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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่1  

๑. ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
๒.  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อองค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐและ
ภาคเอกชนได้ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ ด้วยทรัพยากรมนุษย์หรือคน เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญยิ่ ง           
ในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงมีการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถของบุคลากร
เพื่อให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม          
ก็เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรที่องค์กรต้องการ กล่าวคือ “ทุกองค์กรต้องการคนเก่งและดี” 
ประเด็นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในตัวบุคลากร จึงเป็นต้นทุนสำคัญขององค์กร           
ที่ลงทุนไปแล้วไม่มีขาดทุน ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการบริการสาธารณะ บำบัดทุกข์ 
บำรุงสุข มีความใกล้ชิดกับประชาชน บุคลากรต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัต ิงาน             
มีประสิทธิภาพ และท่ีสำคัญต้องมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไปด้วย    

  ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ มาตรฐานทางจริยธรรม คือ 
หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย (๑) ยึดมั่นใน
สถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ (๓) กล้าตัดสินใจ
และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม (๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสำนึก
สาธารณะ (๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ (๗) ดำรงตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร และการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการการครู
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื ่อให้บุคลากรขององค์กรได้ปฏิบัติตน           
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเสริมสร้างให้
บุคลากรเป็นคนดีมีคุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม ให้เป็นสังคมคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาการทำงาน      
ที่ซื ่อสัตย์สุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านการเรียนรู ้ที ่หลากหลายให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง      
พัฒนาทีมงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักธรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อไป 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน รู้รักสามัคคี สร้างความผูกพัน         

ในองค์กร ให้เกิดทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

๓.๒ เพื ่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้  ประสบการณ์ที ่ได้มาเป็นแบบอย่าง         
ในการดำเนินชีวิต มีการปฏิบัติงานโดยมีความซื ่อสัตย์สุจริต มีความไม่ประมาทในชีวิต รวมถึงช่วยกัน
เสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม 
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๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ       

และประสิทธิผล 
๓.๔ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาเครือข่ายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไป         

ตามระเบียบกฎหมาย รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ และตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการทุจริต โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม 

๓.๕ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔.  เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร    จำนวน       ๘  คน 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน     ๒๔  คน 
  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จำนวน   ๑๐๐  คน 
  ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน     ๓๒  คน 
  ลูกจ้างประจำ    จำนวน     ๑๖  คน 
  พนักงานจ้าง    จำนวน     ๘๕  คน 
                    รวมทั้งสิ้น                             รวม    ๒๖๕  คน 

๕.  วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินการ 
รายการ/กิจกรรม ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๕.๑ ขออนุมัติดำเนินงานโครงการ    
๕.๒ จัดทำกำหนดการ  และแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ    
๕.๓ ติดต่อประสานงานวิทยากรผู้บรรยาย    
๕.๔ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  เอกสารการอบรม  อาหาร   
      อาหารว่างและเครื่องดื่ม  และสถานที ่

   

๕.๕ ดำเนินการฝึกอบรมตามกำหนดการ    
๕.๖ สรุปประเมินผลโครงการ    
๕.๗ รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อผู้บริหาร    

๖.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ว่าที่ร้อยตรี ฮาริด เวชสิทธิ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

๗.  สถานที่ดำเนินการ 
  โรงแรม/รีสอร์ท/สถานศึกษา/สถานที่หน่วยงานราชการ ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
๘.  ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

๙.  งบประมาณ 
 ปีงบประมาณละ  ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
 เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม

ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  
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๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ บุคลากรทุกระดับ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่  และตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม 
 ๑๐.๒ บุคลากรทุกระดับ มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะ
และพัฒนาระบบราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 ๑๐.๓ บุคลากรนำความรู ้ที ่ได้ร ับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 ๑๐.๔ บุคลากรมีทัศนคติที ่ด ีต่อการทำงาน รู ้ร ักสามัคคี มีเครือข่ายความสัมพันธ์ในองค์กร            
เกิดทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๑๐.๕ บุคลากรขององค์กรได้ปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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รายละเอียดโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

ลำดับที ่2  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกยีรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

2. หลักการและเหตุผล 

 การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอัน
สําคัญในการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ
เพื่อสวนรวม ถือวาเปนหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพื่อสงเสริมใหบุคลากรหนวยงานที่มีความตั้งใจ 
ในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ทำความดีอย่างตอเนื่องเป็นแบบอย่างแก่บุคลากรคนในองค์กร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพ่ือยกย่องชมเชยหรือให้รางวัลพนักงานหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญซื่อสัตยสุจริต และเสียสละเพ่ือ 
สวนรวม และเปนแบบให้แก่พนักงานและบุคลากรคนอ่ืนๆในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ให้แก่พนักงานบุคลากรใหป้ฏิบัติงานตอไป  

3. วัตถุประสงค  
1) เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  

ผู้ประพฤติตามประมวลจริยธรรมและบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม  
2) เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ  และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้บุคลากรอ่ืน 
3) เพื่อปลุกฝังจิตสำจิตสำนึกและค่านิยมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

ชอบธรรม โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการ 
4) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
5) เพ่ือป้องกันการทุจริต ประพฤติชอบ และธำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีของข้าราชการ 

4. กลุมเปาหมาย  
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

5. วิธีดําเนินการ  

1) เสนอโครงการเพื่อขอนุมัติจากผู้บริหาร 
2) แตงตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล 
3) คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรต ิ 
4) จัดทําประกาศหลักเกณฑการคัดเลือก และเผยแพรใหบุคลากรใหทราบ 
5) เชิญชวนใหสํานัก/กองในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สงบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติ 

ตามหลักเกณฑเพ่ือเขารับการคัดเลือก  
6) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละเพ่ือ 
สวนรวม  
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7) ประกาศผลการคัดเลือก 
8) มอบประกาศเกียรติคุณใหแกบุคลากรที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ  
9) เผยแพรประชาสัมพันธบุคลากรที่ไดรับการเชิดชูเกียรติใหแกบุคลากรภายในหนวยงานและ

สาธารณชน ได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปงบประมาณ พ.ศ.2566-2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 กองการเจ้าหน้าที ่

9. ผลผลิต/ผลลัพธ  

ผลผลิต  
มีบุคลากรตนแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ผลลัพธ 

เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่3 

๑.ชื่อโครงการ  โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้นับถือศาสนาอิสลาม 

2.หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัต ิองค์การบร ิหารส่วนจ ังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ( มาตรา 45 (7)ทว ิ ) และ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(มาตรา 17 (18) )กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ ่น วัฒนธรรมและการศาสนา และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
     ในปัจจุบัน ปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลาย
มากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน ปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม   ยังส่งผล
ถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี ่ยงเบน ขาด
ระเบียบวินัย ซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา  ต้องขาดความ
มั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา เช่น กรณีเด็กและเยาวชน  ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ปัญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ปัญหาการติดเกมส์  สำหรับประชาชน
ทั่วไป  ได้แก่ปัญหาการทำงานที่ไม่มีความสุข  ปัญหาความสามัคคีในองค์กร  เป็นต้น ซึ่งปัญหาต่างๆเป็นผลมา
จากสถาบันครอบครัวเป็นสำคัญ ถ้าครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความสมดุล และความพอเพียง ปัญหาต่างๆที่
เกิดข้ึนจะลดน้อยลง และครอบครัวที่ยึดถือแนวทางศาสนามาเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิต ก็จะเห็นได้ว่า
เป็นครอบครัวที่มีความสุข  ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตเช่นกัน สังคมมุสลิมไทยเป็นส่วนหนึ่งในประเทศ
ไทย เมื่อประเทศไทยประกาศให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ระบบการเรียนการสอน
ของสังคมมุสลิมเพื่อการจุดประกายจิตสำนึก ความศรัทธา คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการปฏิบัติตนตามคำ
สอนของอิสลามก็ได้รับการปฏิรูปตามไปด้วย รวมทั้งพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรง สาเหตุเกิดจากความไม่เข้าใจ
และไม่ได้ปฏิบัติในหลักคำสอนของศาสนาของตนที่นับถืออย่างแท้จริง 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

(๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
และตามกฎกระทรวง(พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด     

พ.ศ.๒๕๔๐ (๑๑) จัดการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา และบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
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ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล 
กำหนดจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้นับถือศาสนาอิสลามขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
3.๑  เพื่อสร้างจิตสำนึกท่ีดี ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมของศาสนาให้แก่ประชาชน 
3.๒  เพ่ือให้ประชาชนมีแนวทางการดำเนินชีวิตในสังคม และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 
3.๓  เพื่อสร้างความสมานฉันท์  ความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนต่อหน่วยงานภาครัฐ และ 

ความเข้าใจภายในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย 
4.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      4.๑.๑. ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 350 คน 
      4.๑.๒  เจ้าหน้าที่และคณะทำงาน จำนวน 2๐ คน 
4.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

                 ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีคุณธรรมและจริยธรรมเพิ่มขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
ทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข   

5. วิธีดำเนินการ 
 5.๑  ขออนุมัติดำเนินโครงการ 
 5.๒  จัดทำกำหนดการ และแจ้งให้ทุกส่วนทราบ 
 5.๓  ติดต่อประสานงาน วิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม 
 5.๔  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  เอกสารการอบรม สถานที่ 
 5.๕  ดำเนินการอบรมตามกำหนดการ 
 5.6  สรุปประเมินผลโครงการ 
 5.7  รายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร 
 กิจกรรมประกอบด้วย 
 1. จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับประชาชนในจังหวัดสตูล 
 2. สาธิตและฝึกปฏิบัติการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลาม 

6. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบร ิหารส ่วนจังหวัดสตูลร่วมกับสำนักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล 

7. สถานที่ดำเนินการ 
 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล 
 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 

9. งบประมาณ 
   ปีงบประมาณละ 16๐,๐๐๐ บาท  
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๑0.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑0.๑  ลดปัญหาความขัดแย้งในการอยู่ร่วมกัน 
๑0.๒  ประชาชนมีทัศนคติที่ดี และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 
๑0.๓  รฐัได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 4 

 
1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้นับถือศาสนาพุทธ (ค่ายกิจกรรมธรรมศึกษา 

และฝึกฝนปฏิบัติสมาธิ) 
2 หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่และมีอำนาจดูแล จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ตามยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความม่ันคงและสงบสังคม
สันติสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง และกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๑ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ ให้กิจการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ตามข้อ 
(๑๑) การจัดการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา และบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ ่นหรือ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นนั้น นั้น 
   บริบทประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาที่ชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาเป็นเวลาช้านานมีวัดเป็น
สถานที่ที่ให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมและเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนพิธีต่าง  ๆ ทางพุทธศาสนา แต่จาก
สภาพวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และวัฒนธรรม  ทำให้เกิดภาวะสับสนในวิถีชีวิต ค่านิยม และภูมิคุ้มกันทางสังคมลดลง จนก่อเกิดการเบี่ยงเบน
ทางพฤติกรรม คือ ละเลยในคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ตระหนักถึงความสำคัญจากปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกับ
พุทธสมาคมจังหวัดสตูล กำหนดจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู ้น ับถือศาสนาพุทธ           
(ค่ายกิจกรรมธรรมศึกษา และฝึกฝนปฏิบัติสมาธิ) ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 

1 เพ่ือสร้างจิตสำนึกท่ีดี  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมของศาสนาให้แก่ประชาชน 
2 เพ่ือให้ประชาชนมีแนวทางการดำเนินชีวิตในสังคม  และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 
3 เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้มีสมาธิที่มั่นคง  มีสติที่ดีในการปฏิบัติตนดำรงชีวิตในสังคม 
4 เพื่อสร้างความสมานฉันท์  ความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนต่อหน่วยงานภาครัฐและ

ความเข้าใจภายในหน่วยงาน 
4.  เป้าหมาย 
  ประชาชนในจังหวัดสตูล จำนวน 80 คน  เจ้าหน้าที่และคณะทำงาน 20 คน   
5. วิธีดำเนินการ 

1 ขออนุมัติดำเนินโครงการ 
2 จัดทำเอกสารกำหนดการ และแจ้งให้ทุกส่วนทราบ 
3 ติดต่อประสานงาน วิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม 
4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เอกสารการอบรม สถานที่ 
5 สรุปประเมินผลโครงการ 
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6 รายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร 
6 หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับพุทธสมาคมจังหวัดสตูล  

7 วันและสถานที่ดำเนินการ    
           ณ วัดสวนเทศ  ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล  

8. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570  

9.  งบประมาณ  
            ปีงบประมาณละ  80,000.- บาท  (แปดหมื่นบาทถ้วน)  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 ประชาชนมีความรู้ในหลักธรรม ความเข้าใจหลักคำสอนในศาสนาเพิ่มขึ้น 
2 ประชาชนมีสติปัญญา เป็นภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต 
3 ประชาชนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอ่ืนๆในชุมชนตนเองในการดำรงชีวิต 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่5 

1.ชื่อโครงการ โครงการสตูลเกษตรแฟร์  

2.หลักการและเหตุผล  

 จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรการผลิตด้านเกษตร และประมง ที่มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะทำเล
ที่ตั้งและพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการผลิต นอกจากนี้ยังมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เนื่องจากจังหวัดสตูล
มีธรรมชาติแวดล้อมด้วยภูเขาและทะเล อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ทั้งป่าธรรมชาติและป่าชายเลน รายล้อมด้วยหมู่
เกาะที่สวยงามและเป็นจังหวัดที่สงบ ปลอดภัยไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบจึงทำให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดสตูลเพิ่มมากขึ้น และยังมีชายแดนติดต่อกับ
ประเทศมาเลเซีย มีด่านศุลกากรสตูลและด่านศุลกากรวังประจันเป็นช่องทางในการขนส่งสินค้าไปจำหน่าย 
นอกจากนี ้จ ังหวัดสตูลได้กำหนดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ของจังหวัดเพิ ่มมากขึ ้น  เช่น                 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเล ส่งเสริมการตลาดและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมกา รท่องเที่ยว 
พัฒนาร้านอาหาร ร้านค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP สู่มาตรฐานสากล ฯลฯ  

ปี 2564 ที่ผ่านมา ทั้งประเทศและทั่วโลกประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความชะลอตัว ราคาพลังงานและอัตราเงินเฟ้อเพ่ิมสูงขึ้น ทำให้
ค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มขึ้นมากขณะที่รายได้เท่าเดิม ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาว การฟื้นฟู
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในจังหวัดจึงเป็นสิ่งสำคัญ การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรต่างๆ เพ่ือกระจายสินค้า
สู่ผู้บริโภค เช่นผลไม้ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและมีผลผลิตมากในฤดูกาลนี้ การเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตรทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการภาคการเกษตรบรรเทาผลกระทบจากการสูญเสียรายได้  
นอกจากนี้การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ถือเป็น
แนวทางหนึ่งในการเพ่ิมมูลค่าสินค้า จังหวัดสตูลมีผลไม้ที่เป็นผลไม้ประจำท้องถิ่นหรือที่เรียกกันว่า “อัตลักษณ์
ผลไม”้หลายชนิด เช่น กระท้อนนาปริก ทุเรียนบ้านโตน จำปาดะขวัญสตูล ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีรสชาติดีมีเรื่องราว 
(Story) คุณค่า คุณประโยชน์ และแหล่งที่มาที่ถูกต้องของผลไม้ สามารถส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มมูลค่าจากการ
สร้างอัตลักษณ์ผลไม้ที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพ้ืนที่ต่อไปในอนาคต 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ . 
2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 มาตรา 45 (9) จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎกระทรวง 
พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 กำหนดให้กิจการ
ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมดำเนินการหรือให้  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ (17) ส่งเสริมและแก้ไขการประกอบอาชีพ พระราชบัญญัติกำหนดแผน   
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 17 ภายใต้
บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที ่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ                  
เพื่อประโยชน์ของประชาชนให้ท้องถิ่นของตนเอง (8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนา
ท้องถิ่น (9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ข้อ 2 การดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การ
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บริหารส่วนจังหวัดควรจะดำเนินการเพื่อให้เป็นไปในลักษณะดังนี้ (3) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคม
สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับจังหวัด และไม่เป็นการซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา 
สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน    
ในจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านการเกษตร การส่งเสริมอาชีพ
เกษตร การสนับสนุนองค์กรเกษตร การส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนของ
จังหวัดสตูล ในการให้ความรู้เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและตรงตาม
ความต้องการของตลาด รวมถึงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิตทางการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต
สู่การพึ่งพาตนเองด้วยการทำเกษตรเชิงสร้างสรรค์บนแนวทางการทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล และส่งเสริมความร่วมมืออันดีต่อกันของกลุ่ม
เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดโครงการสตูลเกษตรแฟร์  (ผลไม้อัตลักษณ์ท้องถิ ่นสตูล)  
ประจำปงีบประมาณ 2565 ขึ้น 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างรายได้  
 3.2 เพ่ือส่งเสริมการตลาดให้ผู้ซื้อพบและกระตุ้นเกษตรกรกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเกี่ยวกับผลผลิตทั้งเชิง
คุณภาพและปริมาณ  
4.กลุ่มเป้าหมาย 

เกษตรกร กลุ ่มเกษตรกร ผู ้ประกอบการด้านการเกษตร ผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน  และ
ประชาชนทั่วไปในจังหวัดสตูล  
5.วิธีดำเนินการ 
 5.1 ประชุม ปรึกษาหารือ กำหนดรายละเอียดต่างๆ ในการจัดกิจกรรม 
 5.2 ประสาน ขอสนับสนุน ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

5.3 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ 
 5.4 จัดทำผังงานและสถานที่จัดโครงการ 
 5.5 ดำเนินการจัดโครงการตามรายละเอียดกิจกรรมที่กำหนด 
 5.6 ประเมินผลการจัดโครงการ 
 5.7 สรุปและรายงานผลโครงการ  

6.ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ 2566-2568, 2570 
7.งบประมาณดำเนินการ 
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตั ้งงบประมาณ          
ปีละ 100,000 บาท 
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8.ผู้รับผิดชอบ 

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80  
 ผลลัพธ์ 

1. ประชาชนได้ประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดสตูลให้รู้จักอย่างแพร่หลาย 
2. เกษตรกรมีความรู้ใหม่และมีรายได้เพ่ิมขึ้น จากผลผลิตทางการเกษตร 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่6 

1.ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร  

2.หลักการและเหตุผล  

 โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลขึ้นอยู่กับสาขาเกษตรกรรม โดยพื้นที่ถือครองเพื่อทำ
การเกษตรทั้งสิ้น 733,168 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.78 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด โดยมีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียนตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งสิ้น 46,385 ครัวเรือน เกษตรกรส่วนใหญ่
ทำการเกษตรเชิงเดี่ยว จึงมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางรายได้เมื่อเกิดสถานการณ์สินค้าทางการเกษตรราคา
ตกต่ำจากความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีแนวทางทำการเกษตรแบบดั้งเดิม ที่สืบ
ทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ขาดการนำเทคนิควิชาการและการบริหารจัดการสมัยใหม่มาปรับใช้ ทำให้ผลผลิตที่
ได้ลดน้อยลงและไม่มีคุณภาพ สำหรับด้านปศุสัตว์ จังหวัดสตูลมีเกษตรกรผู้เลี ้ยงสัตว์  จำนวน 21,364 
ครัวเรือน เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมควบคู่กับการทำการเกษตรอย่าง
อ่ืน เช่น สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนผลไม ้นาข้าว เป็นต้น ปัจจุบันความต้องการของตลาด และราคา
โคเนื้อปรับตัวสูงขึ้น แต่ก็ยังไม่จูงใจให้เกษตรกรกลับมาเลี้ยงโคเนื้อเพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่
เลี ้ยงและเงินทุนในการซื้อแม่พันธุ์ซึ ่งมีราคาสูง ขณะที่แพะเนื้อมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด                  
การบริโภคเนื้อแพะไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที ่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งนิยมซื้อแพะไปใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆ รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัด
สตูล มีความจำเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด          
พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 มาตรา 45 (9) จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้
ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎกระทรวง 
พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 กำหนดให้กิจการ
ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมดำเนินการหรือให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ (17) ส่งเสริมและแก้ไขการประกอบอาชีพ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 17 ภายใต้บังคับ
มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม สามารถลดรายจ่าย สร้างรายได้ 
4.กลุ่มเป้าหมาย 
เกษตรกร, แกนนำเกษตรกร, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเกษตร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ทั้ง 7 อำเภอใน
จังหวัดสตูล 
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5.วิธีดำเนินการ 
 5.1 ปรึกษาหารือ กำหนดรายละเอียดต่างๆ ในการจัดกิจกรรม 
 5.2 ประสานหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

5.3 ดำเนินการจัดโครงการตามรายละเอียดกิจกรรมท่ีกำหนด 
      5.3.1 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรด้านพืช 
      5.3.2 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรด้านปศุสัตว์ 

 5.4 ประเมินผลการจัดโครงการ 
 5.5 สรุปและรายงานผลโครงการ  

6.ระยะเวลาดำเนินการ 

          ปีงบประมาณ พ.ศ.2566,2568,2570 

7.งบประมาณดำเนินการ 
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตั้งงบประมาณไว้ 
ปีงบประมาณละ 200,000 บาท 

8.ผู้รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1. มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0 
 2. ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด 
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 ผลลัพธ์ 

1. เกษตรกรมีอาชีพเสริม 
2. เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่7 

1.ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูล  

2.หลักการและเหตุผล  

 กลุ่มสตรี คือ กลุ่มหนึ่งที ่เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ และเป็นกลุ่มที่ควรจะได้รับ        
การยอมรับ  ทั ้งนี ้ วันที ่ 8 มีนาคม ของทุกปี ได้มีการจัดให้เป็นวันสตรีสากล และเกิด"สหพันธ์สตรี"             
โดยประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติได้แสดงเจตนารมณ์ที่ จะปฏิบัติตาม         
พันธะสัญญาต่อเวทีโลกที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับบทบาทและสถานภาพสตรี โดยได้มีการดำเนินการทั้งในแง่
กฎหมาย นโยบาย มาตรการและกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย คือ เจตนารมณ์ให้มี
ความเป็นธรรมเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในทุกรูปแบบ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการควบคุม
ทรัพยากร เพื่อให้หลุดจากการกีดกันต่างๆ ให้สตรีได้มีโอกาสรับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 
และอีกหลายประเทศได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดประจำชาติของตน กลุ่มสตรีจากทุกทวีปไม่ว่าจะ
แตกต่างกันโดยเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือ การเมืองก็ตาม ได้รวมตัวกันเพื่อฉลองวันสำคัญนี้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูล
ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีในจังหวัดสตูลให้มีทักษะในการดำเนินชีวิตด้วยวิถีไทยอย่างพอเพียง ก้าวทัน
เทคโนโลยี  และสามารถนำมาปรับใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เกิดการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
เพ่ือพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีภายในและนอกกลุ่ม และเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ปลุกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมให้สตรีมีความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิตด้วยวิถีไทยอย่างพอเพียง 
 3.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม เกิดการรวมกลุ่มในการสร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ครัวเรือน 
 3.3 เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างเครือข่ายสตรี 

4.กลุ่มเป้าหมาย 

จัดอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูลในระดับจังหวัด โดยมีสตรีเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2,000 คน 

5.วิธีดำเนินการ 
 5.1 ประชุมเตรียมความพร้อม เพ่ือพิจารณารูปแบบและการจัดกิจกรรม 
 5.2 เสนอโครงการ/ขออนุมัติดำเนินโครงการ  

5.3 ประกาศแต่งตั้งคณะทำงาน 
 5.4 ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5.5 จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
 5.6 จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพสตรีสตูล 
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 5.7 ติดตามและสรุปผล 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบระมาณ พ.ศ.2566-2570 
7.งบประมาณดำเนินการ 
 ปีงบประมาณละ 300,000 ( สามแสนบาทถ้วน ) 

8.ผู้รับผิดชอบ 

 ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลลัพธ์ 
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ผลผลิต 
 9.1 สตรีมีความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิตด้วยวิถีไทยอย่างพอเพียง 
 9.2 เกิดเครือข่ายการมีส่วนร่วม เกิดการรวมกลุ่มในการสร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ครัวเรือน 
 9.3 เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างเครือข่ายสตรี  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่8 

1.ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า เพ่ือเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม   

2.หลักการและเหตุผล  

ด้วยสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสตูล เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ เพื่อแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ในท้องที่จังหวัดสตูล ตามแผนงานและ
ยุทธศาสตร์ ที่ได้รับมอบหมายจากกรมป่าไม้ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ศาสนสถาน นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้มีค่าชนิด
ต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ให้กับโครงการต่างๆ ในพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่องเช่น การปลูกป่าประชาอาสา การสนับสนุนการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ คทช. ตามนโยบายรัฐบาลและการ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวาระสำคัญต่างๆ ของแต่ละปี พร้อมทั้งบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้มีอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้จากการปลูกไม้มีค่า  

เนื่องจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสตูล มีงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับเพาะชำกล้าไม้ เพื่อสนอง
ความต้องการของประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสตูลที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องขอ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
 

3.วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือผลิตกล้าไม้ตามโครงการนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน เพ่ือให้เกิดรายได้จากการปลูกไม้มีค่า
ชนิดต่างๆ ในเรือกสวนไร่นา ผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เพ่ิมพ้ืนที่ป่า โดยปลูกไม้มีค่า ไม้ชนิดโตเร็ว ในท้องที่จังหวัดสตูล   
4.กลุ่มเป้าหมาย 

4.1 เพาะชำกล้าไม้มีค่าชนิดต่างๆ ไม่น้อยกว่า 300,000 ต้น/ปี  
4.2 ผลิตกล้าไม้เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รัฐวิสาหกิจ ศาสนสถาน 

และประชาชนทั่วไป 

5.วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 5.2 เพาะชำกล้าไม้มีค่าชนิดต่างๆ จำนวนปีละ 300,000 กล้า เพ่ือนำไปแจกจ่ายตามโครงการปลูก
ไม้มีค่า เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

5.3 บำรุงรักษากล้าไม้ ให้มีความสมบูรณ์แข็งแกร่ง พร้อมที่จะแจกจ่ายให้กับเกษตรกรเป้าหมาย 
 5.4 ส่งมอบกล้าไม้มีค่าชนิดต่างๆ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นำไปแจกจ่ายให้เกษตรกร 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ศาสนสถาน และประชาชนทั่วไป ตามเป้าหมายของโครงการ 
  
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 
7.งบประมาณดำเนินการ 
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ปีงบประมาณละ 
900,000 บาท 
8.ผู้รับผิดชอบ 

 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (อุดหนุนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 
สงขลา) 

9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 อัตราการรอดของต้นไม้มีค่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 ผลลัพธ์ 
 9.1 ผลิตกล้าไม้สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนนำไปปลูกในเรือกสวนไร่นา ผสมผสานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 9.2 เกษตรกรใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน มีความม่ันคงทางอาชีพ 
 9.3 เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีความม่ันคงทางอาชีพ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่9 

 
1. ชื่อโครงการ โครงการศาสนิกสัมพันธ์ 
2.  หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันในยุคโลกาภิวัฒน์  สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ด้วยประเทศไทยให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการนับถือศาสนา  ทำให้มีศาสนา  ลัทธิความเชื่อที่หลากหลาย  
เป็นความงามของสังคมที่คนซึ่งมีวิถีปฏิบัติทางศาสนาแตกต่างกันอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  จังหวัดสตูลเป็น
จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เพราะประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ 
ศาสนา และวัฒนธรรม การเรียนรู้ความแตกต่างเพื่อป้องกันความแตกแยก จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คนในท้องถิ่นพึง
ได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนาจังหวัดสตูลให้เจริญก้าวหน้าและสงบสุข   อัตลักษณ์ของสังคม
พหุวัฒนธรรม อัตลักษณ์ คือสิ่งสะท้อนความเป็นตัวตนของบุคคลหรือสังคมนั้นๆ สังคมพหุวัฒนธรรมมี       
อัตลักษณ์สำคัญ คือ การอยู่ร่วมกันของผู้คนท่ามกลางความหลากหลายอย่างกลมกลืน สังคมสันติสุข 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม
งานด้านศาสนาวัฒนธรรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างสังคมเข้มแข็งให้
จังหวัดสตูลอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์บนพื้นฐานที่ว่า “การสร้างสังคมสันติภาพอย่างยั่งยืนขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกันที่ดีต่อกันระหว่างศาสนาทุกศาสนาใน
จังหวัดสตูล 

2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความเข้าในหลักพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม เข้าใจความ
แตกต่างระหว่างกัน เพ่ือสร้างความร่วมมือเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกันในสังคม 

3. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ห่างไกลอบายมุข
และสิ่งเสพติดต่างๆ 

4. เพื่อให้จังหวัดสตูลเป็นต้นแบบพหุวัฒนธรรม ที่ทุกศาสนาสามารถดำรงชีวิตร่วมกันใน
สังคมได้อย่างสมานฉันท์และสร้างสังคมแห่งสันติสุข 

4.  เป้าหมาย 
                    จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนทั้งจังหวัดสตูล ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง/ปีงบประมาณ 
โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน/ครั้ง 
5. วิธีดำเนินการ 

๑ ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง  
  ๒ กำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรม 

๓ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๔ ดำเนินการจัดกิจกรรม 
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๕ สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 
6. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

7. สถานที่ดำเนินการ 

  โรงเรียนมัธยมในจังหวัดสตูล  

8. ระยะเวลาดำเนินการ   
           ปีงบประมาณ 2566-2570 
9.  งบประมาณ  
 ปีงบประมาณละ 70,000.- บาท  (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  
๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน อย่างสมานฉันท์ สังคมสันติสุข 

2.เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และเสียสละในการช่วยเหลือชุมชน สังคม 
3.เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างร่วมกันให้เกิดประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด 

           4.เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของหลักคำสอนของแต่ละศาสนา และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่10 

 
๑.  ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมจังหวัดสตูล (ศูนย์คลองช้าง) 
  (กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน) 

2.  หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  พ.ศ. 2540 มาตรา 45 (7) ทวิ             
และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรของส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542     
(มาตรา 16 (11))  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการบำรุงศิลปะ  จารีตประเพณี      
ภูมปิัญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรมและการศาสนา  และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เด็กและเยาวชน เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญมากของประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต เป็นพื้นฐานของการบริหาร การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งเป็นผู้ที่ต้องสืบทอด
เจตนารมณ์ เอกลักษณ ์วัฒนธรรมอันดีงาม การพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพมีความพร้อมด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ ์พร้อมๆ ไปกับการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นตามหลักการศาสนาอย่าง
เคร่งครัด  เพ่ือนำไปสู่สังคมที่มีฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศ
อย่างยังยืน เป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนในสังคมที่จะช่วยกันพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ให้ไปสู่ทิศทางท่ีถูกต้อง ในอันที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้เกิดความมั่นคงของประเทศชาติ 

จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลกในแต่ละปีจะมีนักเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทำให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดสตูล  ได้รับอิทธิพลและวัฒนธรรม
ต่างๆจากนักท่องเที่ยวอย่างหลากหลายถูกวัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและหลักการของ
ศาสนาอิสลามเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตเด็กและเยาวชนขาดคุณธรรมจริยธรรมขาดจิตรสำนึกในการ
ทำความดีถูกมองว่าการปฏิบัติศาสนกิจเป็นเรื่องไม่สำคัญ 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเห็นถึงความสำคัญ  จึง
ร่วมกับสมาคมครูอิสลามศึกษาจังหวัดสตูล  จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม
จังหวัดสตูล(ศูนย์คลองช้าง)  กิจกรรมค่ายคุณธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมผ้าก็ร้อนขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่ดี สร้างนิสัย ให้เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เป็นคนดี มีความเป็น
ประชาธิปไตย มีวิจารณญาณ ทันโลก ทันเหตุการณ ์ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ  ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามวิถีทางศาสนาในสถานการณ์

ต่างๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  และเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพฤติกรรมที่ดีงาม  ตาม
หลักมารยาทของศาสนา  มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยามารยาทที่ดีงาม 

3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีกับตนเอง สามารถนำหลักธรรมทาง
ศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น  ห่างไกลจากยาเสพติด อบายมุข และสิ่งมึนเมาต่างๆ หลีกเลี่ยง
ปัญหาเรื่องชู้สาว  
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 3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมจะกรรมค่ายฯ  เกิดความสำนึกรักบ้านเกิด หวงแหน ร่วมดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ของชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ได้จะหนักถึงความสำคัญและบทบาทของการเป็นคนดี
เช่น เป็นลูกที่ดี ศิษย์ที่ดี  เพื่อนที่ดี  พลเมืองที่ดี  รับรู้ความสามารถของตนในการเป็นคนดี และร่วมต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น 

4.  เป้าหมาย 
  4.๑  เชิงปริมาณ  
            - เด็ก เยาวชนมุสลิม วิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร พ่ีเลี้ยง ผู้ปกครอง ผู้สังเกตการณ์ 
เจ้าหน้าที่ อบจ.สตูล และเจ้าหน้าที่สมาคมครูอิสลามศึกษาสตูล รวมทั้งหมด จำนวน 240 คน 
  4.๒  เชิงคุณภาพ  
                         - เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมา
ปรับใช้กับตนเองและสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข   

5.  วิธีการดำเนินการ 
5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 5.2 แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆ 
 5.3 ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนดำเนินงาน 
 5.4 ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 5.5 ดำเนินกิจกรรมจำนวน 2 รุ่น (ชาย 1 รุ่น,หญิง 1 รุ่น) 
  5.5.1 กิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมภายในศูนย์พัฒนาคุณธรรมฯ (ศูนย์คลองช้าง) 
  5.5.2 กิจกรรมทัศนะศึกษาดูงานและบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ 
 5.6 สรุปผล ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 

6.  งบประมาณดำเนินการ 
  ปีงบประมาณละ  150,000.-บาท   

7.  ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 

8.  สถานที่ดำเนินการ 
  8.1 ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม (ศูนย์คลองช้าง)  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล 

8.2 สถานที่ต่างๆ ในจังหวัดสตูล 

9.  ตัวช้ีวัด (KPI) 
      9.1  ด้านเชิงปริมาณ 

  -  สามารถจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม ได้จำนวน 2 รุน่ 
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      9.2  ด้านคุณภาพ 
      เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประพฤติปฏิบัติตามหลักการของ
ศาสนาและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืนได้ 

10.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ร่วมกับสมาคมครูอิสลามศึกษาจังหวัดสตูล 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  11.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามวิธีทางศาสนาที่ถูกต้อง 

11.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ มีพฤติกรรมที่ดีงามตามหลักมารยาทของศาสนา 
11.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ เกิดภูมิคุ้มกันที่ด ีมีคุณธรรมจริยธรรม ทำให้สังคมสงบสุข 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่11 

 
๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความภูมิใจในท้องถิ่น  
๒. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
     ๒.๑ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
             มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๙๐ 
๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

   ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
    ๒.๒ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินสมศ.รอบสี่ 
          ด้านที่ 1 ด้านคุณภาพศิษย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี  
ร้อยละของผูเ้รียนทุกช้ันปีท่ีทำงาน ทำกิจกรรม บำเพญ็ประโยชน์ (นอกหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมง/
ปี/คน ต่อจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
ร้อยละของผูเ้รียนในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ ท่ีมผีลการทดสอบระดับชาติ  (O-NET) มีค่า T-Score≥
๔๐.๐๐ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู้ของคะแนนรวมทุกช่วงช้ันท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนทั้ง ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
ร้อยละของผูเ้รียนระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ ท่ีมผีลการทดสอบความสามารถในการคดิวิเคราะห์  คดิ
สังเคราะห์ คิดแก้ปญัหาและคิดสรา้งสรรค ์

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 
 ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีน้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
 ร้อยละของผูเ้รียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตประเภทต่างๆ 
 สุขภาพกายของผู้เรียน พัฒนาการสุขภาพของผู้เรียน 
ด้านที่ 4 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 

ตัวบ่งชี้ที่ 13 การให้ความร่วมมือที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม 
ด้านที่ 5 ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
๓. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ.๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖
กําหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษา ใหการศึกษาเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ์  
ทั้งรางกาย จิตใจ สติ ปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวม
กับผูอื ่นไดอยางมีความสุขรวม ถึงการกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ็นฐานพุทรศักราช ๒๕๕๑ ใหเห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฎิบัติ
ตนเองตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประ
สงคมาตรา ๗  
มุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระ
ประมุข ประชาธิปไตยเปนกระบวนการที่เกิดจากการเรียนรู และการฝกฝนตั้งแตวัยเด็ก ใหเปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย เที่ยงธรรม ปลูกฝงวิถีชีวิตประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นกับตัวนักเรียน
จนสามารถนําวิถีชีวิตประชาธิปไตยไปปรับใชในชีวิตประจําวันได ดวยเหตุผลดังกลาว การปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงามแกนักเรียนจึงเปนสิ่งที่พึงใหเกิดข้ึนเปนอยางยิ่ง 

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและความภูมิใจในท้องถิ่นระดับประถมศึกษาเพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตน การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเป็นการให้
ความสำคัญและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

๔. วัตถุประสงค์ 
 ๔.๑  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน 
 ๔.๒  เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนเป็นผู้มีค่านิยมที่ดีงาม นิยมไทย ภูมิใจในความเป็นไทย 

๔.๓  เพื่อส่งเสริมความเมตตากรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความซื่อสัตย์ มีความกตัญญู มีระเบียบวินัย 

๕. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 ๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  (๑) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม  
 และปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน 
 ๕.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  (๑) นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ทาด้านคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนดีขึ้น 
  (๒) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  

๖. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๖.๑ สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
        สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
        กลยุทธ์ที่ ๖.๒ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๖.๒ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

      สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
        กลยุทธ์ ๒.๒ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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๗. วิธีดำเนินการ 
 

ขั้นตอน กิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลา สถานที่ 
ขั้นวางแผน(Plan) ๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

๒. ประชุมชี้แจงรายละเอียด
โครงการ 

มีนาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ 

ขั้นดำเนินการ (Do) ๓. ดำเนินการตามแผน 
๓.๑ กิจกรรมเสริมสร้างวินัย
นักเรียน  
- จัดทำสมุดบันทึกการอบรมหน้า
เสาธง 
- การอบรมลการเข้าแถวรับบริการ 
(รับข้าว,ซื้อขนม, ส่งงานครู)   
จัดทำป้ายสัญลักษณ์, จัดทำป้าย
ตัวอย่างที่ดี 
- การอบรมการตรงต่อเวลา (การ
มาโรงเรียน,เข้าเรียน, การส่งงาน
ครู) 
- การอบรมกฎกติกาในการอยู่
ร่วมกันในห้องเรียนหรือในโรงเรียน 
(การติดป้ายกฎการใช้ห้องเรียน
และการชี้แจงกฎการอยู่ร่วมกัน
ภายในโรงเรียน) 
๓.๒ กิจกรรมบันทึกความดี 
- จัดทำสมุดบันทึกความดีเป็น
รายบุคคล โดยจัดให้นักเรียนทุกคน
มีสมุดบันทึกความดี คนละ ๑ เล่ม 
โดยให้คุณครูลงชื่อรับทราบความดี
ทุกครั้ง ทุกระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑ – ๖  ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา
จะมีการตรวจเช็คสมุดบันทึกความ
ดีโดยคุณครูประจำชั้น และจะมี
การมอบเกียรติบัตรสำหรับ
นักเรียนที่ทำความดีมากท่ีสุดในแต่
ละสายชั้น 
๓.๓ กิจกรรมออมทรัพย์ 

พ.ค.-ส.ค.๒๕๖๗ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ 
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- จัดทำสมุดบันทึกการฝากเงินและ
สมุดบัญชีเงินฝากของนักเรียนโดย
ติดต่อกับธนาคาร ธกส. 

ขั้นตอน กิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลา สถานที่ 
 ๓.๔ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 

- จัดให้นักเรียนทุกคนบำเพ็ญ
ประโยชน์โดยการทำความสะอาด
สถานที่ต่างๆตามความเหมาะสม 
- การทำเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของ
แต่ละชั้น 

  

ขั้นกำกับติดตาม(Check) 
 

๔.ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง
ได้รับรู้ รับทราบ และการให้ความ
ร่วมมือ 

๕.กำกับ ติดตาม นิเทศ 

๖.จัดทำสรุปและรายงานโครงการ
เป็นรูปเล่มเสนอต่อผู้อำนวยการ
โรงเรียน 
 

พ.ค.-ส.ค.๒๕๖๗ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ 

ขั้นนำข้อมูลไปใช้(Action) 
 

๗. นำผลการสรุปปัญหาไปใช้เป็น
แนวทางสำหรับปรับปรุงในการจัด
โครงการครั้งต่อไป 

ส.ค.๒๕๖๗ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ 

  ๘. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-2570 

๙. สถานที่ดำเนินการ 
 - โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖  

๑๐. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 งานวิชาการ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ 

๑๑. งบประมาณดำเนินการ 

ปีงบประมาณละ ๓๐,๐๐๐ บาท    

๑๒. การติดตามประเมินผล 
  สังเกต , ประเมินพฤติกรรม  

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนระดับประถมศึกษาได้รับประสบการณ์ด้านการคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตนให้มี
พัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดีขึ้น และนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมทั้ง
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่12 

 
๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
๒. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา / ตัวบ่งชี้  
             ๒.๑ มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

ตัวบ่งชี้ ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ตัวบ่งชี้ ๓.๑ การจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

๒.๒ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบสี่ 
ด้านที่ ๑ ด้านคุณภาพศิษย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 
  ร้อยละของผูเ้รียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตประเภทต่างๆ 

  ด้านที่ 2 ด้านคุณภาพครู/อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ครู/อาจารย์ สร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภาพ 

ด้านที่ ๔ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม  
ตัวบ่งชี้ที่ 13 การให้ความร่วมมือที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 14 การให้ความร่วมมือกับชุมชน/สังคมที่ส่งผลต่อสถานศึกษา 

๓.หลักการและเหตุผล 
 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖o การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีความความสำคัญ
อย่างยิ่งต่อการวางรากฐานของการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ สมบูรณ์  ทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  
สังคม สติปัญญา มีความรู้คู่  คุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตสาธารณะในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 ในปัจจุบันการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยภาพรวม  เด็กปฐมวัยมีแนวโน้มมีการพัฒนาการล่าช้าในร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ  สังคม  คุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสาธารณะ ซึ่งส่วนใหญ่จะติดกับโลกโซเชียล  เนื่องจากพ่อ
แม่ทำแต่งานไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูก ปัจจัยสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูที่เหมาะสม สามารถปรับเปลี่ยน
ลักษณะการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของมนุษย์ได้  การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ
และจำเป็นที่สุด ในการพัฒนาสมองอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับขั้น การจัดกิจจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กมีพัฒนาทุก
ด้านอย่างองค์รวมและเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพนั้นต้องจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดพัฒนาการแต่ละด้านไป
พร้อมๆกัน  การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ  เด็กปฐมวัยเป็นแนวทางของ
สังคมในการเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพ  สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กอย่างองค์รวม ทั้ง
ทางด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม สติปัญญา และในสังคมของเด็กอันจะนำไปสู่การสร้างวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สำคัญในการสร้าง
จิตสำนึกท่ีดีงามของการพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืน 
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โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้จัดทำโครงการหนูน้อยจิต
สาธารณะ  ขึ้น เพ่ือตระหนักถึงความสำคัญของพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่จะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ ครู นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือมุ่งเน้นในการพัฒนาทั้ง ๔  ด้าน ร่างกาย  
อารมณ์ จิตใจ  สังคม สติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ ในการเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัย
อย่างเต็มศักยภาพ              
๔.  วัตถุประสงค์  

๔.๑ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออก และมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม   
๔.๒ เพ่ือมุง่เน้นให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม สติปัญญาเหมาะสมกับวัย 
๔.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีจิตสาธารณะและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
๔.๔ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ให้กับเด็กปฐมวัย 

๕.  เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
         ๕.๑.เชิงปริมาณ 
                  (๑) เด็กปฐมวัยระดับชั ้นอนุบาลทุกคน ได้รับการส่งเสริมการกล้าแสดงออก มีคุณธรรม
จริยธรรม  มีจิตสาธารณะ  และพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม สติปัญญา ได้อย่างเหมาะสมกับ
วัย 
            ๕.๒ เชิงคุณภาพ 

        (๑)  เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล  ร้อยละ ๙๗ มีพัฒนาการด้านจิตสาธารณะและด้านร่างกาย   
อารมณ์ จิตใจ  สังคม สติปัญญาได้อย่างเหมาะสมกับวัย และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป 
๖. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

๖.๑ สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา  โดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
      กลยุทธ์ที่ ๖.๑ การพัฒนาการเรียนรู้ควบคู่ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๖.๒ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
       สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

        กลยุทธ์ ๑.๒ การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย   

๗. วิธีการดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่

ดำเนินการ 
ขั้นวางแผน(Plan) ๑.ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๒.วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ (ปฐมวัย) 
-เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
-เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่
แวดล้อมเด็ก 
-ธรรมชาติรอบตัว 
-สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 

ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๕ โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง ๖ 
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๓.จัดทำปฏิทินการดำเนินโครงการ 
๔.ขออนุมัติโครงการ 
 

ขั้นตอน กิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่

ดำเนินการ 
ขั้นดำเนินการ (Do) ๕.ครูจัดการเรียนการสอนตามหน่วยการ

เรียนรู้ ดังนี้ 
๕.๑ หนูน้อยน่ารัก  
-การมีจิตอาสาออกมาทำกิจกรรมฝึกพูด 
ฝึกเล่าในกิจกรรมตอนเช้า  
- การมจีิตอาสาออกมาทำกิจกรรมแสดง
บทบาทสมมุติ ทำท่าทางแสดงต่างๆตาม
จินตนาการ 
๕.๒ หนูทำได้ และ โลกสวยด้วยมือเรา 
- การทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ การ
เก็บขยะ กวาดขยะ ทำความสะอาดทั้ง
ในและรอบๆบริเวณโรงเรียน 
- การมีจิตอาสาในการช่วยตกแต่ง ทาสี 
- การมีส่วนร่วมในการปลูกและดูแล
ต้นไม้ 
- กิจกรรมพี่ช่วยน้อง ช่วยดูแลน้องที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
๖.ครูนำเด็กไปทำกิจกรรมตามตาราง
วันที่กำหนดไว้ 
๗.ให้เด็กนำเสนอกิจกรรมที่สนใจและ
บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ
กิจกรรม 

ม.ค. – ก.ย. ๒๕๖๖ โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง ๖ 

ขั้นกำกับติดตาม
(Check) 

๘.สังเกต/ประเมินความพึงพอใจจากการ
จัดกิจกรรมหนูน้อยจิตสาธารณะ 

ก.ย. ๒๕๖๖ โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง ๖ 

ขั้นนำข้อมูลไป
ใช้(Action) 

๙. จัดทำรายงานโครงการเป็นรูปเล่ม 
พร้อมสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข
สำหรับนำไปปรับปรุงในการจัดโครงการ
ครั้งต่อไป 
 

ก.ย. ๒๕๖๖ โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง ๖ 

๘. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 
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๙. สถานที ่
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ และสถานที่ใกล้เคียงโรงเรียน 

๑๐. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 งานวิชาการ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ 

๑๑. งบประมาณดำเนินการ 

ปีงบประมาณละ  ๒๐,๐๐๐ บาท    

๑๒. การติดตามและประเมินผล 
 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมจากการทำกิจกรรม  

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๓.๑ เด็กปฐมวัยมีความกล้าแสดงออก และจิตสาธารณะต่อส่วนรวม   

๑๓.๒ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม สติปัญญาได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
๑๓.๓ เด็กมีจิตสาธารณะและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่13 

 
๑.  ชื่อโครงการ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี   

๒.  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
๒.๑ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๒.๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๙๐ 

  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    ๑)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    ๒)  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๒.๒ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินสมศ.รอบสี่  
ด้านที่ 1 ด้านคุณภาพศิษย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี  
ร้อยละของผู้เรียนทุกชั้นปีที่ทำงาน ทำกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ (นอกหลักสูตร) 

ไม่น้อยกว่า ๕๐ ชั่วโมง/ปี/คน ต่อจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 

  ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตประเภทต่างๆ 
  สุขภาพกายของผู้เรียน พัฒนาการสุขภาพของผู้เรียน 

ด้านที่ 5 ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 16 การพัฒนาสุนทรียภาพ 

๓. หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๑  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน  ซึ่งเป็นกำลังของชาติ

ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลเมืองโลก  ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้
และทักษะพื้นฐาน  รวมทั้งเจตคติ  ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า  ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุขในการเรียน  
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้รู้จักหน้าที่ มีระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบ การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นและสังคม สามารถใช้ชีวิตอยู่รวมกันอย่างสงบสุข  
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โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง  ๖ จึงได้จัดทำโครงการการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี เพ่ือมุ่งเน้นที่จะ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี  ให้กับนักเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเพื่อให้
นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ตลอดจนได้นำความรู้ที่เรียนมาใช้ในการเข้าค่ายพักแรม เพ่ือเป็นการเสริม
ประสบการณ์ดังกล่าวให้แก่นักเรียนและสนองหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 

๔.  วัตถุประสงค์ 
 ๔.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ในวิชาการของลูกเสือ 
  ๔.๒ เพ่ือให้นักเรียนฝึกระเบียบวินัย  และความสามัคคีในหมู่คณะ 
 ๔.๓ เพ่ือสร้างจิตสำนึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
๕. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 ๕.๑  เชิงปริมาณ 

๕.๑.๑  นักเรียนชั้น ป.๖ และ ม.๓  ได้เข้าค่ายพักแรม 
๕.๑.๒  ตัวแทนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือโลก  
๕.๑.๓  นักเรียนชั้น ป.๑ - ม.๓ เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  

๕.๒  เชิงคุณภาพ 
       ๕.๒.๑   นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาพกายและ 
                     สุขภาพจิตที่ดี 

  ๕.๒.๒  นักเรียนมีความรู้ในวิชาการทางลูกเสือ และกล้าแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 
๕.๒.๓  นักเรียนมีจิตสำนึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

๖.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
     ๖.๑ สอดคล้องกับแผนพัฒนา อบจ.  
          สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
          กลยุทธ์ ๖.๑  การพัฒนาการเรียนรู้ควบคู่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

    ๖.๒ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
          สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 กลยุทธ์ ๒.๒ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๗. วิธีดำเนินการ  

    กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี  

ขั้นตอน กิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ 
 ขั้นวางแผน(Plan)      ๑. ศึกษารายละเอียด

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ 
    ๒. สำรวจสถานที่ในการดำเนิน
ค่ายพักแรม ป.๖ และ ม.๓ 

ต.ค. - พ.ย.๒๕๖๕ โรงเรียนนิคมพัฒนา
ผัง ๖ 
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    ๓. ขออนุมัติโครงการ 

 

ขั้นดำเนินการ (Do)     ๔. ประสานงานกับสถานที่
เบื้องต้น กำหนดรูปแบบการ
ดำเนินการ 

- ประชุมวางแผน ติดต่อรถ 
ติดต่อสถานที่ 

- สำรวจเส้นทางและ
สถานที่ 

- ประสานงานกับวิทยากร
ค่ายลูกเสือ -  เนตรนารี 
    ๕. จัดทำหนังสือขออนุญาต
ผู้ปกครอง 
    ๖. ดำเนินการตามภารกิจ
โครงการ 

- เข้าค่ายพักแรมตามท่ี
กำหนด ๓ วัน ๒ คืน 

 

ธ.ค.๒๕๖๕ –  

ก.พ. ๒๕๖๖ 

ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนนิคมพัฒนา
ผัง ๖ 

ขั้นกำกับติดตาม
(Check) 

 ๗. ประเมินนักเรียนจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายพักแรม 
 ๘. ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนและคณะครูที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

ก.พ. ๒๕๖๖ โรงเรียนนิคมพัฒนา
ผัง ๖ 

ขั้นนำข้อมูลไป
ใช้(Action) 

๙. จัดทำรายงานการประเมนิผล
พร้อมสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข
สำหรับนำไปพัฒนา 

มี.ค. ๒๕๖๖ โรงเรียนนิคมพัฒนา
ผัง ๖ 

 กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี 

ขั้นตอน กิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ 
ขั้นวางแผน(Plan)        ๑. ศึกษารายละเอียด

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ 
    ๒. ศึกษาหลักสูตรและจัดทำ
แผนการสอนลูกเสือทั้งลูกเสือ
สำรอง  ลูกเสือสามัญ  ลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ 

ต.ค.-พ.ย.๒๕๖๕ โรงเรียนนิคมพัฒนา
ผัง ๖ 
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    ๓. ขออนุมัติโครงการ 

 

ขั้นดำเนินการ (Do)     ๔. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
กิจกรรมลูกเสือ –  เนตรนารี 
    ๕. ดำเนินการจัดการเรียนการ
สอนในชั่วโมงเรียน 
 

ธ.ค.๒๕๖๕ –  

ก.ย.๒๕๖๖ 

โรงเรียนนิคมพัฒนา
ผัง ๖ 

ขั้นกำกับติดตาม
(Check) 

 ๖. ประเมินนักเรียนจากการเข้า
เรียนในชั่วโมงท่ีสอน 
 ๗. ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนและคณะครูที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

ก.ย. ๒๕๖๖ โรงเรียนนิคมพัฒนา
ผัง ๖ 

ขั้นนำข้อมูลไป
ใช้(Action) 

 ๘. จัดทำรายงานการประเมนิผล
พร้อมสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข
สำหรับนำไปพัฒนา 
 

ก.ย. ๒๕๖๖ โรงเรียนนิคมพัฒนา
ผัง ๖ 

๘.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๖-2570 
๙.  สถานทีด่ำเนินการ 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ 
๑๐.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 งานกิจการนักเรียน  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ 

๑๑.  งบประมาณดำเนินการ 

ปีงบประมาณละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  

๑๒.  การติดตามและประเมินผล  
ประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ 

๑๓.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.  นักเรียนรู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบมากข้ึน 
๒.  นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
๓.  นักเรียนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
๔.  นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ 
๕.  นักเรียนมีจิตสำนึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่14 

 
1. ชื่อ โครงการ กิจกรรมชมเชยนักเรียนผู้กระทำความดี 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 การทำความดีและการเสริมแรงในทางบวกเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้นักเรียนมีจิตสำนึกและมีความ
ตระหนักในหน้าที่ของพลเมืองดี  ท่ามกลางสังคมที่มีการแข่งขันและเร่งรีบส่งผลให้เกิดความผิดพลาดขึ้น
บ่อยครั้ง และสร้างความเสียหายให้แก่ผู้คนเป็นอย่างมาก 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ จึงเห็นความสำคัญและจัดทำกิจกรรมชมเชยนักเรียนผู้กระทำความดี ขึ้น 
เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กนักเรียน ไม่ว่าจะพบเจอสิ่งของอันใดทั้งภายนอกหรือภายในโรงเรียน  นักเรียนต้อง
นำมามอบแก่คุณครูเพ่ือตามหาเจ้าของสิ่งนั้นๆ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างสังคมที่ไม่ทนตอการทุจริต 
 3.2 เพ่ือสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
 3.3 เพ่ือเชิดชูแก่นักเรียนที่ปฏิบัติตนในการทำความดี       
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
            นักเรียนทุกระดับชั้น 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ และชุมชน 
6. วิธีดำเนินการ 
 อบรมสั่งสอนสอดแทรกทุกกิจกรรมการเรียนการสอน และมอบเกียรติบัตรเชิดชูการทำความดี 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 - ไม่ใช้งบประมาณ         
9. ผู้รับผิดชอบ 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างสังคมที่ไม่ทนตอการทุจริต 
 10.2 เพ่ือสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
 10.3 เพ่ือเชิดชูแก่นักเรียนที่ปฏิบัติตนในการทำความดี 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 15 

 
1. ชื่อ โครงการ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการตามแผนการสอนโตไปไม่โกง 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โตไปไม่โกง มุ่งหล่อหลอมให้เด็กโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เปี่ยมไป
ด้วยค่านิยมและคุณธรรม ได้แก่ ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งมีความ
รักในความถูกต้องและเป็นธรรม โดยยึดหลักความพอเพียงในการดำเนินชีวิต  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ และต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน สังคม และประเทศชาติ 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ จึงได้จัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักสูตรโตไปไม่โกง ในการจัดกิจกรรม
ตามแผนการจัดประสบการณการเรียนรู้เด็กปฐมวัยตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1-3 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ดังกล่าว 
 
3. วัตถุประสงค ์
      3.1 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ บนพื้นฐานความ
ถูกต้องและเป็นธรรม 
 3.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกคุณธรรมของผู้เรียนให้ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื ่น รู ้จักจำแนกชั่ว -ดี 
สามารถแยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น 
 3.3 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ 
การรู้รับผิดชอบ และมีวินัย พร้อมทั้งรักความพอเพียง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 

4.2นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖   
6. วิธีดำเนินการ 
 จัดการเรียนรู้ตามแผนจัดประสบการณ์ โตไปไม่โกง ในระดับชั้นอนุบาล1-3  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 - ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้เรียนพัฒนาการกระบวนการเรียนรู้ ให้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ บนพ้ืนฐานความ
ถูกต้องและเป็นธรรม 
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 10.2 ผู้เรียนมีจิตสำนึกคุณธรรมไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน รู้จักจำแนกชั่ว-ดี สามารถแยกแยะ
ความผิดและความถูกต้อง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น 
 10.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การรู้
รับผิดชอบ และมีวินัย พร้อมทั้งรักความพอเพียง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่16 

 
๑.  ชื่อโครงการ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
๒. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา /  ตัวบ่งช้ี 

๒.๑ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรฐานที่ ๑  ข้อ ๑.๑  ตัวบ่งชี้ ๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี

วิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
มาตรฐานที่ ๑  ข้อ ๑.๒  ตัวบ่งชี้ ๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย  
๒.๒  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน  สมศ.รอบสี่ 
 ด้านที่ ๑ ด้านคุณภาพศิษย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนเป็นคนดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 

๓. หลักการและเหตุผล 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นการปกครองของไทย

ระบอบประชาธิปไตยเป็นคือการปกครองที่เน้นการมีสวนร่วมของประชาชน  โดยประชาชน  เพื่อประชาชน  
เพื ่อการเติบโตในสังคมแห่งประชาธิปไตยเพื ่อเป็นการปูพื ้นฐานประชาธิปไตย  รู ้จักระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎเกณฑ์  กติกา  ปลูกฝังการเป็นคนดี  มีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่
คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม       

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ เป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลซึ่งเป็นรูปแบบการ
ปกครองท้องถิ่น   ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะนำระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบท้องถิ่นมาใช้ใน
โรงเรียน   เพ่ือเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยและให้นักเรียนรู้จักรูปแบบการปกครองขององค์การบริการส่วน
จังหวัดให้ดียิ่งขึ้น  รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถ
ดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  

๔.  วัตถุประสงค์ 
๔.๑   เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
๔.๒   เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเก่ียวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่   

ตามระบบประชาธิปไตย  
๔.๓   เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของ    

โรงเรียน  
๔.๔  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ของนักเรียน  
๔.๕ เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง  
๔.๕ ปลูกฝังนักเรียนให้มีความซื่อสัตย์  สุจริต  ทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
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๕.  เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 ๕.๑   เชิงปริมาณ  
     (๑) นักเรียนที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ –  ๖, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  
     (๒) ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักเรียน  ทีมบริหารและผู้สมัครสมาชิกองค์การ

บริหารนักเรียน จำนวน ๓๘ คน 
     (๓) คณะกรรมการการเลือกตั้งนักเรียน (กกต.) นักเรียน จำนวน ๒๐ คน 
๕.๒   เชิงคุณภาพ  
     (๑) นักเรียนเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
     (๒) นักเรียนรู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ของตนเอง  
     (๓) คณะกรรมการโครงการมีส่วนร่วมในการดูแลปกครองและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

๖. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
    ๖.๑ สอดคล้องกับแผนพัฒนา อบจ.  
          สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
          กลยุทธ์ ๖.๑  การพัฒนาการเรียนรู้ควบคู่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

    ๖.๒ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
          สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 กลยุทธ์ ๒.๒ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๗.  วิธีการดำเนินงาน 

     กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 

ขั้นตอน กิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ 

ขั้นวางแผน (Plan) ๑ ประชุมคณะครูชี้แจงวัตถุประสงค์
ของโครงการ  
๒ บูรณาการเก่ียวกับประชาธิปไตย
ในทุกรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ค.๒๕๖๖ โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง๖ 
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ขั้นตอน กิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ 

  ขั้นดำเนินการ (Do) 

 

   ๓ แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน
รับผิดชอบ  
   ๔ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารนักเรียนและ
สมาชิกองค์การบริหารนักเรียน 
   ๕ รับสมัครนายกองค์การบริหาร
นักเรียนและสมาชิกองค์การบริหาร
นักเรียน 
   ๖ หาเสียงเลือกตั้ง 
   ๗ เลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนจาก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  –  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
   ๘ เลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
นักเรียนและสมาชิกองค์การบริหาร
นักเรียน 
   ๙ ประชุมสมาชิกเพ่ือเลือกสภา
องค์การบริหารนักเรียนโดยมีครูคอย
ให้คำปรึกษา 
   ๑๐ ประชุมสภาองค์การบริหาร
นักเรียนเดือนละ ๑ ครั้ง  

มิ.ย.-ก.ค. ๒๕๖๖ โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง๖ 

 

ขั้นกำกับติดตาม
(Ceck) 

   ๑๑ ติดตามและประเมินการ
ทำงานของสภานักเรียน  

ตลอดปีการศึกษา โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง๖ 

 

ขั้นนำข้อมูลไปใช้ 
(Action) 

   ๑๒ สรุปผลงานในรอบปีการศึกษา 
และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
 

ก.ย. ๒๕๖๖ โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง๖ 
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 กิจกรรมอบรมสารวัตรจราจร 

ขั้นตอน กิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลา สถานที่ดำเนินการ 

  ขั้นวางแผน (Plan) 

 

   ๑ ประชุมวางแผนกับคณะครูงาน
กิจการนักเรียน 
   ๒ สอบถามความเห็นของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายสารวัตรจราจร 
 

มิ.ย. ๒๕๖๖ โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง๖ 

 

  ขั้นดำเนินการ (Do) 

 

   ๓ แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน
รับผิดชอบ  
   ๔ ติดต่อและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ
วิทยากร  เกี่ยวกับเนื้อหาและ
รูปแบบของการอบรมสารวัตรจราจร 
   ๕ จัดเตรียมสถานที่และความ
พร้อมในการอบรม 
   ๖ จัดอบรมสารวัตรจราจรตามวัน
และเวลาที่กำหนด 
 

ก.ค. ๒๕๖๖ โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง๖ 

 

ขั้นกำกับติดตาม
(Ceck) 

   ๗ ติดตามและประเมินการทำงาน
ของสารวัตรจราจร  

ตลอดปีการศึกษา โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง๖ 

ขั้นนำข้อมูลไปใช้ 
(Action) 

   ๘ สรุปผลงานในรอบปีการศึกษา 
และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
 

ก.ย.๒๕๖๖ โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง๖ 

 

๘.  ระยะเวลา   
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 (มิถุนายน  – กันยายน)  
 

๙. สถานที ่
 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ 

๑๐.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ 

๑๑. งบประมาณดำเนินการ 

     ปีงบประมาณละ  ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

 ๑๒.  การติดตามและประเมินผล 
๑๒.๑ จำนวนนักเรียนที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
๑๒.๒ สังเกตจากพฤติกรรมนักเรียนที่แสดงออก  
๑๒.๓ ประเมินผลจากการทำงานของสภานักเรียน 
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๑๒.๔ สังเกตจากความสนใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
๑๒.๕ จากผลการปฏิบัติของนักเรียน  
 

๑๓.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๓.๑  นักเรียนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ ๙๘  

๑๓.๒  นักเรียนเข้าใจในหลักประชาธิปไตย รู้จักปกครองตนเอง  
๑๓.๓ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
๑๓.๔ นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
๑๓.๕ นักเรียนได้ปฏิบัติจริงสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
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รายละเอียดโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

ลำดับที ่17 

 

1. ชื่อโครงการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2. หลักการและเหตุผล 
            ปัจจุบันสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังคงระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง 
รัฐบาลจึงกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขยาเสพติด เป็นแนวนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนในการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยยึดหลัก "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา ผู้ค้า คือผู้ที่ต้องได้รับโทษตามกระบวนการ
ยุติธรรม" ซึ่งกำหนดให้เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อของ       
ยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ให้ร่วมดำเนินการในลักษณะบูรณาการ 
ควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย  ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย พบว่ามีเด็ก
และเยาวชน จำนวนไม่น้อยที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งเกิดจากความตั้งใจ และเกิดจากการหลงผิดโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ อีกท้ังยังมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะทำให้เด็กและเยาวชน มีโอกาสเข้าไปติดยาเสพติดเพ่ิมมากขึ้น
อีก เช่น เด็กและเยาวชน เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ การสร้างการยอมรับ 
กล้าทำในสิ่งที่ท้าทาย การชักจูง และการหลอกลวง เป็นต้น ดังนั้น เด็กและเยาวชนจำเป็นต้องได้รับการดูแล
เอาใจใส่อย่างเพียงพอ ต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและการรู้โทษที่ร้ายแรงของสิ่งเสพติด
อย่างเหมาะสม การรู้จักการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด และสิ่งสำคัญคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน    
โดยผนึกกำลังทุกภาคส่วน ให้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมแรงร่วมใจเป็นพลังของแผ่นดิน ที่จะต่อสู้
เพ่ือเอาชนะปัญหายาเสพติด  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ตระหนักในการแก้ปัญหายาเสพติด ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 45 ได้ให้อำนาจองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการดำเนิน
กิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ว่าจะทำกิจการอื่นใดตามที่ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย
อื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 อาศัยอำนาจตามคามในมาตรา 6 และมาตรา 
45 (8) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงไว้ โดยให้กิจการดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร่วมดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ (๑๐) รักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ทุกภาคส่วนของสังคมควรมีบทบาทในการแก้ปัญหาร่วมกัน ไม่ปล่อยให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงร่วมกับศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล และคุมประพฤติจังหวัดสตูล ในการช่วยกันรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูลโดยกำหนดจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขึ้น โดย
แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรณรงคป์้องกันยาเสพติด  “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” และ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมค่ายอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงนโยบายยาเสพติดแนวใหม่ รวมทั้งโทษพิษภัย

จากยาเสพติด สามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 
3.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 

มิถุนายน) และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด 
3.3 เพื ่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด เฝ้าระวัง 

เสริมสร้างพื้นที่/กิจกรรมเชิงบวก เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง 
 3.4 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แกประชาชนในเรื่องความรับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง 
บุคคลอื่น และสังคม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

4. กิจกรรม 
 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2565
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมค่ายอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

5. กลุ่มเป้าหมาย  
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2565 
ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน  และประชาชนทั่วไป ประมาณ  100 คน  
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมค่ายอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ได้แก่ 
ประชาชนทั่วไป ประมาณ  30 คน 

6. วิธีการดำเนินการ 
  6.1 จัดทำและขออนุมัติโครงการ 
  6.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6.3 จัดซื้อ จัดจ้าง 
  6.4 แต่งตั้งคณะทำงาน 
  6.5 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
  6.6 ติดตามประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงาน    

7. สถานที่ดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 : ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 4  
 กิจกรรมที่ 2 : ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเกตรี จังหวัดสตูล 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2566-2570  

9. งบประมาณค่าใช้จ่าย 
  ปีงบประมาณละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.๑ ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงนโยบายยาเสพติดแนวใหม่ รวมทั้งโทษพิษภัยจากยาเสพ

ติด สามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 
11.2 ประชาชนรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) 

และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด 
11.3 ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด เฝ้าระวัง เสริมสร้างพื้นที่/

กิจกรรมเชิงบวก เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
  11.4 ประชาชนเกิดจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง บุคคลอ่ืน 
และสังคม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

12. การติดตามและประเมินผล 
 12.1 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 12.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
   - การประเมินโดยใช้แบบสอบถาม และสังเกต  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่18 

 
1.ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาพ  
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่รัฐบาล ได้นำการสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นกลวิธีหลัก และกำหนดเป็นนโยบายการพัฒนางาน
สาธารณสุขของประเทศ บนหลักการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพตนเอง และเพ่ือน
บ้าน  เพื่อเป็นแกนนำด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถแสดง
บทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อม จึงได้มีแกนนำด้านสุขภาพในชุมชน 
ซึ่งเป็นบุคคลที่สำคัญและมีบทบาทหน้าที่ ในการดำเนินงานและให้การช่วยเหลือ เป็นผู้ประสานงานและเป็น
ตัวเชื่อมระหว่างภาครัฐกับประชาชนในชุมชนในการดำเนินงานกิจกรรมด้านสาธารณสุขดัง กล่าว เพื่อแก้ไข
ปัญหาระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด แต่ในหลายปีที่ผ่านมา นโยบายและการดำเนินกิจกรรม
ด้านสาธารณสุขจะแปรเปลี่ยนไปตามสภาวการณ์ทำให้แกนนำดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน ต้องมีบทบาท
หน้าที่และภารกิจเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุ ขตามนโยบายและกิจกรรมที่แปร
เปลี่ยนไป การพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้ทักษะวิชาการ เป็นที่ทราบกันดีว่าแกนนำด้านสุขภาพในชุมชน
เป็นผู้เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจและอุทิศตนเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขมาโดยตลอด ทำให้การดำเนินงาน
ด้านสุขภาพที่ผ่านมาเกิดผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น มีการสนับสนุนระหว่างภาคี
ทุกภาคส่วน เพ่ือการจัดการสุขภาพด้วยตนเอง ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัวและชุมชน ทำให้ประชาชน
รู้จักพึ่งตนเองมากขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แกนนำด้านสุขภาพในชุมชนได้ให้ความร่วมมือและมี
บทบาทในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้กับชุมชนเป็นอย่างดีเสมอมา อีกท้ังเป็นแบบอย่างด้าน
สุขภาพที่ควรได้รับการยกย่อง 
            องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีอำนาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ตามพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจได้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 กำหนด
อำนาจหน้าที่ไว้ดังนี้ (28) จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้
เป็น และหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 เรื่อง กำหนดอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อ 2 (3) การจัดการศึกษา การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ในระดับจังหวัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญใน
ปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ขึ้น    
          เพื่อช่วยส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ ในระดับพื้นที่
ให้ดีโดยการบูรณาการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแกนนำผู้ดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนในจังหวัดสตูลยิ่งขึ้น 
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3.วัตถุประสงค์ 
3.๑ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้แก่แกนนำด้านสุขภาพในชุมชน 
3.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายแกนนำด้านสุขภาพในชุมชนให้เกิดความเข็มแข็ง 
3.3 เพ่ือให้ชุมชนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน ด้านสุขภาวะให้สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ 
3.4 เพ่ือส่งเสริมและป้องกันโรค ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 

4.เป้าหมาย 
แกนนำด้านสุขภาพในชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 1,333 คน โดยแบ่งเป็นรายละเอียด   

แต่ละอำเภอ ดังนี้ 

1. อำเภอเมืองสตูล  จำนวน 464 คน 
2. อำเภอละงู   จำนวน 267 คน 
3. อำเภอควนกาหลง  จำนวน 183 คน 
4. อำเภอท่าแพ   จำนวน 124 คน 
5. อำเภอทุ่งหว้า   จำนวน 114 คน 
6. อำเภอควนโดน  จำนวน 109 คน 
7. อำเภอมะนัง   จำนวน 72  คน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
เขตพ้ืนที่จังหวัดสตูล ทั้ง 7 อำเภอ 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.๑ เชิญประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนกำหนดรูปแบบวิธีการดำเนินงาน 

6.๒ เสนอโครงการ/ขออนุมัติดำเนินงานโครงการ 
 6.๓ แต่งตั้งคำสั่งคณะทำงาน 
 6.๔ ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.๕ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามโครงการ 

6.๖ ประชุมคณะทำงานเพ่ือเตรียมความพร้อม 
 6.๗ ดำเนินงานจัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด โดยแยกเป็นรายอำเภอ 
 6.8 กำหนดจัดกิจกรรมรายละเอียดดังนี้ 
  1. อบรมให้ความรู้การป้องกันโรคในพ้ืนที ่
  2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการป้องกันรักษาโรค 
  3. จัดนิทรรศการ 
  4. ประกวดนวัตกรรมด้านการส่งเสริมป้องกันโรค 
  5. เดินรณรงค์สร้างกระแสเรื่อง บุหรี่ และการดำเนินงาน 5 กลุ่มวัย  
  6. อบรมให้ความรู้เรื่องโรคอุบัติใหม่ “โควิด-ไนน์ทีน” (Covid -19) 
  7. อบรมให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 

6.9 ติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม) 
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8. งบประมาณ  

8.1 ปีงบประมาณละ  2๐๐,๐๐๐.- บาท   
8.2 งบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่/โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ และ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในเขตพ้ืนที่ ชมรมแกนนำด้านสุขภาพในชุมชน 
 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
9.1   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   
9.2   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
9.3   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ 
9.4   แกนนำสุขภาพในชุมชนระดับอำเภอทุกอำเภอ 
9.5   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ 

10.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 แกนนำด้านสุขภาพในชุมชนมีความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

11.2 แกนนำด้านสุขภาพในชุมชน /เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานรวมกันและเครือข่ายมีความเข็มแข็ง  
 11.3 แกนนำด้านสุขภาพในชุมชน มีการจัดระบบการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพของชุมชน และ
สามารถประสานงานในการดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 11.4 แกนนำด้านสุขภาพในชุมชนมีความรู้ มีศักยภาพในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ
และป้องกันโรคเพ่ิมข้ึน ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องของประชาชน 
 
12. การประเมินผล 

12.1 จากการสังเกต 
12.2 จากแบบสอบถาม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่19 

๑.  ชื่อโครงการ  โครงการอบรม/สัมมนาผู้ประกอบการที่ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ในจังหวัด
สตูล  

2.  หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เรื่อง  การ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๒  และเรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2555 และ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557  ซึ่งผู้ประกอบการรายเดิม  และผู้ประกอบการรายใหม่ส่วนใหญ่
ยังไม่เข้าใจในข้อปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ระเบียบ กฎหมาย ประกาศต่างๆ  การติดต่อราชการหรือการ
ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ  เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม และค่าภาษี
บำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ และยาสูบ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และขจัดปัญหาต่างๆ  ทำให้ต้อง
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในการชำระค่าธรรมเนียมฯ  ตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล   

อีกทั้งเรื่องสาธารณภัยเป็นเรื่องใกล้ตัวที่นับวันจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท บังกะโล เกสท์เฮ้าส์ และสถานีจ่ายน้ำมัน และผู้มาใช้บริการ รวมทั้ง
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นอย่างมาก แนวทางหนึ ่งในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน คือการป้องกันและลดผลกระทบรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ  ดังนั้นการให้
ความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทางการเฝ้าระวัง การเตรียมความพร้อมและฝึกทักษาการป้องกันภัยพิบัติ  โดยเฉพาะ
อัคคีภัย  ให้กับผู้ประกอบการ  จึงมีส่วนสำคัญในการป้องกันและลดระดับของความรุนแรง การสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน  เมือเกิดภัยพิบัติด้านอัคคีภัย ทั้งของผู้มาใช้บริการและของผู้ประกอบการได้ 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 (๑)  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้และเข้าใจด้านระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การประกอบธุรกิจโรงแรมฯ  ธุรกิจค้าน้ำมัน และธุรกิจค้ายาสูบ 
 (๒)  เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงวิธีการชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม และค่า
ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ และยาสูบ ได้ถูกต้อง 
 (๓)  เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงหน้าที่ของผู้ประกอบการในการชำระค่าธรรมเนียม
บำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม  และค่าภาษีบำรุง อบจ. จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ และยาสูบ 
 (๔) เพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงวิธีการขออนุญาตในการประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ถูกต้อง 
          (5) เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงวิธีการ การยื่นแบบต่อสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับ การเข้า -
ออก และการหักเงินสมทบเพ่ือนำส่งของพนักงานได้ถูกต้อง 
          (6) เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ การเฝ้าระวัง การเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และ
ลดระดับความรุนแรง เมื่อเกิดอัคคีภัย 
4.  เป้าหมายโครงการ  
 ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท บังกะโล และเกสท์เฮ้าส์ และผู้ประกอบการค้า
น้ำมัน/ก๊าช และยาสูบ ในจังหวัดสตูล จำนวน 50 คน  วทิยากรและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน 
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5.   วิธีดำเนินการ 
 (1)  ขออนุมัติดำเนินงานโครงการ 
 (2)  จัดทำกำหนดการและแจ้งให้ทุกส่วนทราบ 
 (3)  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารการอบรม อาหารว่าง สถานที่ 
 (4)  ดำเนินการอบรมตามกำหนดการ 
 (5)  สรุปประเมินผลโครงการ 
 (6)  รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อผู้บริหารทราบ  

6.   งบประมาณดำเนินการ 
 ปีงบประมาณละ 50,๐๐๐.-บาท (เงินห้าหมื่นบาทถ้วน)  

7.   ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
ปีงบประมาณ  ๒๕66-2570  โดยใช้สถานที่ภายในจังหวัดสตูล 

8.   หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

9.  การประเมินผลโครงการ 
ประเมินผลโดยวิธีให้ผู้เข้าอบรมตอบแบบสอบถาม และจากการสังเกตการณ์ 

๑0.  ตัวช้ีวัด 
 เชิงปริมาณ  มีผู้ประกอบการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้  ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่วางไว้ 
 เชิงคุณภาพ  ผู้ประกอบมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมาย ประกาศต่างๆ และมีจิตสำนึก
ในหน้าที่การชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ มากขึ้น 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 (๑)  ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมากขึ้น 
 (2)  ผู้ประกอบการมีจิตสำนึกในหน้าที่การชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ มากขึ้น ทำให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 (3)  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับเอกชน 
 (4)  ทำให้การจัดเก็บรายได้เพ่ิมประสิทธิภาพมากข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่20 

 

๑. ชื่อ มาตรการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 41 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ (1) 

ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ              
และมาตรา 59 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูล
เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชน 
เข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔0 หมวด ๑ บัญญัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 7,9 และมาตรา 11 เพื่อให้สิทธิของ
ประชาชนในการรับรู ้ข้อมูลข่าวสารของราชการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน  และตามที่
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด ดังนั้นเพ่ือเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรและเป็นการ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้
เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ขึ้นมา เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน อีกทั้งยังช่วยสนับสนุน
ผู้รับบริการ  ในการให้คำปรึกษา แนะนำ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการอื่นในหน่วยงาน โดยได้จัดแสดงข้อมูล
ข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ ชั้น 3 หน้าห้อง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์องค์การ บริหารส่วนจังหวัดสตูล www.oic.go.th/infocenter29/2989/ อีกช่องทางหนึ่ง 

๓. วัตถุประสงค์ 
3.๑ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการ

สาธารณะ และภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ 
3.3 เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในจังหวัดสตูลและนอกพื้นที่จังหวัดสตูล 

๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
๖.๒ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น โต๊ะ  เก้าอ้ี 

สำหรับประชาชนในการค้นหา และศึกษา 
๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
๖.๔ แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และคำสั่ง

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
๖.๕ ออก กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
๖.๖ จัดระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยการจัดข้อมูลข่าวสารด้วยระบบเอกสาร โดจัดทำ

บัญชีและบัตรดัชนีรายการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ                       

http://www.oic.go.th/infocenter29/2989/
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พ.ศ.๒๕๔0 และข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจดูด้วยตนเอง                       
ได้โดยสะดวก 

6.7 จัดระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนำข้อมูลข่าวสาร ตา
มาตรา 7 และมาตรา 9 จัดแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง เว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

6.8 ให้คำปรึกษาแนะนำกรณีไม่มีข้อมูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล  

๗. ระยะเวลาดำเนินการ  
ระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจดูข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐได้อย่างกว้างขวาง

ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

รายละเอียดโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
ลำดับที ่21 

 
1.ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

 

2. หลักการและเหตุผล 
             

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของ 
องค์กรให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย  หนังสือสั่งการต่าง ๆ  และเกิดความคุ้มค่า  โปร่งใส  
สามารถตรวจสอบได้    ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในองค์กรด้านการเบิก
จ่ายเงิน  ซึ ่งในปัจจุบันกองคลังยังพบข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายจากการตรวจฎีกาแต่ละกองราชการ  
เนื่องจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย  หนังสือสั่ง
การต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงาน  อีกทั้งยังขาดความครบถ้วนของเอกสารประกอบฎีกา  อาจส่งผลกระทบให้เกิด
ความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงิน   และเกิดความเสียหายกับองค์กรได้     
            ดังนั้นเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในสังกัดให้
เป็นไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อยตามระเบียบ  กฎหมาย  หนังสือสั่งการที่กำหนด  และเกิดประโยชน์กับ
องค์กร กองคลังจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวั ดสตูล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.๑ เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินให้สามารถดำเนินการโดยไม่มีข้อผิดพลาด 
3.๒ เพ่ือทบทวนความรู้เกี่ยวกับระบบงานคลัง เช่น การจัดทำฎีกาในหมวดต่างๆ การแนบเอกสาร 
      ประกอบฎีกาในหมวดต่าง ๆ   ที่ถูกต้อง  การจัดทำทะเบียนรายจ่ายเพื่อควบคุมงบประมาณ 
3.๓ เพื่อเพิ่มความรู้แก่บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินให้มีความรู้ไปในทิศทาง

เดียวกัน 
3.๔ เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

คลัง 
3.๕ เพ่ือสร้างความตระหนัก และสร้างจิตสำนึกของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังให้ 

 เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
4. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงิน  จำนวน ๕๐ คน 
 
เชิงคุณภาพ  เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมาย  
และ 
                หนังสือสั่งการที่กำหนด 

 
 

5. วิธีดำเนินการ 
  5.1  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  

5.2  เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
5.3  ประกาศแต่งตั้งคณะทำงาน 
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5.4  ติดต่อประสานงานวิทยากรและเจ้าหน้าที่แต่ละกองราชการ    
5.5  จัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุตามโครงการ 
5.6  จัดอบรม 
5.7  สรุปผล/ประเมินผล 
5.8  รายงานผลดำเนินการ 

 

6. ระยะเวลา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 
 

7. งบประมาณดำเนินการ  
ปีงบประมาณละ  ๕๐,๐๐๐ บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)   
 

8. สถานที่ดำเนินการ 
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการ           

                ต่าง ๆ  ที ่เกี ่ยวข้องกับงานการเงินการคลัง  และส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานทุก
กระบวนการ 
               ในการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน ได้เข้าใจในการจัดทำฎีกาที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือ 
สั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความเข้าใจในการจัดทำทะเบียนรายจ่ายเพื่อควบคุมงบประมาณมาก
ยิ่งขึ้น 

     -    ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนได้เข้าใจในวิธีการเบิกจ่ายเงิน  การเขียน  การจัดทำเอกสารประกอบใน 
          การขอเบิกเงินตามประเภท   ตามหมวดของเงินที่จะเบิก เช่นการเบิกจ่ายหมวดเงินเดือน ค่าจ้าง 
          ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอยและวัสดุ   เป็นต้น 

- ผู้เข้าร่วมอบรมมีความตระหนัก และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังเป็นไปตาม
หลัก 
ธรรมาภิบาล 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



78 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่22  

1.ชื่อโครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

 ปัจจุบันส่วนราชการต้องดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์หลักมุ่งเน้นการ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากท่ีสุด เพ่ีอให้เกิดความโปร่งใสเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมี
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการ
ใช้จ่ายเงิน มีการวางแผน การดำเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปโดยถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงข้อควรระมัดระวังในการจัดทำเอกสาร การสอบทานการ
ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้เอกสารมีความถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ 
 3.2 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตมิให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกระทำความผิดและแก้ไขปัญหาจากการ
ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอีกระดับหนึ่งมิให้เกิดข้อผิดพลาด 
 
4.กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และภาคประชาชน รวม 70 คน 

5.วิธีดำเนินการ 

  บรรยายให้ความรู้ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 

6.ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 

7.งบประมาณดำเนินการ 

 ปีงบประมาณละ 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

8.ผู้รับผิดชอบ 

 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
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9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 1.ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ 

 2.เป็นการป้องกันการทุจริตมิให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกระทำความผิดและแก้ไขปัญหาจากการ
ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอีกระดับหนึ่งมิให้เกิดข้อผิดพลาด 
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รายละเอียดโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

ลำดับที ่23 

 
1. ชื ่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื ่อนขั ้นเงินเดือนและเลื ่อนขั ้นค่าจ้างของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล ื ่อนข ั ้นเง ินเด ือน และเล ื ่อนข ั ้นค ่าจ ้าง  

เป็นกระบวนการหนึ ่งของการบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจ  
ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ให้ความสําคัญใน 
เรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนขัน้ค่าจ้างเป็นเรื่องลําดับต้น ๆ  
ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงได้ดําเนินกิจกรรมการสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนขั้นค่าจ้าง 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนขั้นค่าจ้าง มีความโปร่งใสเป็นธรรม

และสามารถตรวจสอบได้ 

4. กลุ่มเป้าหมาย  
ข้าราชการและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

5. วิธีดําเนินการ  
1) แต่งต ั ้งคณะกรรมการกลั ่นกรองการประเมินผลการปฏิบ ัต ิราชการของข้าราชการ และ

ลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยแตงตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเปนประธาน
กรรมการ หัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เปนเลขานุการ  

2) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและลูกจ้างประจำขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล โดยประกอบดวยประธานกรรมการ หัวหนาสวนราชการและผูบริหารสถานศึกษา 
เปนกรรมการและผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เปนเลขานุการ 

 3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบั ติราชการของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชา
ไดพิจารณาไว้ โดยเจาหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการ
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ปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและลูกจ้างประจำขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล 

 5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการเสนอมา  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบ  
กองการเจ้าหน้าที ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ  
ผลผลิต  
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีความพึงพอใจตอระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม

ตํ่ากวารอยละ 80 (สํารวจโดยแบบประเมิน) 
ผลลัพธ  
ขอรองเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่  24  

 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ  No Gift Policy 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของกิจกรรม 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การตอตานการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ไดกําหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดใหการพัฒนาคานิยมของ
นักการเมือง ใหมีเจตนารมณที่แนวแนในการทําตนเปนแบบอยางที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต 
เห็นแกประโยชน สวนรวม เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนําไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ”  

อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูป ดานการปองปราม ไดกําหนดกลยุทธใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูบังคับ
บัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
เป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ  กรณปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินนการใหถือ
เป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับทองถิ่นเอง มีความมุงมั่นที่จะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น มีการบริหารให
เปนไปตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้บริหารไดใหความสําคัญกับการบริหารงานเพื่อปองกันการทุจริตเปนอยางยิ่ง จึงไดเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรในการปองกัน การทุจริตโดยการจัดทํามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการ
กระทําอันอาจมีผลตอดุลพินิจ หรือการ ตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ซึ่งนําไปสูการเลือกปฏิบัติหรือกอใหเกิดผล
ประโยชนทับซอน  

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

2) เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล มีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

6. วิธีดำเนินการ  
1) จัดทําประกาศใช NO Gift Policy พรอมแนวทางการดําเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
2) ผูบริหารประกาศใช NO Gift Policy  
3) เผยแพรประกาศใช NO Gift Policy ใหแกบุคคลภายในองคกรและสาธารณชนใหรับทราบโดยทั่ว
กัน  
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4) ประเมินผลและติดตามผลการใชมาตรการ NO Gift Policy  
5) รายงานผลการดําเนินการ  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

10. ผลลัพธ์/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 
1) มีประกาศใช้ No Gift Policy จำนวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ดำเนินการตามแนวทาง      

No Gift Policy 
ผลลัพธ์ 

 ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื ่อง
สินบน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่  25   

 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 การป้องกันการทุจริตนับเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริต องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล  มีเจตจำนงอันแรงกล้าที่จะใช้หลักการทางคุณธรรมเป็นเครื่องช่วยให้เกิดความร่วมมือ
และร่วมใจระหว่างทุกส่วนราชการต่อต้านการทุจริต หรือการกระทำโดยมิชอบทั้งปวง จึงเ ป็นที่มาของการ
ดำเนินการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมต่อต้านการทุจริตขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรมต่อต้านการทุจริต 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหารมีการแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 26 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของกิจกรรม 
ภายในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี นับเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลจะร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. องค์กร

ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมมือกันทำงานเพื่อแสดงเจตนารมณ์มุ่งมั่น
ในการแก้ไข ปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องและปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้แนวคิด “Zero 
Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ด้วยการมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความ
พอเพียง พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล  ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงกำหนดให้ผู้บริหาร 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตขึ้น    

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

6. วิธีดำเนินการ 
 ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ ตลอดจน เจ้าหน้าที่ทุกคนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหาร ข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีการประกาศ

เจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่  27  

 
 
1. ชื่อโครงการ: มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของกิจกรรม 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลให้ความสำคัญในการป้องกันการทุจริตและยกระดับ
มาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้
ดำเนินการจัดทำ “แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)” เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลบริหารงานเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบรนิหารส่วนจังหวัดสตูล 
 2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต,วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กำหนด รวมถึงรายงานการ   
ทำแผนฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบรายงานและ
ต ิดตามผลการดำเน ินงานตามแผนปฏิบ ัต ิการป ้องก ันการท ุจร ิตขององค ์กร ปกครองส ่วนท้องถิ่น                    
(E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. ผิดพลาด! การอ้างอิงไฮเปอร์ลิงก์ไม่ถูกต้องต้น 
 4) ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 7) รายงานผลการดำเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่
สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. ผิดพลาด! การอ้างอิงไฮเปอร์ลิงก์
ไม่ถูกต้องต้น 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 50,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล (พ.ศ.2566-2570) 
 ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 28  

 
 
1. ชื่อโครงการ: กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

2. หลักการและเหตุผล  
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติ
ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไว้ว่า เพื่อประโยชนใ์น
การปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู ้ประเมินอิสระดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและตืดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกับปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทำข้อตกลง
ทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
 2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทำข้อตกลง 
การปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหรนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับ
ผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกับ
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด พร้อมคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการแต่ละมิติ  ดังนี้ 

1.1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
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1.2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2) ชี ้แจงสำนัก/กอง และผู ้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตั้วชี้ ว ัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฎิบัติราชการ 

 3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม 
 4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กำหนด 
 5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด 
 7) รายงานผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง 
 ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่29 

1.ชื่อโครงการ โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

2.หลักการและเหตุผล  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๐ ผู้ป่วยที่ยากไร้ หมายความว่า ผู้ป่วยที่ยากจน ซึ่งได้รับการสงเคราะห์  ให้ความ
ช่วยเหลือไม่เพียงพอ หรือไม่ได้รับการสงเคราะห์เนื่องจากถูกจำกัดด้วยงบประมาณ ในปัจจุบันคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยที่ยากไร้ที่ไม่เหมาะสม เกิดจากสถานการณ์จำนวนผู้ป่วยที่ยากไร้ที่เพิ่มขึ้น ขาดการดูแลเอาใจใส่   
ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง โดยบุตรหลานวัยทำงานต้องดิ้นรนออกไปทำงานนอกพื้นที่ เพราะสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน เกิดการชะลอตัวค่าครองชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค มีราคาสูง รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทำให้
บุตรหลานไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ บางรายอาจเกิดความน้อยใจหรือหมดกำลังใจที่จะดำเนินชีวิต มักถูกมองให้
เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเป็นภาระ การขาดโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจ การเข้าไม่ ถึงระบบบริการและ  
การช่วยเหลือในการเข้าถึงบริการสาธารณะ ทั ้ง  ๆ ที ่ผู ้ป่วยยากไร้เป็นสมาชิกกลุ ่มหนึ ่งของสังคมไทย               
ที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างจริงจัง  

ด้วยจังหวัดสตูล  ได้ร ับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ ่นหลายแห่ง                     
ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่เจ็บป่วย ซึ่งเป็นผู้ป่วยยากไร้ ไร้ที่พึ่ง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้   
โดยช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ แต่ถูกหน่วยตรวจสอบ
ทักท้วงว่าไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่และไม่มีระเบียบให้เบิกจ่าย กระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ในท้องถิ่น จึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู ้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๐  เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ การสงเคราะห์ผู้ยากไร้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ป่วยที่จะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือให้ผู้ยากไร้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกัน ในการนี้ 
องค์การบร ิหารส ่วนจังหวัดสตูล โดยกองสวัสดิการส ังคม ซึ ่งมีบทบาทสำคัญในการทำงานเช ิงรุก               
ด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู ่ที ่ดีของประชาชนให้ดียิ ่งขึ้น       
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๕ (๘) จัดทำกิจการใดๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้น  เป็นการสมควรให้ราชการ     
ส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง   
(พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๔๐ (๑๓) จัดให้มีการ
สังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปการ โดยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อ ๒ (๓) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ 
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับจังหวัด และไม่เป็นการซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข 
การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด  

 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว   
จึงได้จัดทำโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลขึ้น เพื่อเป็นการสงเคราะห์
ผู้ป่วยที่ยากไร้ ไร้ที่พ่ึง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาล แบ่งเบาภาระ
ของครอบครัว มีกำลังใจและยกระดับคุณภาพชีวิตต่อไป 

3.วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยซึ่งผู้ป่วยที่ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้ โดยได้รับบริการการช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ 
 3.2 เพ่ือแบ่งเบาภาระครอบครัวของผู้ป่วยที่ยากไร้ ไร้ที่พ่ึง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  
เกิดทัศนคติเชิงบวกรู้ถึงคุณค่าในตนเอง ไม่ท้อแท้สิ้นหวัง สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีกำลั งใจ พร้อมที่จะดำเนิน
ชีวิตต่อไป อันจะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

4.กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ป่วยยากไร้  ไร้ที่พึ่ง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีฐานะที่ยากจนในชุมชนพื้นที่เขตจังหวัดสตูล  

ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้รับการสงเคราะห์จากสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์จังหวัดแล้ว แต่ ไม่เพียงพอ หรือไม่ได้รับเนื ่องจากถูกจำกัดด้วย
งบประมาณ 

5.วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดทำโครงการเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 5.2 มีหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน
เขตพ้ืนที่จังหวัดสตูลทราบ 
 5.3 รับเรื่อง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับการสงเคราะห์ 
 5.4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ 
 5.5 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2566-2570 

7.งบประมาณดำเนินการ 
 ปีงบประมาณละ 100,000 บาท (งบกลาง) 
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8.ผู้รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

เชิงปริมาณ 
- ผู้ป่วยยากไร้ ไร้ที่พึ่ง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เข้าร่วมโครงการสงเคราะห์ ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และได้รับการพิจารณาให้การช่วยเหลือทุกราย 
เชิงคุณภาพ  

- ผู้ป่วยยากไร้ ไร้ที่พ่ึง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในพ้ืนทีชุ่มชนเขตจังหวัดสตูล มีค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปรักษาพยาบาล แบ่งเบาภาระของครอบครัว มีกำลังใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ   

ผลลัพธ์ 

- ผู้ป่วยที่ยากไร้ ไร้ที่พ่ึง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ได้รับการบริการช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ 

- สามารถแบ่งเบาภาระครอบครัวของผู้ป่วยที่ยากไร้ ไร้ที ่พึ ่ง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เกิด
ทัศนคติเชิงบวกรู้ถึงคุณค่าในตนเอง ไม่ท้อแท้สิ้นหวัง สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีกำลังใจพร้อมที่จะดำเนินชวีิต
ต่อไป อันจะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
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รายละเอียดโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

ลำดับที ่30 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกระจายอํานาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (การลดขั้นตอนการ    

                     ให้บริการประชาชน)  

2. หลักการและเหตุผล  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง

ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะประสบปัญหาดา้น
การอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปร่วมอยู่กับฝ่ายผู้บริหารไม่มีการ
กระจายอำนาจหรือมอบหมายอำนาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก 
กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมได
รับความสะดวก อันอาจเปนสาเหตุหนึ ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
ของเจาหนาที ่สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐ ไมมีขั ้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการ
ตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและ 
ไมสร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการกระจายอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 3. วัตถุประสงค  
 1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ไดรบความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน 
 2) เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน  
 3) เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  
 4) เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ  

4. กลุมเปาหมาย  
  ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

5. วิธีดําเนินการ  
 1) ดําเนินการชี้แจงใหขอมูลหนาที่ความรับผิดชอบและผูรับผิดชอบแกบุคลากรในหนวยงาน 
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 2) เพ่ิมการมอบอํานาจบางเรื่องใหระดับรองผูบริหารหรือพนักงานทองถิ่นในการอนุมัติอนุญาต  
 3) จัดทําคําสั่งมอบหมายผูรักษาราชการแทนกรณไีมอาจปฏิบัติงานได  
 4) จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ เชน คําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และหัวหนาสวนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมอบหมายใหรองนายกองค์การบริหารส่วน  

จังหวัด มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วน
ราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบหมายใหรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 
 5) กรณีการลงนามอนุมัติอนุญาตตามกฎหมาย เฉพาะมีการจัดทําบัญชีสรุปการมอบอํานาจแนบทาย
คําสั่ง  
 6) กรณีอํานาจเฉพาะของผูบริหารไมสามารถมอบอํานาจไดหรือผูบริหารทองถิ่นมอบอํานาจใหผูมี 
หนาที่รับผิดชอบโดยตรงใหจัดทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบดวย  

7) จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ  

8) จัดทําประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบ  
 กองการเจ้าหน้าที ่

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต  
 มีคําสั่งมอบหมายงาน,มอบอํานาจ,รักษาราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ  
 1) ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ)  
 2) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการ/จํานวนเรื่องรองเรียนทุจริตลดลง 
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รายละเอียดโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

ลำดับที ่31  

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายงานขององคการบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารส่วนจังหวัดสตูล เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ

หนึ่งที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ตองทํา 
อีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารบับริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู กับ 
ฝ ายผู บร ิหาร ไม มีการกระจายอํานาจหรือมอบหมายอํานาจหน าที ่ ในการส ั ่งการ อนุม ัติ  อน ุญาต  
ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการ
บริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ไดกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น โดยใหมีอำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
บริหารกิจการในเขตองค์กรปกครองสวนทองถิ่น และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ ่น มุ งหวังให เกิดความคลองตัวในการปฏิบัต ิราชการ ประชาชนสามารถเข ามามีสวนรวม 
และตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
สั่ง อนุญาต อนุมัติปฏิบัติราชการแทน หรือการดําเนินการอื่นใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้เกิดประโยชนสูงสุดต่อชุมชนและประชาชนไดมากขึ้น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองนําหลักการ
บริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  

ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตอบสนองความตอง
การของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื ่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการออกคําสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   
3. วัตถุประสงค  

1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ไดรับความสะดวก รวดเร็วเป็นธรรมตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน  

2) เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน  
3) เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  
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4) เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ  
4. กลุมเปาหมาย  

ประชาชนผู้รับบริการขององคการบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

5. วิธีดําเนินการ  
1) จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ

สั่งการ เชน คําสั่งมอบหมายหน้าที่การงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมอบหมาย 
ใหรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ  
เปนตน 

2) จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ 
และถือปฏิบัติ  

3) จัดทําประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบ  
กองการเจ้าหน้าที ่

9. ผลผลิต/ผลลัพธ  
ผลผลิต  
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ  
ผลลัพธ  
1) ประชาชนผูรับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีความพึงพอใจตอคุณภาพการให

บริการไมนอยกวารอยละ 80  
2) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการ/จํานวนเรื่องรองเรียนทุจริตลดลง  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่32 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อีดิ้ลฟิตรี)  

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (18) การส่งเสริมการกีฬา จารีต
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ประกอบกับ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

พ.ศ. 2540 มาตรา (๗ทวิ)๒๙ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 

ฮารีรายา เป็นวันเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ในรอบปีของมุสลิมทั่วโลก ทุกคนจะหยุดการทำกิจกรรมอื่นๆ 
ไว้ทั้งหมด เพื่อเฉลิมฉลองกับครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน เพื่ออภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่านมา จัดเลี้ยงอาหาร
ให้แก่ญาติมิตรรวมถึงผู้ลำบากตกทุกข์ได้ยาก เด็กกำพร้า ซึ่งเป็นการขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ให้เป็นผู้บริจาค 
การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน 
 จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่มีประชาชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิม จะเฉลิมฉลองวันฮารีรายาติดต่อกันหลายวัน 
มีกิจกรรมร่วมกัน คือประกอบศาสนพิธีและฟังบรรยายธรรม ไปเยี่ยมหลุมฝั งศพญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เยี่ยม
เยือนญาติผู้ใหญ่ ขออภัยซึ่งกันและกันในสิ่งที่เคยล่วงเกินทั้งกาย วาจาและจิตใจ บริจาคทรัพย์สินให้กับเด็ก
กำพร้าและผู้ยากไร้ ร่วมรับประทานอาหารและทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนเพ่ือสร้างความรัก ความเข้าใจอันดี
ต่อกัน เกิดความสมัครสมานสามัคคี ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของศาสนา สังคมมีความสันติสุข  และเพ่ือ
ส่งเสริมจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจึงจัดโครงการจัด
งานวันซาลามัตฮารีรายา(อีดิ้ลฟิตรี) ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น ซึ่งจัดร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดสตูล  
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสตูล  และวิทยาลัยชุมชนสตูล 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.๑ เพ่ือส่งเสริม และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 
 3.๒ เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคี และสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและชุมชน 
 3.3 เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม 
 3.4 เพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในจังหวัดสตูล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 
 4.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๘,๐๐๐.- คน 
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 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
  เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ร่วมสืบทอด  อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  มีจิตสำนึกท่ีดี  
มีความรัก ความสามัคคี และค่านิยมท่ีถูกต้อง  

5. วิธีการดำเนินงาน / กิจกรรม 
 5.๑ เชิญตัวแทนหน่วยงาน ประชุมปรึกษาหารือ และกำหนดรายละเอียดกิจกรรม               
 5.๒ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 5.๓ ประสานหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ 
 5.๔ แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายงาน 
 5.๕ ดำเนินการจัดโครงการ 
 5.6 ประเมินผลโครงการ 
 กิจกรรมประกอบด้วย 
 ๑. ขบวนอีดิ้ลฟิตตรี และขบวนบุหงาตือเลาะ  
 2. การประกวดบุหงาตือเลาะ  
 3. กิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาอาหาร 
 4. จัดเลี้ยงอาหารให้แก่ผู้ร่วมงาน โดยความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล 
 6. การแสดงแสง สี เสียง ศิลปวัฒนธรรมบนเวที 

6. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงานร่วมจัด 
 6.๑ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 6.2 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล 
          6.3 สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดสตูล 

7. สถานที่ดำเนินการ 
 บริเวณมัสยิดมำบัง และถนนบุรีวานิช ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 

๘. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2566-2570 

9. งบประมาณดำเนินการ  
 ปีงบประมาณละ 4๐๐,๐๐๐.- บาท ( สี่แสนบาทถ้วน )  

10. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑0.๑ เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ร่วมส่งเสริม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 
 ๑0.๒ เกิดความรัก สัมพันธภาพในครอบครัวและชุมชนของประชาชนในจังหวัดสตูล 

๑0.๓ เด็ก เยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกค่านิยมที่ถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม มารยาทที่ดี 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่33 

 
๑. ชื่อโครงการ :โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) 
                ประจำจังหวัดสตูล   

2. หลักการและเหตุผล 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอํานาจ
ดูแล และจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรแกครองส่วนท้องถิ่น 2542 มาตรา 17(6) การ
จัดการศึกษา ประกอบกับนโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นโยบายพัฒนาสังคม ด้านการศึกษา ข้อ 8 
ส่งเสริม สนับสนุน การเรียนการสอนโรงเรียนตาดีกา  

เนื่องจากการสร้างอนาคตของชาติด้วยการพัฒนาคน เด็กและเยาวชน โดยการให้โอกาสทางการศึกษา 
และการเรียนรู้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยนำไปสู่การพัฒนา
ตนเองเพ่ือการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งพบว่า ยังมีเด็กและเยาวชน
ทีอ่ยู่ในวัยเรียนจำนวนหนึ่งที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาตนเอง ในจำนวนเด็ก 10 คน มีเด็ก 6 คน 
ที่ต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อจบเพียงชั้น ม.6 หรือ ปวช. ส่วนที่เหลืออีก 4 คนที่เข้าสู่รั้วอุดมศึกษา มีเพียง 1 
คนเท่านั ้นที ่จบแล้วได้งานทำใน 1 ปีแรก ซึ ่งกลุ ่มคนเหล่านี ้เมื ่อออกจากรั ้วโรงเรียนก็จะต้องกลายเป็น 
“ผู้ใหญ่” โดยฉับพลัน พวกเขาต้องใช้ชีวิตจริง ต้องพึ่งตนเอง ต้องรับผิดชอบต่อครอบครัว และที่สำคัญคือ 
“ต้องมีงานทำ” คำถามก็คือในช่วงเวลา 12-15 ปีที่อยู่ในโรงเรียนเขาได้รับการเตรียมพร้อมเพื่อการใช้ชีวิต
จริงเพียงไร ซ่ึงการเรียนการสอนในโรงเรียนมุงผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการวัดผลจากการสอบ แต่การใช้
ชีวิตในสังคมการที่จะสร้างให้คนเป็นคนดีมีคุณธรรม ใช้ความรู้ทางวิชาการเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ศาสนาจึงเป็น
สิ่งสำคัญที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี ใช้ชีวิตในสังคมได้ อย่างปลอดภัย ผู้ปกครอง 5 
จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงได้มีการส่งบุตรหลาน เพื่อเข้ารับการอบรมเรื่องของศาสนาอย่างจริงจัง เพื่อปลูกฝัง
ในเรื่องศาสนา ให้กับเด็กและเยาวชน ใช้ในการดำเนินชีวิต การเรียนรู้หลักการทางศาสนาควบคู่กับหลัก
วิชาการ จะทำให้เด็ก เยาวชน เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ดังที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชวาทไว้ตอนหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ ว่า  "ผู้ใดที่มีทั้งหลักวิชาทั้งหลัก
ศาสนา ย่อมดำเนินถึงความ สำเร็จในชีวิตได้ไม่พลาดพลั้งเพราะสามารถพิจารณาสิ่งต่างๆได้โดยละเอียด
รอบคอบทุกแง่มุมด้วเหตุผล" และ “ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหา
เลี้ยงชีพชอบ เป็นหลักสำคัญ  ผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบได้ด้วยนั้น ย่อมจะมีทั้งวิชา
ความรู้ ทั้งหลักธรรมทางศาสนา เพราะสิ่งแรกเป็นปัจจัยสำหรับใช้กระทำการทำงาน สิ่งหลังเป็นปัจจัย
สำหรับส่งเสริมความประพฤติ และการปฏิบัติงานให้ชอบ คือให้ถูกต้องและเป็นธรรม” (พระราชทานแก่ครู
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม 4 จังหวัดภาคใต้ จ. ปัตตานี 24 ส.ค. 2519)  ซึ่งจะเห็นได้ว่าการใช้ชวีิต
ในสังคมเพื่อความสงบ และสันติสุข จะต้องใช้หลักการทางศาสนามาเป็นแนวทางสำคัญ และการเรียนรู้เรื่อง
ศาสนา จำเป็นจะต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ซึ่งในจังหวัดสตูลมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามมากกว่ า ร้อยละ 
70 และทุกๆวัน เสาร์ อาทิตย์ ผู้ปกครอง จะส่งบุตรหลานเข้ารับการอบรมในเรื่อง หลักการและหลักปฏิบัติ
ต่างๆของศาสนาอิสลาม เพราะมุสลิมเชื่อว่า ศาสนาจะช่วยยับยั้งการทำความชั่วได้  และเพื่อให้ เด็ก เยาวชน 
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ประชาชน ได้เข้าใจและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมการเรียนรู้ทางศาสนาให้คงอยู่คู ่ท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ เด็ก 
เยาวชน ประชาชน ได้ใช้เวลา 
ว่างให้เกิดประโยชน์ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชน ให้
เกิดการเรียนรู้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และปลอดภัย  สร้างสังคมชุมชนแห่งการเรียนรู้ เกิด
การบูรณาการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้เห็นความสำคัญของเด็ก เยาวชน ในการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง
ศาสนา จึงร่วมกับชมรมอิหม่ามประจำอำเภอ และสำนักงานอิสลามประจำจังหวัดสตูล จึงจัดโครงการส่งเสริม
ทักษะทางวิชาการให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ประจำจังหวัดสตูล ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 

 3.๑ เพื่อให้ เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้เข้าใจและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมการเรียนรู้ทางศาสนาให้               
คงอยู่คู่ท้องถิ่น 

3.๒ เพื่อเปิดโอกาสให้ เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กล้าแสดงออกในสิ่งที่
ถูกต้อง 

3.๓ เพ่ือส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชน ให้เกิดการเรียนรู้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข และปลอดภัย 

3.๔ เพ่ือสร้างสังคมชุมชนแห่งการเรียนรู้ เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 

           4.๑ เชิงปริมาณ  เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๓,๕00 คน     
4.๒ เชิงคุณภาพ เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กล้าแสดงออกในสิ่งที่

ถูกต้อง ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และปลอดภัย เกิดสังคมชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

5. วิธีการดำเนินการ/กิจกรรม 

 วิธีดำเนินการ  
  (๑) เชิญประธานชมรมอิหม่ามประจำอำเภอหรือตัวแทนมาประชุมปรึกษาหารือ  
  (๒) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  (๓) ประสานหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (๔) แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายงาน 
  (๕) ดำเนินการจัดโครงการ 
  (๖) สรุปและประเมินผลโครงการ 

 กิจกรรม 
  - ประกวดแข่งขันทักษะวิชาการทางศาสนา 
  - บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

6.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงานร่วมจัด  
 6.๑ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 6.2 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล 
 6.3 ชมรมอิหม่ามประจำอำเภอต่างๆ ในจังหวัดสตูล 
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7.สถานที่ดำเนินการ 
 มัสยิด, ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด, หน่วยงานราชการ ในจังหวัดสตูล 

8. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 

9. งบประมาณดำเนินการ  
ปีงบประมาณละ 51๐,๐๐๐.- บาท ( ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน )  

๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑0.๑ วัฒนธรรมการเรียนรู้ทางศาสนาคงอยู่คู่ท้องถิ่น และสืบทอดไปยังรุ่นต่อรุ่น 
๑0.๒ เด็ก เยาวชน ประชาชน มีกิจกรรมเสริมในเวลาว่าง  
10.3 เด็ก เยาวชน ประชาชน ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และปลอดภัย 
10.4 เกิดสังคมชุมชนแห่งการเรียนรู้ เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่34 

 
1. ชื่อโครงการ :โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน “รากแก้วแห่งปัญญา” 
2.  หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันในยุคโลกาภิวัฒน์ สังคมไทยห่างไกลจากศาสนา การพัฒนาประเทศส่วนใหญ่                 
เน้นการแข่งขันด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว ขาดการพัฒนาจิตใจและปัญญาควบคู่กันไป ทำให้วิถีชีวิตดั้งเดิมที่
ดีงามในอดีต อันเป็นมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท่ีสั่งสมมายาวนาน กำลังจะสูญหายไป สังคมและประเทศ
จะมีความมั่นคงและเข้มแข็งได้นั ้น ย่อมต้องมีกำลังของชาติที่มีสุ ขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งกาย ใจ อารมณ์และ
ปัญญา การพลิกฟื้นวิถีชีวิตที่ดีงามในอดีตให้หวนคืนมา จึงมีคุณค่าต่อชุมชนไทย และย่อมมีคุณค่าเพิ่มขึ้น              
หากสามารถปรับเปลี่ยนสังคมไทยไปสู่วิถีใหม่ให้เหมาะสมกับยุคสมัย ด้วยการผสมผสานคุณธรรมจริยธรรม 
ควบคู่กับองค์ความรู้สมัยใหม่จนทำให้ชุมชนสังคมมีความเข้มแข็งม่ันคง  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม
งานด้านศาสนาวัฒนธรรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างสังคมเข้มแข็งให้
จังหวัดสตูล จึงได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน “รากแก้วแห่งปัญญา” เพ่ือเปิด
โอกาสให้เด็กและเยาวชนที่กำลังจะเป็นกำลังของชาติในอนาคตนั้น เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ โดยการผสมผสานหลักธรรมและกิจกรรมควบคู่ไปในแบบคู่ขนาน โดยยึดหลักการ
เรียนรู้ตามแนวพหุปัญญา เพ่ือครอบคลุมตามศักยภาพและความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
3.  วัตถุประสงค์ 

1 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต มีจิตสาธารณะในการทำงาน 
และรู้จักเสียสละให้กับสังคม 

2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ห่างไกลอบายมุข
และสิ่งเสพติดต่างๆ 

3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต สามารถดำรงชีวิตและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

4.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

  เด็กและเยาวชน อาสาสมัครและพ่ีเลี้ยงในการร่วมดำเนินกิจกรรม จำนวน 75 คน 
5. วิธีดำเนินการ 

1 ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง  
  2 กำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรม 

3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
4 มอบหมายให้มูลนิธิปัญญาธรรม สาขาสตูล จัดหากลุ่มเป้าหมาย 
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5 ดำเนินการจัดกิจกรรม 
6 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 
 

6 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

7. สถานที่ดำเนินการ    
                ณ มูลนิธิปัญญาธรรม สาขาสตูล   (สถานธรรมฉืออ้าย) ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัด
สตูล 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 

              ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570  

9.  งบประมาณ  
ปีงบประมาณละ 80,000.- บาท (เงินแปดหมื่นบาทถ้วน)  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 
2 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และเสียสละในการช่วยเหลือชุมชน สังคม 
3 เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 
4 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของชีวิต และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่35 

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ                   
                     พ.ศ.2566 - 2570 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
มีบทบาทและหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองตามเจตนารมมณ์ของประชาชน มีการ
กำหนดตัวบทตัวแทนกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพื ่อให้การกระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใส                 
และ สามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองค์กรต่างๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  ดังนั้น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้จึงมีบทบาท อำนาจ หน้าที่ อย่างกว้างขวาง โดยไม่
เพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยั งขยายบทบาทหน้าที่
ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วยและเป็นองค์กรที่เปิด
ให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร และการตรวจสอบการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิม
มากขึ้นและในปัจจุบันแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน และเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ
ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  

   ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 45 ข้อ 2 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำ
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบคณะรัฐมนตรีกำหนด และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ บัญญัติให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง โดยให้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบคณะรัฐมนตรี และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ ่นและสามารถบ่งชี ้วัดความสำเร็จของแผนงานได้ เป็น
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาองค์กรในอนาคต ทั้งนี้จะต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
แผนในระดับต่างๆ รวมถึง นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความ
ต้องการของประชาคม     

   การวางแผนการพัฒนาจึงมีความสำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้
เนื่องจากแผนการพัฒนาเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่
สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงและมุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน
อนาคต 
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ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยง และส่งผลทั้งใน
เชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจ กำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
นอกจากนี ้ภายใต้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น  ยังถือเป็นหัวใจสำคัญของการส่งเสร ิมให้                          
เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รับทราบถึง
ปัญหาและความต้องการในแต่ละพื้นที่ และร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมได้อย่างเป็น
ระบบ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย โดยสามารถกำหนดกิจกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและลงมือทำงานร่วมกันได้ สามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุน
ในท้องถิ่น ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น  

             ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ชัดเจนเพื่อเป็น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการต่างๆ ของภาครัฐได้เข้ามารับรู้ข้อมูลข่าวสาร        
มีโอกาสมาแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐต่อการตัดสินใจของผู้บริหารส่วน
ท้องถิ่น และร่วมกันประเมินผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถือเป็นพื้นฐานในวิถีทาง
ประชาธิปไตย  การดำเนินการเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการพิจารณา              
นำโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในพ้ืนทีห่รือโครงการหรือกิจกรรมที่เกิน ขีดความสามารถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สามารถพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นและการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง รวมทั้งตรวจสอบการ
ทำงานของหน่วยงานของรัฐ จึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลขึ้น 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือดำเนินงานเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ให้สำเร็จลุล่วงบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ท้องถิ่นร่วมกันอย่างเป็นระบบ ภายกลไกการประชาคมท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลไปสู่การกำหนดแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาผ่านโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
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  3.๒ เพ่ือให้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือทางการบริหาร เพ่ือให้สามารถตัดสินใจกำหนด                
แนวทางการดำเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด               
โดยมุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นโดยมีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยผลักดัน
และสนับสนุน 

3.3 เพ่ือให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและเป็น
กรอบแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ขององค์กรไปสู่ความสำเร็จ  ร่วมทั้งสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและถูกต้อง 
  3.4 เพ่ือให้การดำเนินงานตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และลดความ
ซ้ำซ้อนของโครงการ/กิจกรรม          

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  4.1 จัดประช ุม/อบรม/ส ัมมนา คณะกรรมการพัฒนาฯ คณะกรรมการสนับสนุนฯ 
คณะกรรมการประสานแผนฯ ประชาคมท้องถิ่น หรือการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนการดำเนินงานของอบจ.สตูล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  4.2 จัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ ่น จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมถึงการแก้ไข 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น และงานแผนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตามระเบียบฯ  

  4.3 จัดทำเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบจ.สตูล และแผนการดำเนินงาน และงานแผน
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องสำหรับการประชุม/อบรม/สัมมนา 

5. วิธีดำเนินการ 
   5.๑  จัดเก็บข้อมูล จัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำแผนการดำเนินงานของ
อบจ.สตูล รวมถึงการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และหรือการปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566 - 2570 

5.๒  จัดประชุม/อบรม/สัมมนา การจัดทำประชาคมท้องถิ่น การประชุมคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนฯ คณะกรรมการพัฒนาฯ คณะกรรมการติดตามฯ การ
คัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น และหรือการประชุม/อบรม/สัมมนา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานของอบจ.สตูล   
   5.3  จัดทำร่างแผนและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานของอบจ.
สตูล รวมถึงการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และหรือปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 
2570 
             5.4  เสนอขอความเห็นชอบร่างแผนการอนุมัติและประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
แผนการดำเนินงานของอบจ.สตูล รวมถึงการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง และหรือปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

๖. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
  ระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ 2566–2570) 
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7. งบประมาณดำเนินการ 

            ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ      
2566-2570 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ปีงบประมาณละ 8๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

  ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ๙.๑ ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จากการประชุมประชาคมท้องถิ่นและ
การประชุมอ่ืนๆ ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะนำไปสู่การจัดทำ
โครงการ/กิจกรรมมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566–2570 เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน 

  9.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานของรัฐ 

  ๙.๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566–2570 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี และเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

๙.๓ ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมมาภิ
บาล มีแนวทางการทำงานที่ชัดเจน ถูกต้อง อย่างมีประสิทธิภาพ  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่36 

 

๑. ชื่อโครงการ     
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปี
งบประมาณ   พ.ศ.๒๕๖6-2570 

๒.  ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร 

๓. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 5 พ.ศ.2562 มาตรา 45 ข้อ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที ่คณะรัฐมนตรีกำหนด                        
และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
อำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทำหน้าที่ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (3) รายงานผลและ
เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั ้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
และ ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วม
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยได้นำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  มาตั้งงบประมาณเพ่ือดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6-2570 และจัดทำแผนดำเนินงาน เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณดังกล่าวของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข็มแข็งและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัย สร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร 
       
  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.สตูล ดำเนินไป
อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจึงได้จัดทำโครงการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖6-2570 ขึ้น 

๔. วัตถุประสงค์ 
          ๔.๑ เพื่อให้ทราบถึงผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕
70)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รวมถึงฉบับแก้ไข เพิ ่มเติม และเปลี ่ยนแปลง ที ่ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6-2570 และดำเนินการในปีที่ผ่านมา 
                    ๔.๒ เพื่อให้ทราบถึงระดับความสำเร็จของการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
                    ๔.๓ เพื ่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รวมถึงฉบับแก้ไข เพิ ่มเติม และเปลี ่ยนแปลง ที่
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6-2570 และดำเนินการในปีที่ผ่านมา 
  4.4 เพื ่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 ๕. เป้าหมาย 
          ๕.1 จัดประชุม/อบรม ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ 
 ๕.2  จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รวมถึงฉบับแก้ไข เพิ ่มเติม และเปลี ่ยนแปลง ที่
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6–2570  และดำเนินการในปีที่ผ่านมา   
  5.3  จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
   ๕.๔  ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖6- –๒๕70)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รวมถึงฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ที่ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6–2570 และดำเนินการในปีที่ผ่านมา 

๖. วิธีดำเนินการ 

                    ๖.1 ขออนุมัติจัดทำโครงการ/สอบถามสถานะทางการคลัง 
                    ๖.2 จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล   คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
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  6.3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕
70) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รวมถึงฉบับแก้ไข เพิ ่มเติม และเปลี ่ยนแปลง ที ่ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6-2570 และที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา  
                    ๖.4 จัดรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6– 
๒๕70) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รวมถึงฉบับแก้ไข เพิ ่มเติม และเปลี ่ยนแปลง ที ่ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖66-2570 และที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561   

 ๗. งบประมาณดำเนินการ 
  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ                
พ.ศ.๒๕๖6–2570 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ปีละ  ๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินห้าหมื่นบาทถ้วน)   

๘. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6–2570   

๙. ตัวช้ีวัด (KPI) 

                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๑๐. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
                     ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล 

๑๑.  การติดตามและประเมินผล 
                     ประเมินผลที่เกิดข้ึนของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย โดยวิธี 
                      ๑๑.๑ ตอบแบบสอบถาม   
                      ๑๑.๒ ดำเนินการลงพื้นที่ติดตาม    
                      ๑๑.๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อย่างน้อยปีละครั้ง  

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                      ๑๒.๑ ทราบผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รวมถึงฉบับแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ             
พ.ศ.๒๕๖6-2570 และดำเนินการในปีที่ผ่านมา 
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                                             12.๒ ทราบผลสำเร็จของการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
                      12.๓ ทราบผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น            
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รวมถึงฉบับแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง       
ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6-2570 และดำเนินการในปีที่ผ่านมา 

  12.4 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่37 

1.  ชื่อโครงการ  โครงการ อบจ.พบประชาชน    

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.2540  และแก้ไขเพิ ่มเติม  และ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 254๒ 
และแก้ไขเพิ่มเติม  ตลอดจนนโยบายของผู้บริหาร ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่
ดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และดำเนินการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น และมีอิสระ
ในการกำหนดนโยบายการบริหาร โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเท ศเป็น
ส่วนรวม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมาก
ที่สุด  จึงจัดให้มีการบริการให้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ ให้เกิดความสมานฉันท์ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนเข้ามาร่วมดำเนินการ  พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น รับทราบปัญหาจากประชาชน  และผู้นำท้องถิ่น  
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนภายในท้องถิ่นของตนเองและ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบดูแล บริหารองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งเสริมการ
บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้ยั่งยืนตลอดไป ตลอดจน
การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสังคมสงเคราะห์ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสโดยดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  จึงได้จัดทำโครงการ อบจ.พบประชาชน  

3. วัตถุประสงค์   
  3.1 เพ่ือนำบริการสาธารณะของหน่วยงานต่างๆ   ภาครัฐและเอกชนบริการให้กับประชาชน
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยให้ประชาชนในพื้นท่ีที่อยู่ห่างไกลความเจริญและทุรกันดารหรือคน
ที่ด้อยโอกาสได้เข้าถึงการให้บริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  3.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆทำกิจกรรมต่างๆ กับ
ประชาชนเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมและนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีวิต 
  3.๓ เพื่อให้คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และตัวแทนหน่วยงานประชุมรับฟังความ
คิดเห็น และรับทราบปัญหาของประชาชนเพื่อนำปัญหามาแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น
ท้องถิ่นท่ีเข้มแข็งและเกิดความสมานฉันท์ 
 3.4 เพื ่อให้ประชาชนในท้องถิ ่นและพื ้นที ่ข ้างเคียง  มีเจตคติที ่ด ีต่อหน่วยงาน   และ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม ผลงาน และ เข้าใจถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
            3.5  เพ่ือจัดให้มีการบริการสาธารณะในด้านสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมอาชีพ การเกษตร 
ปศุสัตว์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส การรักษาพยาบาลมีการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ การบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการส่งเสริมการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้ยั่งยืนตลอดไป 
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4.  กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน  ประชาชน ทุกอำเภอในท้องที่จังหวัดสตูลเข้ารับบริการสาธารณะ

ของหน่วยงานต่างๆภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยจัดตามอำเภอต่างๆใน
จังหวัดสตูล 

5.  วิธีการดำเนินการ 
 5.1 ขออนุมัติโครงการ 

5.2 ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
5.3 แต่งตั้งคณะทำงาน 
5.4 ดำเนินงานตามโครงการ  

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 
กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2566 - 70 
ตค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1 สำรวจพื้นที่จัดทำโครงการ             ส.น.เลขาฯ 
2 ขออนุมัติดำเนินการ              ส.น.เลขาฯ 

3 แต่งตั้งคณะทำงาน              ส.น.เลขาฯ 

4 ประชุมสว่นราชการ  ผู้นำ ท้องถิ่น 
ผู้นำชุมชน  และตัวแทนประชาชนที่
เกี่ยวข้อง 

            ส.น.เลขาฯ
กองยุทธฯ         

5 
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแตล่ะ
พ้ืนที่ 

            ทุกส่วน
ราชการ 

6 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ             ส.น.เลขาฯ 
7 ประเมินผลโครงการ             กองยุทธ ฯ 

 

7.  งบประมาณ 
  ปีงบประมาณละ 1,300,000.-บาท    

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชน  สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

9.  ผลทีล่ัพธ์  
  9.1 สามารถนำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานภาครัฐและ 
เอกชนที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ    ไปบริการประชาชนในพ้ืนที่ที่อยู่ห่างไกลความเจริญและทุรกันดารหรือคนที่
ด้อยโอกาสได้เข้าถึงการให้บริการสาธารณะ   ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด  
  9.2 ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สามารถร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  ทำกิจกรรมต่างๆ 
รวมกับประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ 
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9.๓ ทำให้คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่   และตัวแทนหน่วยงานสามารถพบปะ
ประชาชน  รับฟังความคิดเห็น และรับทราบปัญหาของประชาชน  นำปัญหามาวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเร็วและสามารถพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็งและเกิดความสมานฉันท์  
 9.4 ให้ประชาชนในท้องถิ ่นและพื ้นที ่ข ้างเค ียง    มีเจตคติที ่ด ีต ่อหน่วยงาน    และ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม ผลงาน และ เข้าใจถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
    9.5 ประชาชนในท้องถิ่นและพื้นที่ข้างเคียงได้รับบริการในด้านต่างๆ เพื่อนำไปประกอบ
อาชีพและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ ้น ได้รับความรู้เกี ่ยวกับการเกิดภัยต่างๆ และสามารถแก้ไข
สถานการณ์ได ้
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่38 

1.ชื่อโครงการ โครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

2.หลักการและเหตุผล  

ในปัจจุบันเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการดำรงชีพและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน หลายด้าน 
ประชาชนจำนวนหนึ ่งตกอยู ่ ในภาวะยากลำบาก  ไม ่สามารถเข ้าถ ึงบร ิการสาธารณะได้เท ่าท ี ่ควร                
บางส่วนได้รับความเดือดร้อน ทั้งด้านภัยพิบัติ ด้านชีวิตความเป็นอยู่ ปัญหาสุขภาพ และการประกอบอาชีพ 
จากปัญหาที่กล่าวมานั้น จึงจำเป็นจะต้องมีศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ป้องกันโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางกฎหมาย และการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งประสานงานกับส่วนราชการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื ่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่               
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓ “การช่วยเหลือประชาชน” หมายความว่า การให้     
ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ โดยอาจให้
เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินหรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือ
ท้องถิ ่น ในการนี ้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยกองสวัสดิการสังคม ซึ ่งมีบทบาทสำคัญใน                
การทำงานเชิงรุกด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
ให้ดียิ่งขึ้น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๕ (๘) จัดทำกิจการใดๆ อันเป็นอำนาจ
หน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้น  เป็นการสมควรให้
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ ตามที่กำ หนดใน
กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐      
(๑๓) จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปการ โดยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจาย 
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อ ๒ (๓) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคม
สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับจังหวัด และไม่เป็นการซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา 
สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นใน
จังหวัด 

ดังนั้น เพื่อเป็นการสอดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2561    
ในข้างต้น กองสวัสดิการสังคม จึงจัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
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เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ 
ได้แก่ ผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ผู้ประสบปัญหาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต   
ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อน สามารถ
รับรู้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างขวัญกำลังใจ
ให้เกิดข้ึนแกป่ระชาชนต่อไป 

3.วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ในการดำรงชีพ ได้แก่ ผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ผู้ประสบปัญหาด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 
 3.2 เพ่ือรับรู้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที ่
 3.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างขวัญและกำลังใจให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน 
4.กลุ่มเป้าหมาย 

ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ใน  การดำรงชีพ
ได้แก่ ผู ้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ผู้ประสบปัญหาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต     
ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ใน 7 อำเภอ ของจังหวัดสตูล 
5.วิธีดำเนินการ 
 5.1 เสนอขออนุมัติจัดทำโครงการตามแผนดำเนินงาน 
 5.2 รับคำร้องขอความช่วยเหลือ ทั้งจากทีมสำรวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลประชาชน หรือหน่วยงาน
ของรัฐในส่วนที่เกินศักยภาพของหน่วยงานและจากการยื่นคำร้องโดยตรงที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 5.3 พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ของ  อบจ.สตูล 
 5.4 ติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การพิจารณาช่วยเหลือ 
 5.5 รายงานผลการช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ทราบ บันทึก
ข้อมูลลงในระบบข้อมูลกลาง (Info) ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  
7.งบประมาณดำเนินการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตั้งไว้ ปีงบประมาณละ 200,000 บาท  
8.ผู้รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
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9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 จำนวนคนที่ได้รับความช่วยเหลือ 
 ผลลัพธ์ 

9.1 ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ ได้รับ
ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน 

9.2 สามารถรับรู้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที ่
 9.3 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และเกิดขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่39 

 
1. ชื่อโครงการ  ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว 
2. ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

3. หลักการและเหตุผล 

 สภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีระดมความคิดเห็นจากภาค
ส่วนต่างๆ ระดมสมองพูดคุยแลกเปลี่ยนในการวางแผนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และกำหนดแนวทางเพ่ือ
การแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลในสถานการณ์ Covid-19 โดยมีการจัดประชุมสภาการท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูลทำหน้าที่ขับเคลื่อนการทำงานในด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ และดำเนินกิจกรรมตามมติของสภา
การท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจากการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดมีภารกิจ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทัองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น (14) การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยวมีความต่อเนื่อง
สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมสู่เป้าหมาย ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดฯ จึงดำเนินการจัดทำ
โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม ประชุม/สัมมนา/อบรม สภาการท่องเที่ยวองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูลขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ 

4. วัตถุประสงค์ 
     4.1  เพ่ือการขับเคลื่อนอนาคตสตลูด้านการท่องเที่ยว กจิกรรม สภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารสว่นจังหวัด
สตูล 
     4.2  เพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 
     4.3  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล 

5. เป้าหมาย 
5.1 เชิงปริมาณ 

 5.1.1  จัดประชุม/สัมมนา/อบรม ไม่น้อยกว่า ปีละ 4 ครั้ง 
 5.1.1  ดำเนินกิจกรรมตามมติสภาการท่องเที่ยว อบจ.สตูล ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 

5.2 เชิงคุณภาพ 
 5.2.1  จัดทำแผนการดำเนินงานของสภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

      5.2.2  หน่วยงานภาคประชาชน ภาคเอกชน/ประชาคม และภาครัฐ มีการบูรณาการร่วมกัน 
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6. วิธีดำเนินการ        

กิจกรรม ระยะเวลา 
พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 

ประชุม/สัมมนา/อบรม ไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง      

 
7. ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม 
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 

8.งบประมาณ 

    ปีงบประมาณละ 100,000  บาท 

9. สถานที่ดำเนินการ     
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

10. ตัวช้ีวัด (KPI) 
     จัดการประชุม / สัมมนา / อบรม ไม่น้องกว่า ปีละ 4 ครั้ง 

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
     ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดฯ 

12. การติดตามประเมินผล 

 รายงานการประชุม 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
      ๑3.1 สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมตามมติของสภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล                                 
              ได้ตามวัตถุประสงค ์
      ๑3.2 ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีบทบาทกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยวสู่เป้าหมาย  
      ๑3.3 การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลมีการพัฒนาได้มาตรฐาน 
      ๑3.4 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนจากรายได้ภาคการท่องเที่ยว 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่40 

 
 
๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมการปฏิบัติงานการให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วน    
                    จังหวัดสตูล 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖   
ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ 

๓.  วัตถุประสงค์  
 ๓.๑  เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการ
พัฒนาบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็ว ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม   
 ๓.๒ เพื่อให้การดำเนินงานจัดการให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล มีขั้นตอน กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  ๓.๓ เพื่อให้การดำเนินงานจัดการให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล มีขั้นตอน กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๔. สถานที่ให้บริการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   

๕. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประกอบด้วย 
 1.  นางสาวนิรัตน์ เล็กสมสันติ์  หัวหน้าฝ่ายนิติการ 

2. นายอูหมอด มรรคาเขต นิติกรชำนาญการ  
3. นางมนัชญา ทองประดับ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
4. นางสาวนุชจริยา มรรคาเขต ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

๖. ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

 เปิดให้บริการวันจันทร์  ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา  
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
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๗. แผนผังกระบวนการจัดการให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

การให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องราว 

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 (๑๕ วัน) 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียนร้องทุกข์
ทราบ 

ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียนร้องทุกข์
ทราบ 

สิ้นสุดการดำเนินการ 

รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

 

 

 

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 

๐๗๔ - ๗๒๓๑๘๓ 

 

 

๔. ร้องเรียนทาง Facebook 

 

ยุติ ไม่ยุติ 
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๘.  คำจำกัดความ 
 “ผู้รับบริการ” หมายถึง  ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 
 “การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียนร้องทุกข์/ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล 
 “ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์” หมายถึง ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียนร้องทุกข์ การให้ข้อเสนอแนะ การให้ข้อคิดเห็น การชมเชย 
การร้องขอข้อมูล 

๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการให้บริการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงาน 
  9.๑  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 
  9.๒  แจ้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เพื่อความสะดวกในการ
ประสานงาน 
  9.๓  ให้บริการตามช่องทางที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกำหนดไว้  คือ ร้องเรียนด้วย
ตนเอง ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร้องเรียนทางโทรศัพท์ และร้องเรียนทาง     
Face Book รวมถึงการให้บริการในการแจ้งเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล 
  9.๔  รายงานหรือแจ้งผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ได้
รับทราบผลการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน  

9.๕ รายงานสรุปผลการดำเนินการให้บริการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข พร้อมเผยทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 
๑๐. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์จากช่องทางต่าง ๆ 
 ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ  
โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด  ดังนี้ 

ช่องทาง 
ความถี่ในการ 

ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์เพื่อประสานหาทาง

แก้ไขปัญหา 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

ทุกครั้งที่มีการ
ร้องเรียน 

ภายใน ๑ วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๐ ๗๔ 
๗๑๒๓๘๐ 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ  

ร้องเรียนทาง Face Book ทุกวัน 
 

ภายใน ๑ วันทำการ  
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๑๑. การบันทึกข้อร้องเรียน 
 ๑.  กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยมีรายละเอียด  ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และสถานที่เกิดเหตุ 
 ๒.  ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงสมุดบันทึก 
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข ์
๑๒. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์และการแจ้งผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบ 
 ๑.  กรณเีป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
 ๒.  ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน ให้
จัดทำบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.  ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ที ่ไม ่อยู ่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   
ให้ดำเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๔.  ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณี ผู้ร้องเรียนทำหนังสือร้องเรียนความ  
ไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 

๑๓. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการให้ทราบภายใน ๕ วันทำการ เพื่อเจ้าหน้ าที่  
จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 

๑๔. การรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ 
 ๑.  ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์  ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
 ๒.  ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ  เพื่อนำมาวิเคราะห์การจัดการ
ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ในภาพรวมของหน่วยงาน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข  ปรับปรุง  พัฒนา  องค์กร  ต่อไป 

๑๕.  มาตรฐานงาน 
 การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งในกรณีได้รับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ดำเนินการ
ตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๕ วัน ทำการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 41  

 
1.  ชื่อโครงการ :  กิจกรรมดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

2.  หลักการและเหตุผล  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน  ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาท
อย่างมากในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ   การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้อง
สามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล  ข่าวสารในการดำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ  เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและ
ภาคประชาชน 
3.  วัตถุประสงค์  
  3.1  เพื่อเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลให้ประชาชน
ได้รับรู้ 
 3.2  เพื ่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
 3.3  เพื่อให้มีระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือปฏิบัติหน้าที่โดย    
มิชอบ 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตจังหวัด 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งจังหวัดสตูล 
6.  วิธีดำเนินการ 
 1.  ออกคำสั่งแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน 
 2.  ทำประกาศการตรวจรับงานเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจรับ 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
   5  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570) 

8.  งบประมาณดำเนินการ     
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารที่สำคัญของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบ

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ทำให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่42 

 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
       ระบบการควบคมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ  ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศ
ใหใชเปนเรื่องๆไป  ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชีหนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อ
หารือตาง ๆ โดยสวนใหญจะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกต้องตามระเบียบ
หรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและ
บัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสามารถสะท้อนถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองค
รวมของหนวยงานนั้น ๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบการ
ควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงาน
และการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานใน
หน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏบิตังานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว    
การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาว
ทันสมัยอยเูสมอ  
        เพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในให เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน จึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 
3. วัตถุประสงค 
           1) เพื่อให้การปฏิบิตงานเป็นไปอย่างมีประสทธิภาพและประสทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคมคุา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆที่อาจมีขึ้น 
           2) เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือไดสรางความม่ันใจแกผูบริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
           3) เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ     
ตาง ๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
           4) เพ่ือให้การควบคุมภายในของระบุชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับได้ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
4. กลุมเปาหมาย 
    บุคลากรของระบุชื่อองคการบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
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5. วิธีดําเนินการ 
    1) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 5 
    2) จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ 
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 8 ประกอบดวย 
       (1) การรับรองวาการควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติที่กระทรวง 
การคลังกําหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
       (2) การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุม 
ภายใน : ปค.4) 
       (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน (รายงานการ
ประเมินผล 
การควบคุมภายใน : ปค.5) 
       (4) ความเห็นของผูตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหนวยงาน (รายงาน 
การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
    3) เสนอรายงานผลการควบคมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 9 
    4) นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
    5) เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ที่ทําการ และเว็บไซตของหนวยงานและ 
สื่อสังคมออนไลนของหนวยงาน 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
    ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ 
    ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
    หน่วยตรวจสอบภายใน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
    ผลผลิต 
    1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ 
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
    2) สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต 
โดยกิจกรรมการควบคุมภายในรอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 
    ผลลัพธ 
    1) ระดับความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอยละ 
80 
ในระดับมาก) 
    2) การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ สงผลใหการปฏิบัติราชการขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส 
    3) การทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลลดลงรอยละ 5 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่  43  
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๒. หลักการและเหตุผล 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง   เศรษฐกิจ และ
สังคม  ด้วยเหตุผลดังกล่าว   การพัฒนาศักยภาพและความรู้ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัด ให้มี
ความพร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ประชาชน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้
การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ได้ดำเนินการ  เพื่อให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด   มีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น   มีความรู้   ความเข้าใจในการ 
ปฏิบัติหน้าที่  รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วยเพ่ือ
พัฒนาตนเองและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถ
นำมาพัฒนาองค์กร   พัฒนาท้องถิ่น  ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
๓. วัตถุประสงค ์
    ๓.๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ 
    ๓.๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ 
ทรัพย์สินและหนี้สิน 
    ๓.๓ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  มีความรู ้ ความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เรื่อง  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามมาตรา  ๑๐๓  แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการทุจริต 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล    

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
    ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

๖. วิธีดำเนินการ 
     เมื่อหนังสือแจ้งการฝึกอบรมส่งมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ดำเนินการ 
เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาหลักสูตรให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เข้ารับการฝึกอบรบ 
เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  อนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม  ฝ่ายบริหารงานบุคคล แจ้งกองกิจการ
สภาฯ  เพ่ือแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ทราบ 
 



128 
 

 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
    5  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
    ปีงบประมาณละ  ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
    สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

๑๐. ตัวช้ีวัด 
      ๑๐.๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  มีความรู้  ความเข้าใจในการทำงานตามบทบาทและ 
             อำนาจหน้าที่ 
      ๑๐.๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานใหม่ ๆ 
      ๑๐.๓ การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ 
              กฎหมาย 
๑๑.ผลลัพธ์ 
    จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ร้อยละ  ๗๐   ได้รับการฝึกอบรม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 44 

 
1.  ชื่อโครงการ : กิจกรรรมการประชุมคณะกรรมการประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของกิจกรรม 
            ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การแบ่งแยก
อำนาจมิได้หมายความว่า  องค์กรผู้ใช้อำนาจทั้งสาม  คือ  ฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายบริหาร  และฝ่ายตุลาการ
จะต้องมีอำนาจเท่าเทียมกัน  โดยอำนาจใดอำนาจหนึ่งอาจอยู่เหนืออีกอำนาจหนึ่งได้และอีกฝ่ายหนึ่งก็มี
ขั้นตอนในการลดอำนาจของอีกฝ่ายตามที่รัฐธรรมนูญได้ให้ไว้  อาจกล่าวได้ว่า  การถ่วงดุลอำนาจมักเป็นเรื่อง
ของอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหาร   
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  กระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ ในกิจการของสภาท้องถิ่น  
             3.2  เมื่อกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนให้รายงานต่อสภาท้องถิ่น  
4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
             จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
5.   พื้นที่ดำเนนิการ 
       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
6.   วิธีดำเนินการ 
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  (และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 
7.   ระยะเวลาดำเนินการ 
             5 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) 
8.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.    ผู้รับผิดชอบ 
             ฝ่ายประชุม  สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
10.  ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
             10.1  จัดการประชุมคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  จำนวน  6  ครั้ง 
             10.2   ฝ่ายนิติบญัญัติใช้ควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหาร และฝ่ายบริหารใช้ประโยชน์จากฝ่ายนิติ
บัญญัติในการรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายนิติบัญญัติ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 45 

 
๑. ชื่อโครงการ มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีมาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต เพื่อให้ดำเนินการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตให้มีประสิทธิภาพและตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐวางแนวทาง มาตรการ กลไกหรือระบบในการจัดการข้อ
ร้องเรียนการทุจริตเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน จึงกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 

๓.  วัตถุประสงค์  
 ๓.๑  มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบเพ่ือทำหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.2  มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื ่องร้ องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   
 ๓.3  จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
สำหรับผู้ร้องเรียน  

๔. สถานที่ให้บริการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   

๕. ผู้รับผิดชอบ 
1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล             
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล             
3. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
4. ผู้อำนวยการกองที่เก่ียวข้อง  
5. หัวหน้าฝ่ายนิติการ    
6. นิติกร (ฝ่ายนิติการ)                
7. นางสาววรัญญา สันมาแอ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 

 9.  นางสาววันดี นุ่มสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 10. นางรอดียะฮ์ ละใบเด็นยีส้า นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 11. นางมนัชญา ทองประดับ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 11. นายอดิศักดิ์ บินสะอาด ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
     12. นางสาวนุชจริยา มรรคาเขต ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

๖. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
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 พ.ศ.2566-2570 (1 ตุลาคม  – 30 กันยายน ) 
 
๗. แผนผังกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

๘.  คำจำกัดความ 

การให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องราว 

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 (๑๕ วัน) 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียนร้องทุกข์
ทราบ 

ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียนร้องทุกข์
ทราบ 

สิ้นสุดการดำเนินการ 

รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

 

 

 

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ อบจ.สตูล 

http://www.satunpao.go.th 
๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร 

๐๗๔ – ๗12380 , 074 - 723183 

 

 

๔. กล่องรับความคิดเห็น 

 

ยุติ ไม่ยุติ 
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 “ข้อร้องเรียน” หมายถึง เรื่องร้องเรียน หรือเรื่องที่มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูลกระทำการทุจริต ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
 “ทุจริต” หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
 “ประพฤติมิชอบ” หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งใน
ตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วน
ราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้น เป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความถึงการ
ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
 “ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้มีส่วนได้เสีย ที่มาติดต่อยังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูลผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/
การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล หรือ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำ
ตามท่ีร้องเรียน 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีชื่อเรียก
อย่างอ่ืนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 “ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อ
ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ทางกล่องรับความคิดเห็น และทางเว็บไซต์ 

๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  9.๑  เรื่องท่ีจะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อัน
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลในเรื่องดังต่อไปนี้ 
         (1) กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
         (2) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
         (3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
         (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
   9.2  เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่
บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฎชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน  
  9.3  กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
 9.4  กรณีท่ีมีผู้ร้องเรียนด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสอบถามและ
บันทึกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน หรือแจ้งผู้ร้องเรียนทำเป็นหนังสือส่งมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายนิติการ) 
  9.5  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนต้องจัดเก็บเป็นความลับ 
  9.6  เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
         9.6.1 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 9.2.1 
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๑๐. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์จากช่องทางต่าง ๆ 
 ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ  
โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด  ดังนี้ 
 

ช่องทาง 
ความถี่ในการ 

ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์เพื่อประสานหาทาง

แก้ไขปัญหา 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

ทุกครั้งที่มีการ
ร้องเรียน 

ภายใน 1 วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๐ ๗๔ 
๗๑๒๓๘๐ 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านกล่องรับความคิดเห็น ทุกวัน 
 

ภายใน ๑ วันทำการ  
 

๑๑. การบันทึกข้อร้องเรียน 
ข้อร้องเรียนต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 

 (1) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน 
 (2) ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 

(3) การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควร
เกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว 
 (4) คำขอของผู้ร้องเรียน 

(5) ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
 (6) ระบุวัน เดือน ปีที่เกิดเหตุร้องเรียน 
 (7) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) เป็นต้น 

๑๒. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียนการทุจริตและการแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 
 ๑.  กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
 ๒.  ข้อร้องเรียนการทุจริตที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน ให้
จัดทำบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.  ข้อร้องเรียนการทุจริตที ่ไม่อยู ่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   
ให้ดำเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๔.  ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณี ผู้ร้องเรียนทำหนังสือร้องเรียนความ  
ไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 
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๑๓. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
 13.1  เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายนิติการ) 
ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนแล้ว ให้พิจารณาจำแนกเรื่องส่งไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน 
       (1)  กรณีเป็นอำนาจองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล สั่งการตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินการภายใน 4 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนและแจ้งผล
การดำเนินการเบื้องต้นให้ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เก่ียวข้องทราบแล้วกรณี 
  (2)  กรณีเป็นอำนาจของหน่วยงานอื ่นให้แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื ่องที ่มีอำนาจ
ดำเนินการแก้ไขเพื่อรับผิดชอบระยะเวลา 2 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนและแจ้งผลการ
ดำเนินการเบื้องต้นให้ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้วแต่กรณี 
 13.2  กรณีหน่วยงานที่ถูกต้องเรียนได้รับข้อร้องเรียนโดยตรงจากผู้ร้องเรียนให้หน่วยงานที่ถูก
ร้องเรียนสำเนาแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฝ่ายนิติการ) ทราบภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวนั้น 
 13.3  ให้หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนรีบดำเนินการตามข้อร้องเรียน จนกว่าจะได้ข้อยุติและให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายนิติการ) เร่งรัดและติดตามข้อ
ร้องเรียนที่อยู่ในการดำเนินการของหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง จนได้ข้อยุติ 
 13.4  เมื่อหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนจนได้ยุติแล้วแจ้งผลการ
ดำเนินการไปยังผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้สำเนาแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวไปยังไปยัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายนิติการ) ทราบภายใน 15 วันทำ
การ นับตั้งแต่วันที่ได้แจ้งผลการดำเนินการไปยังผู้ร้องเรียน 
 13.5  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายนิติการ) มี
หน้าที่จัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนในรอบ 6 เดือน นับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ เพื่อเสนอต่อนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป  

๑๔. การรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ 
 ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต  ให้ผู้บริหารทราบในรอบ 6 เดือน 
นับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ เพื่อนำมาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตในภาพรวมของหน่วยงาน  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข  ปรับปรุง  พัฒนา  องค์กร ต่อไป  

๑๕.  มาตรฐานงาน 
 การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งในกรณีได้รับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ดำเนินการ
ตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 
๑๕ วันทำการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 46  

๑. ชื่อโครงการ มาตรการกำหนดแนวทางการปฏิบัติการควบคุมเบิกจ่ายเงิน 

2. หลักการและเหตุผล 

ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวช้องกับการเบิกจ่ายเงินได้กำหนดหลักเกณฑ์และ
อัตราการเบิกจ่ายเงินในแต่ละเรื่องไว้อย่างชัดเจน แต่เนื่องจากมีบางเรื่องได้กำหนดการเบิกจ่ายเงินไว้อย่าง
กว้าง ๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณละการเบิกจ่ายเงินเป็น ไปอย่างถูกต้อง คุ้มคำมากที่สุด และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กองคลังในฐานะผู้ตรวจฎีกาการเบิกจ่ายเงิน จึงได้มีแนวคิดเพ่ือหาแนวทางหรือมีการ
วางมาตรการการเบิกจ่ายร่วมกันกับกองงานต่าง ๆ โดยให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้มากท่ีสุด 

3. วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิก
จ่ายเงิน 

2. เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในองค์กร ให้เบิกจ่ายเงินเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

3. เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรในองกรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
4. เป้าหมาย 

บุคลากรในองค์กรทุกคน สามารถเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง และเป็นการประหยัดงบประมาณได้
ด้วย 

5. วิธีดำเนินการ 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
2. จัดทำประกาศ เคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และประชุมคณะทำงาน 
3. ดำเนินการตามโครงการ โดยให้มีการจัดประชุมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง 
4. ประเมินผลโครงการ 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
6. งบประมาณคำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 
7. สถานที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

8. ผลที่คาคว่าจะได้รับ 

บุคลาการในองค์การมีความรู้ความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงิน และลามารถประหยัดงบประมาณได้มาก
ขึ้น 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 47  

 
๑. ชื่อโครงการ มาตรการซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบพัสดุ 

2. หลักการและเหตุผล  
 หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่พัสดุต้องมีระบบบริหารจัดการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปอย่างคุ้มค่า ถูกต้องและเหมาะสมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุต้องสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐฯและระเบียบ ประกาศ กฎกระทรวง การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้ง
สามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ 
 

3.วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกสำนัก/กองเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องข้อควรระมัดระวังในการจัดทำเอกสาร การสอบทานการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้
เอกสารมีความถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ 
 3.2 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตมิให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกระทำความผิดและแก้ไขปัญหาจากการ
ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอีกระดับหนึ่งมิให้เกิดข้อผิดพลาด 
 

4.กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

5.วิธีดำเนินการ 
 ประชุมซักซ้อมกำหนดแนวทางและกำหนดแบบฟอร์มในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 

6.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2570 
 

7.งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8.ผู้รับผิดชอบ 
  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
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9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1.ทำให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับความรู้ความเข้าใจและวิธีปฏิบัติงานเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันในการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้อย่างถูกต้องเป็นไปตาม
กฎระเบียบ 
 2.เป็นการป้องกันการทุจริตมิให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกระทำความผิดและแก้ไขปัญหาจากการ
ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอีกระดับหนึ่งมิให้เกิดข้อผิดพลาด 
 
 


