเก่ียวกับการเกษตรท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี   สงเสริมเผยแพร  ความรูเก่ียวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      3.2  สงเสริมความรูเก่ียวกับ  ปศุสัตว   การทำหมันสัตวเลี้ยง  ฉีดวัคซีน เผยแพรความรูเก่ียวกับ
โรคระบาดของสัตว 
      3.3  สงเสริมใหประชาชนปลูกพืช ผัก และรั้วกินได 
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      ๓.๔  สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง การใชปุยชีวภาพ 
 4.  ดานการแพทย  สาธารณสุขและดานคุณภาพชีวิต 
      4.๑  ใหความรูเก่ียวกับโรคระบาดตามฤดูกาล 
      4.๒  สงเสริมการดูแลรักษาสุขภาพท่ัวไป การฟนฟูสมรรถภาพท่ีจำเปนตอสุขภาพ 
      4.๓  กิจกรรมการสาธิตนวดแผนไทย 
      ๔.๔  กิจกรรมการปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด 
 

5. ดานกฎหมาย และดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๕.๑ ใหความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ีประชาชนควรรู  ไกลเกลี่ยขอพิพาท   

       ๕.๒ ใหคำปรึกษาดานคดีความตาง ๆ 
       ๕.๓ ใหคำปรึกษาเก่ียวกับการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
       ๕.๔ สงเสริมกิจกรรมสรางสรรค  ใหความรูกับเด็กและเยาวชน 
 ๖. ดานการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
และสันทนาการ 
              ๖.๑  การแสดงของนักเรียนในพ้ืนท่ี 

6.2 การแสดงภูมิปญญาชาวบาน 
6.3 การแสดงตามประเพณีและวัฒนธรรมของทองถ่ินนั้น ๆ 
6.4 การจัดกิจกรรมการละเลนตาง ๆ ตลอดจนการแขงขันกีฬาตาง ๆ 

  ๖.๕  ใหความรูดานศิลปะจารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
 ๗.  ดานการบรรเทาสาธารณภัย 
  ๗.๑  ใหความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเกิดภัยตาง ๆ  
  ๗.๒  ใหความรูเก่ียวกับการแกไขสถานการณเม่ือเกิดภัยตามธรรมชาต ิหรือภยัท่ีเกิดจากอุบัติเหตุตาง ๆ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 39 

 
1. ช่ือกิจกรรม  การจัดทำเวทีประชาคม เคลื่อนท่ี  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของกิจกรรม 

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนหนวยงานภาครัฐที่ใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ที ่อยู ในอำนาจหนาที ่  มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือใหการดำเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยาง
ตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก จึงไดจัดทำกิจกรรมการจัดทำเวทีประชาคม เคลื่อนท่ี เพ่ือสำรวจความ
ตองการของประชาชนในพื้นทีตางๆ ของจังหวัดสตูลวาตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ดำเนินการ
ในดานใดบาง  

การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เปนกลไกหนึ่งในการนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานใหดียิ่งข้ึน 
รวมทั้งเปนชองทางที่เปดใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับบริการที่มีความเทาเทียมและโปรงใส องคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล จึงไดจัดทำกิจกรรมการจัดทำเวทีประชาคม เคลื่อนท่ี เพื่อไดขอมูลในการจัดทำ
แผนพัฒนาตอไป 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนำมาเปนขอมูลในการทำแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป 

3.2 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูลกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆของจังหวัดสตูล 
4. เปาหมาย/ผลลัพธ 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
ผูนำทองถ่ิน ทองที ผูนำชุมชน และผูนำศาสนา ไดรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน  
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

ท้ัง 7 อำเภอในพ้ืนท่ีตางๆของจังหวัดสตูล 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดทำโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
6.2 กำหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการกิจกรรมการจัดทำเวทีประชาคม เคลื่อนท่ี  
6.3 ประสานงานกับผูนำทองถ่ิน ทองที ผูนำชุมชน และผูนำศาสนา  
6.4 ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
6.5 จัดประชุมเวทีประชาคม เคลื่อนท่ี ตามเวลาท่ีกำหนด 
6.6 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ตลอดปงบประมาณ (ตามโครงการ อบจ.พบประชาชน) 

7. งบประมาณดำเนินการ ไมมีงบประมาณ (ใชจายรวมในโครงการ อบจ.พบประชาชน) 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆของจังหวัดสตูล เพ่ือ
นำมาใชการทำแผนการพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  

10.2 ประชาชนไดมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นรวมรับฟงท้ังในเรื่องการดำเนินงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล ซึงเปนการแสดงสิทธิในการครองตามระบอบประชาธิปไตย 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 40 

 

1. ช่ือกิจกรรม  การดำเนินงานรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชน เคลื่อนท่ี 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของกิจกรรม 

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนหนวยงานภาครัฐที่ใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ที ่อยู ในอำนาจหนาที ่  มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือใหการดำเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยาง
ตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก จึงไดจัดทำกิจกรรมการดำเนินงานรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชน
เคลื่อนที่ เพื่อแกปญหาความทุกขรอนของประชาชนและแนะนำแนวทางที่ถูกตองใหกับประชาชนในพื้นทีตางๆของ
จังหวัดสตูลวา   
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนำมาเปนขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 

3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกชองทางในการแกปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน 
3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางองคกรกับประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆจังหวัดสตูล 

4. เปาหมาย 
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนหรือผูมีสวนไดเสียท่ี 

เก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

ท้ัง 7 อำเภอในพ้ืนท่ีตางๆของจังหวัดสตูล 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดทำโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
6.2 จัดทำหนังสือเชิญหนวยงายเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมเขารวมกิจกรรมการดำเนินงานรับ

เรื่องราวรองทุกขของประชาชนเคลื่อนท่ี  
6.3 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
6.4 กิจกรรมการดำเนินงานรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชนเคลื่อนท่ี  ตามเวลาท่ีกำหนด 
6.5 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ตลอดปงบประมาณ (ตามโครงการ อบจ.พบประชาชน) 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมมีงบประมาณ (ใชจายรวมในโครงการ อบจ.พบประชาชน) 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ทำใหประชาชนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและ
การอยูรวมกัน  

9.2 สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 41 

 
1.ช่ือโครงการ  การขับเคลื่อนอนาคตสตูลดานการทองเท่ียว (สภาทองเท่ียวองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล)  

2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
 องคการบริหารสวนจังหวัดมีภารกิจจามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตร 19 ภายใตบังคับมาตร 16 ให องคการบริหารสวน
จังหวัดมีอำนาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น (14) การ
สงเสริมการทองเที่ยว ตามนโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูลโดยรวมกับสถาบันออกแบบอนาคต
ประเทศ (Future Innovative Thailand Institute)  จ ัด เวท ีระดมความค ิด เห ็นจากภาคส วนต างๆ 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาพประชาสังคม ระดมสมองพูดคุยและเปลี่ยนในการวางแผนการพัฒนาดานการ
ทองเที่ยว ภายใตกิจกรรม “ออกแบบอนาคตสตูล” และไดมีการจัดตั้งสภาการทองเที่ยวองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูลขึ้นเพื่อทำหนาที่ขับเคลื่อนอนาคตสตูลดานการทองเที่ยวโดยมีตัวแทนจากภาคสวนตางๆ รวมกัน
ขับเคลื่อนกิจกรรมโดยมีการจัดประชุมสภาการทองเท่ียว และมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสภาการทองเท่ียว
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเพ่ือขับเคลื่อนการทำงานในดานการทองเท่ียวในทุกมิติ ดังนั้น ฝายพัฒนาและ
สงเสริมการทองเที่ยว สำนักปลัดฯ จึงดำเนินการจัดทำโครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลดานการทองเที่ยวข้ึน 
(สภาการทองเท่ียวองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล) เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาดานการทองเท่ียวสูเปาหมายท่ีวางไว 

3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือการขับเคลื่อนอนาคตสตูลดานการทองเท่ียว “สภาการทองเท่ียว อบจ.สตูล” 
 3.2 เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวของจังหวัดสตูลใหขับเคลื่อนสูเปาหมายภายใตกิจกรรมออกแบบ
อนาคตสตูล  
 3.3 เพ่ือยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวจังหวัดสตูล 
 3.4 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนการทองเท่ียวของจังหวัด 
4.เปาหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 
      4.1.1 จัดประชุม/สัมมนา/อบรม/ ไมนอยกวาปละ 2 ครั้ง 
      4.1.2 ดำเนินกิจกรรมตามมติสภาการทองเท่ียว อบจ.สตูล ไมนอยกวา 3 กิจกรรม 
 4.2 เชิงคุณภาพ  
       4.2.1 จัดทำแผนการดำเนินงานของสภาการทองเท่ียวองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
       4.2.2 ดำเนินกิจกรรมดานการทองเท่ียวใหขับเคลื่อนสูเปาหมาย ป พ.ศ. 2564 
       4.2.3 หนวยงานภาพประชาชน ภาคเอกชน/ประชาคม และภาครัฐ มีการบูรณาการรวมกัน 
5.พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 เขตจังหวัดสตูล 
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6.วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรมท่ี1 จัดประชุม/สัมมนา/อบรม ไมนอยกวา 2 ครั้ง 
 กิจกรรมท่ี2 จัดทำแผนดำเนินงานของสภา 
 กิจกรรมท่ี3 จัดกิจกรรมตามมติสภาฯไมนอยกวา 3 ครั้ง 
 กิจกรรมท่ี4 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7.ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป  (งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8.งบประมาณดำเนินการ 
 1,000,000.-บาท (หนึ่งลานบาทถวน) 

9.ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ไดสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 10.2 เกิดการผลักดันความคิดเห็นจากภาคประชาชนสูกระบวนการนำไปปฏิบัติอยางโปรงใสและเปนธรรม 
 10.3เกิดการขับเคลื่อนจากภาคประชาชนสูการกำหนดเปนแนวนโยบายในการพัฒนาการทองเที่ยว
อยางมีประสิทธิ 
 10.4 ไดยกระดับการพัฒนาการทองเท่ียวใหมีมาตรฐานยิ่งข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับท่ี 42 

1.  ช่ือโครงการ :  มาตรการการปองกันผูแจงเบาะแสการทุจริตคอรรัปชั่น 

2.  หลักการและเหตุผล  ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกำหนด
มาตรการหรือแนวทางปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการโดยเนนธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานเฝาระวังเพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได 

3.  วัตถุประสงค  
  3.1  เพ่ือคุมครองดูแลแกผูท่ีถูกคุกคามหรือถูกกลั่นแกลงจากผลของการใหขอมูลหรือเปนพยานหรือ
ถูกรองเรียนอยางไมเปนธรรม 
 3.2  เพ่ือปองกันมิใหพนักงาน อบจ. กระทำการทุจริตคอรรัปชั่น 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นเกิดข้ึนในหนวยงาน 

5.  พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

6.  วิธีดำเนินการ 
 ประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ   
 4  ป  (งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8.  งบประมาณดำเนินการ     
 ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ทำใหมีขอมูลเบาะแสการรองเรียนมากข้ึน ผูรองเรียนมีความม่ันใจในชีวิตและทรัพยสิน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 43 

 

๑.  ช่ือโครงการ  จัดทำแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 45 ขอ 2 องคการบริหารสวน
จังหวัดมีอำนาจหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดและประสานการจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบคณะรัฐมนตรีกำหนด และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา ๑๖ บัญญัติใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดมีอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของ
ตนเองโดยใหจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองและประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 ขอ 4 กำหนดวา "แผนพัฒนา” หมายความวา แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น "แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป” หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ี
กำหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี ้ว ัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดสอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ 
แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกำหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปงบประมาณแตละป ซึ ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและให
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป และขอ 11 กำหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไวในแผนพัฒนาสวนทองถิ่นสี่ป ดังนั้น การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรจึงเปนจุดเริ่มตนที่สำคัญมากเริ่มตนดวยการนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภารกิจถาย
โอน นโยบายผูบริหารทองถิ่น อำนาจหนาที่ทองถิ่น และการประชาคมมาพิจารณาเขาสูกระบวนการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป    
 ปจจัยสำคัญที ่จะใหแผนพัฒนาขององคกรประสบความสำเร็จคือ การนำแผนไปสู การปฏิบัติ
ประกอบดวย การริเริ่มโครงการ การวางแผน การวิเคราะหโครงการ และการศึกษาความเปนไปไดการจัดหา
ทรัพยากรมนุษยของโครงการการควบคุมโครงการ และการประเมินผลโครงการ โดยในความสำคัญของการ
วางแผนมีดังนี้ 

๑. เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพราะการ
วางแผนเปนการจัดโอกาสทางดานการจัดการใหผูวางแผนมีสายตากวางไกล มองเหตุการณตางๆ 
ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น เชน การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ปญหาความตองการของประชาชน
ในสังคมนั้น ซ่ึงสิ่งเหลานี้ 
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อาจสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคกร ดังนั้น องคกรจึงจำเปนตองเตรียมตัวและเผชิญกับสิ่งท่ี
เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดลอม อันไดแก สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เปนตน 
  
  ๒. ทำใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร ทั้งนี้เนื่องจากปรัชญาของการวางแผน
ยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไมมีสิ่งใดอยูอยางนิรันดรจึงทำใหมีการยอมรับแนวความคิดเชิงระบบ  
(System  approach) เขามาใชในองคกรยุคปจจุบัน  
 ๓. ทำใหการดำเนินการขององคกรบรรลุถึงเปาหมายท่ีปรารถนา เพราะการวางแผนเปนงานท่ีตอง
กระทำเปนจุดเริ่มแรกของทุกฝายในองคกร ท้ังนี้เพ่ือเปนหลักประกันในการดำเนินงานใหเปนไปดวยความ
ม่ันคงและมีความเจริญเติบโต 
 ๔. เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ำซอนเพราะการวางแผนทำใหมองเห็นภาพรวมของ
องคกรที่ชัดเจนและยังเปนการอำนวยประโยชนในการจัดระเบียบขององคกรใหมีความเหมาะสมกับลักษณะ
งานมากยิ่งข้ึนเปนการจำแนกงานแตละแผนกไมใหเกิดความซ้ำซอนกัน 
 ๕. ทำใหเกิดความความแจมชัดในการดำเนินงานเนื่องจากการวางแผนเปนการกระทำโดยอาศัย 
ทฤษฎี  หลักการ และงานวิจัยตางๆ (arational approach) มาเปนตัวกำหนดจุดมุงหมายและแนวทางปฏิบัติ
ท่ีชัดเจนในอนาคตอยางเหมาะสมกับสภาพองคกรท่ีดำเนินอยู 

  ดังนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลสามารถพัฒนาทองถิ ่นและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน
จังหวัดสตูลข้ึนเพ่ือใชแผนพัฒนาเปนเครื่องมือดำเนินงานโดยนำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลสี่ป
ซึ ่งเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติและใชเปนเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณ
รายจายประจำป และกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนแกประชาชนอยางทั่วถึง ตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไวใหสำเร็จลุลวง
บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนา  

3. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพื ่อใหมีแผนพัฒนาทองถิ ่นที ่มีความสมบูรณ ครอบคลุม และตรงตามความตองการของ
ประชาชน 
 ๒.๒ เพื่อใหมีแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลสี่ปเปนเครื่องมือทางการบริหารและกรอบ
แนวทางในการดำเนินงานของอบจ.สตูล โดยมุงไปสูการแกไขปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 
 ๒.๓ เพื่อใหการดำเนินงานตามแผนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และลดความซ้ำซอน
ของโครงการ 
      ๒.4 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและเปนกรอบแนวทางในการ
ดำเนินงานขับเคลื่อนวิสัยทัศนขององคกรไปสูความสำเร็จ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ๓.๑ จัดทำกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. จัดทำแผนพัฒนาและจัดทำแผนการดำเนินงาน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
และ(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 
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 ๓.๒ จัดทำเอกสารแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลสี่ป แผนการดำเนินงาน และแผนงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่นทุกดาน รวมตลอดทั้งการปรับปรุง แกไข การเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาและแผนการดำเนินงานของอบจ.สตูล 
 ๓.๓ คัดเลือกผูแทนประชาคมทองถ่ินและแตงตั้งเปนคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   

ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.๑  เตรียมการจัดเก็บขอมูล จัดทำกรอบยุทธศาสตรของอปท. จัดทำแผนพัฒนา และแผน
ดำเนินงานของ อบจ.สตูล 

6.๒  จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบตัิการประชาคมทองถ่ิน ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาฯ 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และหรือ
ประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดทำแผนพัฒนาและแผนการดำเนินงานของ อบจ.สตูล  

6.๓  คัดเลือกผูแทนประชาคมทองถ่ินและแตงตั้งเปนคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
 6.4  จัดทำรางกรอบยุทธศาสตรของอปท.จังหวัดสตูล รางแผนพัฒนา รางแผนการดำเนินงาน 
พิจารณารางกรอบยุทธศาสตรของอปท.จังหวัดสตูล รางแผนพัฒนา และรางแผนการดำเนินงานของอบจ.สตูล 
           6.5  เสนอขอความเห็นชอบอนุมัติและประกาศใชเปนแผนพัฒนา และแผนการดำเนินงานของอบจ.สตูล 

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

 4  ป ( ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 ) 

๘. งบประมาณดำเนนิการ 

  ปงบประมาณละ ๒5๐,๐๐๐.- บาท  (สองแสนหาหม่ืนบาทถวน) 

9.  ผูรับผิดชอบ 

 กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

อบจ.มีแผนพัฒนาท่ีมีความสมบูรณ ครอบคลุม และตรงตามความตองการของประชาชนเพ่ือใชเปน
แนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน  และมีแผนการดำเนินงาน การใชงบประมาณในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนระบบ  
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๑.  ช่ือโครงการ  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  

2. หลักการและเหตุผล 

  สืบเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการ
บริหารสวนจังหวัดทำหนาที่ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไข
เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ 29(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบ ในที่เปดเผย
ภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย
กวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป และขอ 
30(5) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบ
หาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศโดยเปดเผย
ไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม ของทุกป 

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) และ
ไดนำโครงการในแผนพัฒนาดังกลาวมาตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการในปงบประมาณทั้งสี่ป( พ.ศ.๒๕61 -
2564) พรอมจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ ในแตละปขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
ตามยุทธศาสตร ดังนี้  

ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 2  สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหม่ันคงอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง 

ยุทธศาสตรท่ี 4  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูสังคมนาอยูอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 5  อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

ยุทธศาสตรท่ี 7  บริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล 
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ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
เปนไปตามระเบียบฯ และดำเนินไปอยางเปนรูปธรรมและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน องคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล จึงไดจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพ่ือใหทราบถึงระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล  

๒.๒ เพ่ือใหทราบถึงระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕61-               
๒๕64) 

๒.๓ เพ่ือนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในการดำเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาและ
การจัดทำแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูลตอไป     

2.4 เพ่ือนำผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถ่ินประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  ตาม
ยุทธศาสตร ท้ัง 7 ดาน จำนวน 2 ครั้ง คือ  

ครั้งท่ี 1  เดือนเมษายน  และครั้งท่ี 2  เดือนตุลาคม  ของทุกป    

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   

ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

6. วิธีดำเนินการ 

 จางสถาบันการศึกษา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

4  ป (งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

๘. งบประมาณ 

  ปงบประมาณละ  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถวน)  

9.  ผูรับผิดชอบ 

 กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 อบจ.ทราบถึงระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4)  ท สามารถนำผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล ไปปรับปรุงการจัดทำ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปตอๆไป และประชาชนไดรับรูถึงการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล  
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ลำดับท่ี 45  

 
1.  ช่ือโครงการ :  ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 

2.  หลักการและเหตุผล  การบริหารงานราชการในปจจุบัน  ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาท
อยางมากในการบริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตาง ๆ   การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตอง
สามารถตรวจสอบได ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล  ขาวสารในการดำเนินกิจกรรม
ตาง ๆ  เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและ
ภาคประชาชน 
3.  วัตถุประสงค  
  3.1  เพ่ือเผยแพร  ประชาสัมพันธการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูลใหประชาชน
ไดรับรู 
 3.2  เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
 3.3  เพ่ือใหมีระบบและกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต    หรือปฏิบัติหนาท่ีโดย
มิชอบ 
4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตจังหวัด 
5.  พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังจังหวัดสตูล 
6.  วิธีดำเนินการ 
 1.  ออกคำสั่งแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงาน 
 2.  ทำประกาศการตรวจรับงานเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจรับ 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
   4  ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564) 

8.  งบประมาณดำเนินการ     
 ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบ 
 กองพัสดุและทรัพยสิน องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ประชาชนไดรับรูขาวสารที่สำคัญของทางองคการบริหารสวนจังหวัด ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบ

การบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ทำใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 46  

 

1. ช่ือโครงการ การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ. 2544 (ขอ6) ซึ่งกำหนดใหผู รับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกำกับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง (ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้น
ปงบประมาณ) การรายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในตาม
วัตถุประสงค และเปาหมายตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กำหนด 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหทราบถึงปญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของแตละกองงานในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล 
 3.2 เพื่อใหทราบถึงภาระงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของแตละกองงานในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล 
 3.3 เพื่อใหหนวยงานมีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน 
และการกำกับดูแลอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 3.4 เพื่อใหหนวยงานปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตคาใชจายและการ
บริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 
4. เปาหมาย / ผลผลิต 
 4.1 หนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลมีระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงครบทุกกองกอง 
 4.2 จัดทำแบบรายงาน ปข.1 ,ปข.2  ,ปอ.2 , ปอ.3 สงผูบริหารคณะกรรมตรวจเงินแผนดิน และ 
ผูกำกับดูแล ทันตามกำหนดเวลา 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 5.1 สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
 5.2 กองกิจการสภา 
 5.3 กองแผนและงบประมาณ 
 5.4 กองคลัง 
 5.5 กองชาง 
 5.6 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 5.7 กองพัสดุและทรัพยสิน 
 5.8 กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 
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6. วิธีการดำเนินการ 
 6.1 ติดตามการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของงวดกอน 
 6.2 ประเมินความเสี่ยงตามภาคผนวก ก 
 6.3 สรุปผลการประเมินตามองคประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 6.4 วิเคราะหความเสี่ยง และวางแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 6.5 รายงานผลการการประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
 6.6 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ และรายผลการดำเนินการโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 หนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
-124- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 47 

 
1. ช่ือโครงการ   อบรมใหความรูเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ไดลงมติในวาระท่ีสาม เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2559 เห็นชอบ
รางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 และหลังจากนั้น 180 วัน พรบ. ดังกลาว ก็จะบังคับใชเต็มรูปแบบ 

ภายใต พรบ.ฉบับนี้ไดวางหลักสำคัญในการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐจักตองใหเกิด
ประโยชนสุงสุดแกหนวยงานของรัฐ เกิดความคุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตองสามารถ
ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน ฉะนั้นองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐ ท่ีตองอยูในบังคับของ
กฎหมายฉบับนี้ดวยนั้น ประกอบกับกรมบัญชีกลางกำหนดใหหนวยงานของรัฐรวมถึงองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นถือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางรวมถึงการกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราบการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 103/7 และตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดใหหนวยงานของรัฐลงประกาศจัดซื้อจัดจางท่ี
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (www.gprocurement) โดยใหหนวยงานตาง ๆ ตองดำเนินการบันทึก
ขอมูลการจัดซื้อจัดจางและปฏิบัติงานในระบบ e-gp เพื่อความโปรงใสของการจัดซื้อจัดจาง และมาตรา 
103/7 วรรคสอง กำหนดใหบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีแสดงบัญชีรายการ
รับจายของโครงการที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตอสรรพากร นอกเหนือจากบัญชีงบดุลปกติที่ยื่น
ประจำป และตามหนังสือสำนักงาน  ป.ป.ช. ดวนที่สุด ที่ ปช 0028/ว 0009 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2555 
ไดแจงใหหนวยงานของรัฐกำหนดเงื ่อนไขและคุณสมบัติผู เสนอราคาไวในขอบเขตของงาน (Terms of 
Reference:TOR) และบุคคลหรือนิติบุคคลที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตองยื ่นบัญชีแสดงรายรับ
รายจายตอกรมสรรพากร และใหหนวยงานของรัฐรายงานขอมูลสัญญาที่ตองแสดงบัญชีรายการรับจายผาน
ระบบ e-gp ระยะที่ 2 ซึ่งการบริหารงานดานการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จำเปนตองถือปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื ้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี หรือตามท่ี
กรมบัญชีกลางกำหนด โดยแนวทางการบริหารการพัสดุมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ คือ เจาหนาที่พัสดุ หัวหนา
เจาหนาที ่พัสดุ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการเปดซองสอบราคา - ประกวดราคา 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ-จำหนายพัสดุประจำ 

การดำเนินการดานการบริหารพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมิใชจำกัดเฉพาะเจาหนาที่พัสดุ
หรือหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเทานั้น พนักงานสวนทองถิ่นทุกคนทุกตำแหนงทุกระดับ และบุคคลอื่นซึ่งมีความรู
ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณท่ีจำเปนตอโครงการจัดซ้ือจัดจางนั้น ๆ อาจไดรับคำสั่งมอบหมายใหรวมเปน
คณะกรรมการคณะตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานได ดังนั้น คณะกรรมการตาง ๆ ที่ไดรับ
มอบหมายจึงจำเปนตองมีความรูความเขาใจในดานการบริหารงานพัสดุเพ่ือลดความเสี่ยงในข้ันตอนการบริหาร
พัสดุของหนวยงาน วิธีปฏิบัติตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบและคำสั่งท่ีเก่ียวของ 
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3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางในการบริหารจัดการพัสดุ  
 3.2 เพ่ือใหการบริหารโครงการตาง ๆ ของ อบจ.สตูล เปนไปไดดวยความถูกตองโปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบไดเกิดประโยชนสูงสุดและยั่งยืน 
 3.3 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมระหวางภาคประชาชนกับ อบจ.สตูล 
          3.4 เพ่ือใหคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางมีความรู ความเขาใจแนวทางและวิธีการในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด และใหความสำคัญกับการปองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (Anti – Corruption)  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล/เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบหรือไดรับมอบหมายหรือ
ไดรับคำสั่งแตงตั้งเก่ียวกับการพัสดุขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
 4.2 บุคคลอ่ืนท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ ท่ีจำเปนตอโครงการจัดซ้ือจัดจางของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล                                                                                                

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล      

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 กองพัสดุและทรัพยสิน องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ขออนุมัติโครงการฝกอบรมใหความรู
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
 6.2 กองพัสดุและทรัพยสิน องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ดำเนินการตามโครงการฝกอบรมให
ความรูเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
 6.3 ดำเนินการและถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557       

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)        

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ปงบประมาณละ  50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน)      

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองพัสดุและทรัพยสิน องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล     
     
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางเขาใจในการบริหารจัดการพัสดุ 
  10.2 การบริหารโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส  
และสามารถตรวจสอบไดเกิดประโยชนสูงสุดและยั่งยืน 
  10.3 องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลมีสวนรวมกับภาคประชาชน  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 48 

 
 
1.  ช่ือ กิจกรรรม  จัดใหประชาชนเขารวมสังเกตการณในการบริหารงบประมาณ 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของกิจกรรม 

            การกระจายโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองการบริหารเก่ียวกับการตัดสินใน

เรื่องตางๆ  รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ  ท่ีจะสงผลกระทบตอวิธีชีวิตและความเปนอยู

ของประชาชน  การมีสวนรวมในการออกกฎหมายตลอดจนการมีสวนรวมในการตรวจสอบการใหอาจหนาท่ี

ของรัฐ 

3.  วัตถุประสงค 

 3.1  เพ่ือตองการใหประชาชนเกิดความผูกพัน  รูสึกรัก  และมีจิตสำนึกเปนเจาของทองถ่ินรวมกัน 

 3.2  เพ่ือใหผูบริหาร  อปท.  บริหารงานดวยความโปรงใส  ตรงกับความตองการของประชาชนและ

รับผิดชอบตอประชาชนใหมากข้ึน 

 3.3  เพ่ือใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการของผูบริหาร  และสภา  อปท.  ทุกข้ันตอน 

4.   เปาหมาย/ผลผลิต 

             มีประชาชนเขารับฟงการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

5.   พ้ืนท่ีดำเนนิการ 

       จังหวัดสตูล 

6.   วิธีดำเนินการ 

        6.1  การประชาสัมพันธ 

             6.2  เชิญชวน 

7.   ระยะเวลาดำเนินการ 

            กรกฎาคม  -  สิงหาคม  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8.  งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9.    ผูรับผิดชอบ 

            กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

            10.1  มีประชาชนสังเกตการณในการบริหารงบประมาณ 

            10.2  มีประชาชนสังเกตการณในการบริหารงบประมาณหลากหลายทางสังคม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับท่ี  49 

๑.  กิจกรรม การบริหารจัดการทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  
๒.  หลักการและเหตุผล 

 แผนปฏิบัติงานในการบริหารจัดการทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล มีหลักคิดที่วา 
การพัฒนาโดยเนนการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ และ
ไดกำหนดประเด็นการพัฒนา เพื่อการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมความพรอมคน สังคมและชุมชน และไดกำหนด
แนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกำกับใหการพัฒนาเปนไปอยางมีทิศทาง
และเกิดประสิทธิภาพ นำไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมตอไป 

 ซ่ึงในการจัดทำแผนปฏิบัติงานในการบริหารจัดการทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
เพื่อจะใหการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ โดยยึดถือตามระเบียบกฎหมายท่ี
เกี่ยวของกำหนดไวอยางเครงครัด เพื่อประโยชนสูงสุดตกแกประชาชนผูมาใชบริการในทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล 
๓.  วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหทราบถึงแผนงานวัตถุประสงคข้ันตอนในการดำเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยสินของ 
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

๒. เพ่ือใหทราบถึงสภาพท่ัวๆ ไปของทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
๓. เพ่ือใหทราบถึงแนวทางการพัฒนาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 
๔. เพ่ือใหทราบถึงแนวทางและกลไก การแกไข ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติ 
งานในการบริหารจัดการทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
๔.  เปาหมาย 
 ๑.  ทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
๔.  พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ๑.  ตลาดนัดควนโดนขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
 ๒.  สำนักงานการทองเท่ียวและกีฬาเดิม สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
 ๓.  หองศูนยเสาะหาและพัฒนาเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษในทองถ่ิน (ศูนย GTX จังหวัดสตูล)  อาคาร
ศูนยขอมูลสารสนเทศการทองเท่ียวจังหวัดสตูล 
๕.  วิธีดำเนินการ 
 ๑.  การเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติงานในการบริหารจัดการทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
 ๒.  การจัดเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ๓.  การจัดทำรางแผนปฏิบัติงานในการบริหารจัดการทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
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 ๔.  การดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานในการบริหารจัดการทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแล การบริหารจัดการไดตามควร
แกกรณี เชน การประมูลใหเชาทรัพยสินจะมีการแตงตั้งประชาคมรวมเปนกรรมการดวย หรือ ใหประชาชนมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการแกไขปญหาหรือการพัฒนาทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล เปนตน   
 ๕.  การเผยแพร ประชาสัมพันธ รายละเอียดการดำเนินงานและการบริหารจัดการตามท่ีระเบียบ
กฎหมายกำหนดไว 
 ๖.  การรายงานผลการดำเนินงานใหผูบริหาร 
 ๗.  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

๗. ข้ันตอนการจัดทำแผนปฏิบัติงานในการบริหารจัดการ 
 หลังจากไดมีการกอสรางและปรับปรุงทรัพยสินขององคการบรหิารสวนจังหวัดสตูลแลวเสร็จ องคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล จึงจะไดดำเนินการจัดหาประโยชน โดยการใหเอกชนเชา เพ่ือเอาคาเชามาเปนรายได 
เพ่ือนำไปใชในการบริหารจัดการจังหวัดสตูล และไดกำหนดข้ันตอนการจัดทำแผนปฏิบัติงานในการบริหาร
จัดการไปดำเนินการ ๓ ข้ันตอน ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี ๑  การเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติงานในการบริหารจัดการทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล 
  ฝายนิติการและการพาณิชย สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งเปนหนวยงานท่ี
รับผิดชอบในการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดจัดทำขอมูลเบื้องตน
เพื่อใหผูบริหารทราบถึงภาระหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล และ
ดำเนินเสนอโครงการกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานในชวงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใหผูบริหารอนุมัติ 
โครงการ/กิจกรรมหรือการปฏิบัติงานตอไป 

 ข้ันตอนท่ี ๒ การจัดเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
   ฝายนิติการและการพาณิชย สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ดำเนินการสำรวจ
และเก็บขอมูลที่จำเปนตอการจัดทำแผนปฏิบัติงานในการบริหารจัดการทรัพยสินขององคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล เพื่อเปนขอมูลที่จะนำมาวิเคราะหแนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมและการปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง 

 ข้ันตอนท่ี ๓  การจัดทำรางแผนปฏิบัติงานในการบริหารจัดการทรัพยสินขององคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล 

๘. ระยะเวลาเนินการ 
 ๔ ป (ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๙.  ผูรับผิดชอบ  
 ฝายนิติการ สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
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แผนปฏิบัติงานในการบริหารจัดการ 
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ลำดับ 
กิจกรรม/ 

การปฏิบัติงาน 
ปงบประมาณ 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

ทรัพยสิน 

 

     
 

     

๒. การประชุม
คณะกรรมการจัดหา
ประโยชนฯ 

 

    
 

    
 

 

๓. การชำระคาเชา
ทรัพยสิน 

    

 
   

 
   

๔. การปรับปรุงซอมแซม
ทรัพยสิน 

   
 

     
 

  

๕. การประมูลหรือการ
ตออายุสัญญาเชา 

      
 

     

๖. การติดตามและ
ประเมินผล 

         
 

  

 
 

มิติท่ี ๔    การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครอง  

สวนทองถ่ิน 
ภารกิจตามมิติท่ี ๔.๒  การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ 

ตามชองทางท่ีสามารถดำเนินการได 
กิจกรรม ๔.๒.๒  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแล การบริหาร
งบประมาณ การรับ – การเบิกจาย การหาประโยชนในทรัพยสินของราชการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี  50 

 

๑. ช่ือกิจกรรม   การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

๒. หลักการและเหตุผล 

     องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง   เศรษฐกิจ และ
สังคม  ดวยเหตุผลดังกลาว   การพัฒนาศักยภาพและความรูของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหมี
ความพรอมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการใหแกประชาชน จึงเปนเรื่องที่สำคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการให
การศึกษาอบรมเปนสิ่งสำคัญประการหนึ่งท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  ไดดำเนินการ  เพ่ือใหสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด   มีความรูและทักษะดานการปกครองสวนทองถ่ิน   มีความรู   ความเขาใจในการ 
ปฏิบัติหนาที่  รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ  ที่เกี่ยวของกับทองถิ่นดวยเพ่ือ
พัฒนาตนเองและสามารถนำความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
   ดังนั้น  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล   จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
ใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานอยูเสมอ  เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถ
นำมาพัฒนาองคกร   พัฒนาทองถ่ิน  ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 
๓. วัตถุประสงค 

    ๓.๑ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล   ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗ 
    ๓.๒ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ 
ทรัพยสินและหนี้สิน 
    ๓.๓ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  มีความรู  ความเขาใจ แนวทางการปฏิบัติสำหรับ
เจาหนาที่ของรัฐ  เรื่อง  การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ  ตามมาตรา  ๑๐๓  แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราบการทุจริต 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

    จำนวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล   จำนวน  ๒๔   คน 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

    ในองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  และหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 

๖. วิธีดำเนินการ 
     เม่ือหนังสือแจงการฝกอบรมสงมาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ฝายบริหารงานบุคคล  ดำเนินการ 

เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาหลักสูตรใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เขารับการฝกอบรบ 

เม่ือนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  อนุมัติใหเขารับการฝกอบรม  ฝายบริหารงานบุคคล แจงกองกิจการ

สภาฯ  เพ่ือแจงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ทราบ 
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๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

    ๔   ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 

    ปงบประมาณละ  ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนหาหม่ืนบาทถวน) 

๙. ผูรับผิดชอบ 
    กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

๑๐. ตัวช้ีวัด 
      ๑๐.๑ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  มีความรู  ความเขาใจในการทำงานตามบทบาทและ 
             อำนาจหนาท่ี 
      ๑๐.๒ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  ไดรบัการเรียนรูและประสบการณการทำงานใหม ๆ 
      ๑๐.๓ การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ 
              กฎหมาย 
๑๑.ผลลัพธ 

    จำนวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  รอยละ  ๗๐   ไดรับการฝกอบรม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี  51 

 
1.  ช่ือ กิจกรรรมการประชุมคณะกรรมการประจำสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของกิจกรรม 

            ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  การแบงแยก

อำนาจมิไดหมายความวา  องคกรผูใชอำนาจท้ังสาม  คือ  ฝายนิติบัญญัติ  ฝายบริหาร  และฝายตุลาการ

จะตองมีอำนาจเทาเทียมกัน  โดยอำนาจใดอำนาจหนึ่งอาจอยูเหนืออีกอำนาจหนึ่งไดและอีกฝายหนึ่งก็มี

ข้ันตอนในการลดอำนาจของอีกฝายตามท่ีรัฐธรรมนูญไดใหไว  อาจกลาวไดวา  การถวงดุลอำนาจมักเปนเรื่อง

ของอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหาร   

3.  วัตถุประสงค 

 3.1  กระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู ในกิจการของสภาทองถ่ิน  

             3.2  เม่ือกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนใหรายงานตอสภาทองถ่ิน  

4.   เปาหมาย/ผลผลิต 

             จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการประจำสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

5.   พ้ืนท่ีดำเนนิการ 

       องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

6.   วิธีดำเนินการ 

        วาดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.2547  (แกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

7.   ระยะเวลาดำเนินการ 

             4 ป (งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8.  งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9.    ผูรับผิดชอบ 

             ฝายประชุม  กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

10.  ตัวช้ีวัดผลลัพธ 

             10.1  จัดการประชุมคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  จำนวน  6  ครั้ง 

             10.2   ฝายนิติบญัญัติใชควบคุมและตรวจสอบฝายบริหาร และฝายบริหารใชประโยชนจากฝายนิติ

บัญญัติในการรับฟงความคิดเห็นจากฝายนิติบัญญัติ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี  52 

 
1. ช่ือโครงการ : เผยแพรประชาสัมพันธการตอตานการทุจริตในสื่อขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

2. หลักการและเหตุผล  
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี ความตระหนักในเรื่องของการ

สงเสริมเผยแพร และบูรณาการจากทุกภาคสวน ในการรวมตอตานการทุจริต โดยอาศัยอำนาจหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 17 (7) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (๘) การมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น และตามภารกิจตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 
2540 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2552 มาตรา 45/1 การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและคำนึงถึงการมีสวนรวม
ของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนา อบจ. การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหประชาชนไดรับทราบ และมีสวนรวม  

ดังนั้น การเผยแพรประชาสัมพันธการตอตานการทุจริตในสื่อขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูลจึงมี
ความสำคัญในการรวมกันของทั้งภาครัฐ และความรวมมือของภาคประชาชน และการสงเสริมพลังการมีสวน
รวมของชุมชน ในการรวมกันเปนเครื่องมือเพื่อรณรงค และสรางจิตสำนึกสรางแนวคิดและเผยแพร การ
ตอตานการทุจริต ผานสื่อตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ทั้งแผนปายประชาสัมพันธ วารสารของ 
อบจ. รายการสื่อวิทยุ คอลัมนหนังสือพิมพทองถิ่น แผนพับ โปสเตอร วีซีดี ปายไวนิล สื่อแอบพลิเคชั่น(LINE) 
เว็บไซดของหนวยงาน เฟสบุคประชาสัมพันธองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล และชองทางสื่ออื่นๆที่เกี่ยวของ
เพ่ือเฟยแพรแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริตในสื่อขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

3.วัตถุประสงค 
4. เพ่ือเผยแพรหลักการ แนวคิดท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทุจริตในสื่อของอบจ.สตูล 
5. เพ่ือผลิตสื่อการตอตานการทุจริต ในชองทางตางๆของหนวยงาน 
6. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคสวน ในการตอตานการทุจริต 

4. เปาหมาย 
  

ลำดับ กิจกรรม เวลาดำเนินการ หมาย
เหตุ 

1. เผยแพรลงวารสาร อบจ.สตูล ทุกฉบับ ปงบประมาณ 2561 - 
2564 

 

2. เผยแพรลงในรายการวิทยุรายการ อบจ.พบประชาชน ปงบประมาณ 2561 - 
2564 

 

3. เผยแพรลงคอลัมน ในหนังสือพิมพทองถ่ิน ปงบประมาณ 2561 - 
2564 

 



 
 

 
                                     -134-   

4. เ ผ ย แ พ ร  ล ง ส ื ่ อ เ ว ็ บ ไ ซ ด   ห น  ว ย ง า น 
www.satunpao.go.th 

ปงบประมาณ 2561 - 
2564 

 

5. เผยแพรลงสื ่อโซเชียลมีเดีย เฟซบุ ค ประชาสัมพันธ 
อบจ.สตูล 

ปงบประมาณ 2561 - 
2564 

 

6. เผยแพรในสื่อแอปพลิเคชั่นไลน(LINE) ปงบประมาณ 2561 - 
2564 

 

7. เผยแพรลงแผนพับ โปสเตอร ปายประชาสัมพันธ อบจ.
สตูล 

ปงบประมาณ 2561 - 
2564 

 

8. เผยแพร ลง ซีดี แนะนำ อบจ.สตูล ปงบประมาณ 2561 - 
2564 

 

9. เผยแพรลงสื่อตางๆของอบจ.สตูลท่ีเก่ียวของ 
 

ปงบประมาณ 2561 - 
2564 

 

 
5. วิธีดำเนินโครงการ 

5.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือกำหนดรูปแบบการดำเนินการ 
5.2 ขออนุมัติโครงการ 
5.3 จัดทำแผนการออกสื่อประชาสัมพันธ 
5.4 จัดทำแบบฟอรมสิ่งพิมพ สื่อตางๆ  
5.5 จัดนำสื่อลงชองทางตางๆเพ่ือเผยแพร 
5.6 จัดทำการออกสื่อตามชองทางตางๆ ตามแผนท่ีวางไว 
5.7 ติดตามประเมินผล 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
7. งบประมาณดำเนินโครงการ  
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
9. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ 
 9.1 การรับรูของประชนชนในการเผยแพรลงสื่อเพ่ือรณรงคการตอตานการทุจริต 
 9.2 การบูรณาการความรวมมือของประชาชน และชุมชน ในการรวมกันตอตานการทุจริต 
 9.3 มีชองทางเผยแพรสื่อหลักการ แนวคิดท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริตในสื่อของหนวยงาน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับท่ี  53 
 
1. ช่ือ มาตรการ  สรางชุมชนการเฝาระวังการตอตานการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกวา “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒(แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๐ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) และ
ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเก่ียวของ ไดมีผลบังคับใชแลวตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน 
๒๕๕๕ ซ่ึงมีหลายสวนท่ีมีลักษณะเปนกฎหมายเทคนิค ท่ีมุงปองปรามไมใหขาราชการกระทำการทุจริต โดย
กำหนดเปนข้ันตอน/วิธีการท่ีตองดำเนินการใหถูกตองครบถวนตามกระบวนการท่ีกฎหมายกำหนด ซ่ึงถือเปน
ความเสี่ยงหากขาราชการไมทราบถึงการมีอยูหรือไมเขาใจในวัตถุประสงคและเนื้อหาของกฎหมายดังกลาว 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 เห็นความสำคัญของการปองกันการทุจริตในองคกร จึงไดดำเนินมาตรการ 
สรางชุมชนการเฝาระวังการตอตานทุจริต ขึ้นภายในโรงเรียน เพื่อสรางชุมชนที่เข็มแข็งและโปรงใสในการ
บริหารจัดการในโรงเรียน 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในชุมชน 
 3.2 เพ่ือใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการในโรงเรียน 
 3.3 เพ่ือใหเกิดการทำงานท่ีโปรงใสตรวจสอบได 
 3.4 เพ่ือการใชจายงบประมาณและทรัพยากรของทางราชการอยางคุมคา 
       
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  โครงการ/กิจกรรม/การดำเนินงานและการบริหารงานภายในโรงเรียน 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประชุมชี้แจงผูปกครอง ผูนำชุมชน และคณะกรรมการโรงเรียน 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการปองการเฝาระวังและตอตานการทุจริต 
 6.3 ดำเนินการตามมาตรการ 
  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

8. งบประมาณดำเนนิการ 
 - ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบ 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 สังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 สรางความเชื่อม่ันในชุมชน 
 10.2 ชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการในโรงเรียน 
 10.3 กอใหเกิดการทำงานท่ีโปรงใสตรวจสอบได 
 10.4 กอใหเกิดการใชงบประมาณและทรัพยากรของทางราชการอยางคุมคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
พ.ศ. 2565 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
 
หมายเหตุ : แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดสตูล ขยายกรอบ ระยะเวลาใหมีผลบังคับใชตอเนื่องครอบคลุมในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ดวย โดยใช โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังเชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแต
ละมิติและประเด็นยุทธศาสตร ทั้งนี้เปนไปตามประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เรื่อง การ
ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล ลงวันที่ 15  สิงหาคม พ.ศ. 2560 เพื่อใหเกิดความตอเนื่องและเปนไปตามแนวทาง
ตามหนังสือจังหวัดสตูล ที่ สต 0023.4/ว 4378  ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แจง
ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 

“อบจ.สตูล พรอมดวยเจาหนาท่ีเขารวมกิจกรรมวันตอตานคอรรัปชันสากล”  
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล  
โดย นายเอกรัฐ หลีเสน็ ผูวาราชการจังหวัดสตูล เปนประธานกลาวเปดงาน 
และประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริต ดวยสำนักงาน ป.ป.ช. รวมมือ
กับภาคีทุกภาคสวน จัดงานวันตอตาน คอรรัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต
แนวคิด  

“Zero Tolerance  คนไทยไมทน  ตอการทุจริต” 
รัฐบาล มุงหวังใหคนไทยและนานาชาติ ไดรับรูผลการตอสูกับปญหาคอรรัปชัน 
ของประเทศไทย 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


