แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557 – 2559)

องค์ การบริหารส่ วนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล

องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันนับว่ามีบทบาท
อํานาจหน้าที่กว้างขวางมากขึ้น การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลจึงต้องมีทิศทางที่แน่นอน มี
แนวทางการบริหารที่ชัดเจน มีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารงาน และมีตัวชี้วัด
ผลสําเร็จของการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุถึงสภาพการณ์ที่พึงประสงค์ร่วมกัน การที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลจะบริหารงานเป็นไปในลักษณะดังกล่าวได้นั้น องค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องมีแผน
พัฒนา ที่ชัดเจนและมาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน โดยคณะกรรมการพัฒนาตําบลควนโดนเล็งเห็นถึงประโยชน์
และความสําคัญของการวางแผนพัฒนาตําบล ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผน
พัฒนาสามปี เพื่อใช้เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่จะดําเนินการในห้วงระยะเวลาสามปี
และเชื่อมโยงไปสู่การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน จึงได้จัดทํา
แผนพัฒนาสามปีฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
จะดําเนินการในห้วงระยะสามปีข้างหน้า และใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่องโยงไปสู่การจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนต่อไป
ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลควน
โดนฉบับนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปีฉบับนี้จะได้แสดงให้เห็นถึงโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่
จะดําเนินการในระยะสามปีและจะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีใช้ในการ
พัฒนาตําบลต่อไป
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
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ส่วนที่ ๑
บทนํา
**********************

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนที่กําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จะดําเนินการใน
ปีงบประมาณของแต่ละปี โดยมีความต่อเนื่องเป็นระยะเวลาสามปี และมีการดําเนินการทบทวนเพื่อทําการ
ปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่องทุกปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนแบบหมุนเวียนโดยต้องดําเนินการทบทวนและดําเนินการจัดทําทุกปีเป็น
แผนพัฒนา ที่นําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยอยู่ภ ายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งมีหลาย
แนวทาง และต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพื่อนําไปสู่วิสัยทัศน์ และเป็นข้อมูลที่
เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อนํามาใช้จัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึ่งเป็น
กระบวนการบริหารเพื่อให้เกิดรูปธรรม
ดังนั้น โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (ในช่วงระยะเวลาปีแรกของแผนฯ) โครงการ
จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการโดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ / กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ / กิจกรรม
๒. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจําปีแรกของห้ว งระยะเวลาสามปี ควรมีค วามพร้อ มในเรื่อง
รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกําหนดรายการในแผนการดําเนินงานที่จะ
นําไปใช้จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ต่อไป

ลักษณะสําคัญของแผนพัฒนาสามปี
๑. เป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒. เป็นแผนที่แสดงแนวทางในการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ชัดเจน
๓. เป็นแผนพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาสามปี
๔. เป็นแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี
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๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
1.2.1 เพื่อแสดงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดทํา
แผนการดําเนิ นงานประจํา ปี และการจั ดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยได้มีการกําหนดแผนงาน /
โครงการ รวมทั้งรายละเอียดประมาณการ
1.2.2 เพื่อแสดงจุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนาในห้วงระยะเวลาสามปี โดยจะต้องสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาของอําเภอ จังหวัด และนโยบายของรัฐบาล
1.2.3 เพื่อเป็นการเตรียมโครงการต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในแผนการดําเนินงาน
ประจําปี เอกสารงบประมาณประจําปี และนําไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
1.2.4 เพื่อให้เป็นเอกสารแผนพัฒนาสามปี และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และให้บริการ
สาธารณะ แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี

๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
หลังจากที่ได้รับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้ว ก็จะถึง
ขั้นตอนในการจัดทําเป็นแผนพัฒนาสามปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ ซึ่งได้กําหนด
ขั้นตอนการจัดทําเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปดําเนินการจัดทํา ดังนี้
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้อง
กับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
แต่สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป (เมื่อครบรอบหนึ่งปี) เวทีการประชุมประชาคมอาจ
พิจารณาทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาและหรือแนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมไว้ว่ายัง
มีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้การจัดทําแผนพัฒนาสามปีในปีต่อไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์
การพัฒนาและหรือแนวทางการพัฒนา ที่จะนํามาใช้เป็นกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปีก็ได้ รวมทั้งกําหนด
โครงการ/กิจกรรม ที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได้
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา
ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนํามาจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
สํ า หรั บองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนตํ า บลให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอร่ า งแผนพั ฒ นาสามปี ต่ อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศ ใช้
แผนพัฒนาสามปีต่อไป
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๕. แผนพัฒนาสามปีให้จัดทําและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบ
ประมาณประจําปีสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้นายอําเภอ มีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสาม
ปีแล้วแจ้งจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบอํานาจให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทําหรือร่วมจัด
ทํ า ร่ า งแผนพั ฒ นาได้โ ดยดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารจั ด ทํ า ร่ างแผนพั ฒ นาตามระเบี ย บกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐

๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
๑. ทําให้ผู้บริหารมีจุดมุ่งหมาย และแนวทางในการพัฒนา
๒. เป็นเครื่องมือในการบริหารที่เป็นไปอย่างมีระบบ
๓. สามารถกํากับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งใน
เชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบด้วย
เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณภายนอก รวมทั้ง
มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย
คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ซึ่ง
จะมีความแตกต่าง หลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องนํา
ศักยภาพของกําลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพการทํางานให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
ซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย
วัสดุอุปกรณ์ หมายถึง เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนํามาใช้ในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับ
ความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ
การบริหารจั ดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้ง สามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและ
นําไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
…………………………………
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ส่วนที่ ๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
**********************

2.1 ประวัติความเป็นมา
“ควนโดน” ได้นําคําสองคํา คือ “ควน” หมายถึง เนินหรือที่สูง อยู่ที่บริเวณโรงเรียนบ้านควนโดน
หรือโรงเรียนบ้านควนโดนวิทยาปัจจุบัน และคําว่า “โดน” เป็นชื่อของต้นกระโดน เป็นไม้ยืนต้น และมีดอกสี
ชมพู ชาวบ้านนิยมนําดอกมารับประทานแทนผัก ซึ่งขึ้นอยู่บนเนินบริเวณดังกล่าวเป็นจํานวนมาก ชาวบ้านจึง
ตั้งชื่อท้องถิ่นนี้ว่า “ควนโดน” เดิมชื่อตําบลดูสน (ปัจจุบันเป็นหมู่บ้านที่อยู่ทางทิศเหนือของควนโดน) หลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เปลี่ยนมาเป็นตําบลควนโดน มีนายพันอาด มาลินี เป็นกํานันคนแรก
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

๒.2 สภาพทั่วไป
๒.๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะที่ตั้ง อาณาเขตและเขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดสตูล ขึ้นมาตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 406 สายยนตรการกําธร (สตูล-สามแยกท่าชะมวง) อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 20
กิโลเมตร
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตําบลควนกาหลง ตําบลทุ่งนุ้ย อําเภอควนการหลง จังหวัดสตูล
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตําบลย่านซื่อ อําเภอควนโดน และตําบลควนโพธิ์ อําเภอเมือง
จังหวัดสตูล
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลควนสตอ และตําบลวังประจัน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลท่าแพ อําเภอท่าแพ และตําบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล
 องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 26,7๐6 ไร่ (๔2.72 ตารางกิโลเมตร)
 เป็นพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ
15,504 ไร่ (24.80 ตารางกิโลเมตร)
 ที่อยู่อาศัย
11,202 ไร่ ( 17.92 ตารางกิโลเมตร)
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 เขตการปกครอง (แสดงจํานวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล)
จํานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน รวมทั้งหมู่บ้าน ๘ หมู่บ้าน ได้แก่
๑. หมู่บ้านหมู่ที่ 2
บ้านสะพานเคียน
(นายเดชา แซะอาหลี - ผู้ใหญ่บ้าน)
๒. หมู่บ้านหมู่ที่ 3
บ้านถ้ําทะลุ
(นายวิรัต สามัญ - ผู้ใหญ่บ้าน)
๓. หมู่บ้านหมู่ที่ 4
บ้านควนโต๊ะเหลง
(นายดนรอหมาน ตาเดอิน - กํานัน)
๔. หมู่บ้านหมู่ที่ 6
บ้านหัวสะพานเหล็ก (นายอับดลวาหาบ หลีเส็น –
ผู้ใหญ่บ้าน)
๕. หมู่บ้านหมู่ที่ 7
บ้านบูเกตยามู
(นายอาหมาดซอและ หมันเล๊ะ –
ผู้ใหญ่บ้าน)
๖. หมู่บ้านหมู่ที่ 8
บ้านปลักใหญ่ใจดี
(นายชม ใจรักษ์ - ผู้ใหญ่บ้าน)
๗. หมู่บ้านหมู่ที่ 9
บ้านนาปริก
(นายหยัน โต๊ะประดู่ - ผู้ใหญ่บ้าน)
8. หมู่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกต (นายฮาหมีด หลังเกตุ - ผู้ใหญ่บ้าน)

๒.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 การคมนาคม
การคมนาคมติดต่อระหว่างตําบลและอําเภอรวมทั้งการคมนาคมภายในหมู่บ้านมีรายละเอียดดังนี้
1. ทางหลวงชนบท สร้างโดยสํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จํานวน 2 สาย
ประกอบด้วย
1.1 ทางหลวงชนบทสายควนโต๊ะซ่ํา – บ้านบูเก็ตยามู ระยะทาง 9 กิโลเมตร
1.2 ทางหลวงชนบทสายหัวสะพานเหล็ก – ควนโต๊ะกลั้ง ระยะทาง 2.250 กม.
2. ทางหลวงชนบท สร้างโดยกรมโยธา จํานวน 9 สาย ประกอบด้วย
2.1 ทางหลวงชนบทสายควนโดน – ปลักใหญ่ใจดี ระยะทาง 13 กิโลเมตร
2.2 ทางหลวงชนบทสายบ้านสะพานเคียน
ระยะทาง 1 กิโลเมตร
2.3 ทางหลวงชนบทสายหัวสะพาน – สามแยกต้นโหนด ระยะทาง 400 เมตร
2.4 ทางหลวงชนบทสายบ้านควนโต๊ะเหลง
ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร
2.5 ทางหลวงชนบทสายหัวสะพานเหล็ก
ระยะทาง 1
กิโลเมตร
2.6 ทางหลวงชนบทสายบูเก็ตยามู
ระยะทาง 0.5 กิโลเมตร
2.7 ถนนคอนกรีตสายบ้านปันจอร์
ระยะทาง 0.153 กิโลเมตร
2.8 ทางหลวงชนบทสายสี่แยกถ้ําทะลุ – คลองมาจัง ระยะทาง 1,020 เมตร
2.9 ทางหลวงชนบทมัสยิด – หัวสะพาน หมู่ที่ 1 ระยะทาง 1,834 เมตร
3. ถนนที่องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนสร้าง ทั้งหมด สาย แยกเป็น
๑. หมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านสะพานเคียน
-ถนนลูกรัง มี 8 สาย ได้แก่
1.สายสนามกีฬา – ทอนหีม
ความยาว 1.500 กม.
2.สายสะพานตีนเป็ด - ควนเทศ
ความยาว 1.800 กม.
3.สายวังโต๊ะหลํา
ความยาว 0.900 กม.
4.สายนายเฉ็ม– ควนประ
ความยาว 1.500 กม.
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5.สายควนโต๊ะโซ๊ะ-ถนนเลียบเขา
ความยาว 1.600 กม.
6.สายสระน้ํา กสช.– ช่องแคบ
ความยาว 2.000 กม.
7.สายควนโต๊ะโซ๊ะ– หน้าลา
ความยาว 0.300 กม.
8.สายควนโต๊ะโซ๊ะ– ควนสามสิบ
ความยาว 2.700 กม.
-ถนนหินคลุก มี 3 สาย
1.สายซอยจ่าหนอ ความยาว 0.200 กม.
2.สายร้านน้ําชา ความยาว 0.143 กม.
3.สายทุ่งสายเหรียง – ปันจอร์
ความยาว 1.800 กม.
-ถนนลาดยาง มี 4 สาย
1. สายสามแยกเขาหน้าลา – บ้านห้วยน้ําดํา ความยาว 3.500 กม.
2. สายบ้านสะพานเคียน
ความยาว 1.000 กม.
3. สายหัวสะพาน – ต้นโหนด
ความยาว 0.311 กม.
4. สายสะพานเคียน – ปลักใหญ่ใจดี ความยาว 13.400 กม.
-ถนนคสล. มี 9 สาย
1. สายมัสยิด – ป้อมยาม ความยาว 0.750 กม.
2. สายกูโบร์ต้นปลํา
ความยาว 0.052 กม.
3. สายซอยกาแฟโบราณ ความยาว 0.170 กม.
4. สายบ้านนายเสรี
ความยาว 0.074 กม.
5. สายโต๊ะครูดาลัน
ความยาว 0.224 กม.
6. สายมัดราซ๊ะ
ความยาว 0.204 กม.
7.สายหัวสะพาน – กูโบร์ ความยาว 0.200 กม.
8. สายนายหา - มัดราซะห์ ความยาว 0.200 กม.
9.สายซอยประปา
ความยาว 0.200 กม.
๒. หมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านถ้ําทะลุ
-ถนนลูกรัง มี 4 สาย
1. สายชลประทาน
ความยาว 1.000 กม.
2. สายประชาร่วมใจ
ความยาว 0.052 กม.
3. สายสวนปาล์ม
ความยาว 0.300 กม.
4. สายโต๊ะอิหม่าม
ความยาว 0.700 กม.
-ถนนหินคลุก มี 4 สาย
1. สายชลประทาน
ความยาว 1.000 กม.
2. สายประชาร่วมใจ
ความยาว 0.052 กม.
3. สายสวนปาล์ม
ความยาว 0.300 กม.
4. สายโต๊ะอิหม่าม
ความยาว 0.700 กม.
-ถนนคสล. มี 1 สาย
1. สายบ้านถ้ําทะลุ
ความยาว 0.216 กม.
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๓.หมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง
-ถนนลูกรัง มี 3 สาย
1. สายควนโต๊ะเหลง – คลองบาราเกตุ
ความยาว 4.010 กม.
2. สายสะพานโยง
ความยาว 0.250กม.
3. สายมัสยิด – ควนโต๊ะเหลง
ความยาว 0.300 กม.
-ถนนหินคลุก มี 6 สาย
1. สายมัสยิด – ควนโต๊ะเหลง
ความยาว 0.050 กม.
2. สายบ้านสมาน – บ้านนายกอเดช ความยาว 0.580กม.
3. สายเจ๊ะอํารอน – สนามกีฬา
ความยาว 1.200กม.
4. สายมัสยิด – สามแยกควนโต๊ะเหลง ความยาว 0.729 กม.
5. สายทุ่งกาด – นาโต๊ะหม่อม
ความยาว 0.520 กม.
6. สายบ้านนายแอ – ประปา
ความยาว 0.400 กม.
-ถนนคสล. มี 6 สาย
1. สายบ้านควนโต๊ะเหลง
ความยาว 0.530 กม.
2. สายสะพานโยง
ความยาว 1.360 กม.
3. บ้านนายหมาดหนาบ– กูโบร์
ความยาว 0.324 กม.
4. สายควนโต๊ะเหลง
ความยาว 0.690 กม.
5. สายทุ่งกาด – นาโต๊ะหม่อม ความยาว 0.092 กม.
6. สายมัสยิด – ควนโต๊ะเหลง
ความยาว 0.702 กม.
-ถนนลาดยาง มี 5 สาย
1. สายบ้านควนโต๊ะเหลง
ความยาว 1.500 กม.
2. สายมัสยิด – หัวสะพาน
ความยาว 1.384 กม.
3. สายควนโต๊ะเหลง
ความยาว 0.320 กม.
4. สายควนโต๊ะเหลง – ควนเสือ
ความยาว 3.188 กม.
5. สายควนโต๊ะเหลง-คลองบาราเกตุ ความยาว 0.700 กม.
๔. หมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวสะพานเหล็ก
-ถนนลูกรัง มี 6 สาย
1. สายนาบ้านนา – ควนโต๊ะพราน ความยาว 0.200กม.
2. สายมัสยิด – นาบ้านนา
ความยาว 1.100 กม.
3. สายสามแยก
ความยาว 1.000 กม.
4. สายสามแยกร้านก๋วยเตี๋ยว ความยาว 2.000 กม.
5. สายบ้านหัวสะพานเหล็ก
ความยาว 2.361 กม.
6. สายรายานัน
ความยาว 0.300 กม.
-ถนนหินคลุก มี 2 สาย
1. สาย คสมช.
ความยาว 0.520 กม.
2. สายซอยถูกใจ
ความยาว 0.264 กม.
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-ถนนลาดยาง มี 4 สาย
1.สายบ้านหัวสะพานเหล็ก
ความยาว 1.628 กม.
2. สายมัสยิด- นาบ้านนา
ความยาว 1.200 กม.
3. สายบ.หัวสะพานเหล็ก - บ.ควนโต๊ะเหลง ความยาว 3.125กม.
4. สาย สต3022 แยกบูเกตยามู
ความยาว 7.163 กม.
-ถนนคสล. มี 4 สาย
1. สายข้างมัสยิดเข้ากูโบร์
ความยาว 0.136 กม.
2. สายบ้านนายหมาดสหริม
ความยาว 0.280 กม.
3. สาย คสมช.
ความยาว 0.580 กม.
4. สายในบ้าน
ความยาว 0.800 กม.
๕. หมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามู
-ถนนลูกรัง มี 7 สาย
1. สายกูโบร์ป่าหวาย
ความยาว 0594 กม.
2. สายนาควนค้อ
ความยาว 1.400 กม.
3. สายมัสยิด – โรงเรียน
ความยาว 0.300 กม.
4. สายบูรพา 2
ความยาว 0.200 กม.
5. สายกูโบร์หัวควน
ความยาว 0.400 กม.
6. สายนาหกบิ้ง
ความยาว 0.500 กม.
7. สายบ้านนายรอศักดิ์
ความยาว 0.300 กม.
-ถนนหินคลุก มี 4 สาย
1. สายกลางนา
ความยาว 1.000 กม.
2. สายทอนเรือ
ความยาว 0.200 กม.
3. สายนาพรุ
ความยาว 0.190 กม.
4. สายกูโบร์-ป่าหวาย
ความยาว 0.600 กม.
-ถนนลาดยาง มี 3 สาย
1. สายมัสยิดบูเก็ตยามู
ความยาว 1.825 กม.
2. สายป่าโต๊ะโร๊ะ
ความยาว 0.450 กม.
3. บ้านบูเก็ตยามู
ความยาว 0.500 กม.
-ถนนคสล. มี 2 สาย
1. สายบูรพา 1
ความยาว 0.165 กม.
2. สายหน้าโรงเรียน
ความยาว 0.150 กม.
๖.หมู่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านปลักใหญ่ใจดี
-ถนนลูกรัง มี 1 สาย
1. สายซอยเพิ่มพูน 2
ความยาว 0.480 กม.
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-ถนนหินคลุก มี 3 สาย
1. สายซอยเพิ่มพูน
ความยาว 0.355 กม.
2. สายซอยเพิ่มทรัพย์
ความยาว 0.984 กม.
3. สายซอยสํานักสงฆ์
ความยาว 0.568 กม.
-ถนนลาดยาง มี 1 สาย
1. สายควนโพธิ์ – ซอย 4
ความยาว 1.500 กม.
๗. หมู่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านนาปริก
-ถนนลูกรัง มี 2 สาย
1. สายชลประทาน
ความยาว 2.00 กม.
2. สายในหมู่บ้าน
ความยาว 1.200 กม.
-ถนนหินคลุก มี 6 สาย
1. สายข้างบ้านนายหัม
ความยาว 0.486 กม.
2. สายบ้านนายหยัน
ความยาว 0.500 กม.
3. สายซอยไก่เถื่อน
ความยาว 0.893 กม.
4. สายซอยสันติ
ความยาว 1.121 กม.
5. สายซอยนาโต๊ะโด-เขานาโต๊ะโด ความยาว 0.450 กม.
6. สายหน้ามัสยิด–ครูหวันยาโกน
ความยาว 0.200 กม.
-ถนนลาดยาง มี 1 สาย
1. สายวังโต๊ะเสด
ความยาว 0.300 กม.
-ถนนคสล. มี 1 สาย
1. สายซอยสันติ
ความ 0.079 กม.
8. หมู่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกต
-ถนนลูกรัง 2 สาย
1. สายบ้านนายโสบ– หน้าลา
ความยาว 1.000 กม.
2. สายนาบ้าน-ควนโต๊ะพราน
ความยาว 1.900 กม.
-ถนนหินคลุก มี 1 สาย
1. สายควนเสือ – หน้าลา
ความยาว 0.840 กม.
-ถนนลาดยาง มี 3 สาย
1. สายในบ้าน
ความยาว 0.765 กม.
2. สายบ้านนายโสบ–บ้านนายแอ
ความยาว 0.440 กม.
3. สายสนามกีฬา – เชื่อมหมู่ที่ 10 ทุ่งนุ้ย ความยาว 0.680 กม.
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๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณ 58% เป็นป่าเขาและที่ราบลุ่มมีลักษณะเป็นลูกคลื่น พื้นที่
เอียงลาดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ พื้นที่เหมาะแก่การทําสวน และส่วนหนึ่งเป็น
พื้นที่ที่เหลือประมาณ 42% เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทํานา และเป็นที่อยู่อาศัย
 ภูเขา มีภูเขาจํานวน 12 ลูก ประกอบด้วย
- ภูเขาไฟไหม้ ตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
- ภูเขาพระยาบังสา ตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่ 2,3 และ 8 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
- ภูเขานาหาร ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
- ภูเขาลูกช้าง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 6 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
- ภูเขาโต๊ะกรัง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 6 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
- ภูเขาตกน้ํา (ถ้ําพระ) ตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 6 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
- ภูเขาบูเก็ตยามู ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 7 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
- ภูเขาพะเนียด ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 9 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
- ภูเขานาโต๊ะโผ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 7 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
- ภูเขาป่าโต๊ะโร๊ะ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 7 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
- ภูเขาถ้ําแรด ตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่ 3 ต.ทุ่งนุ้ย และหมู่ที่ 9 ต.ควนโดน
- ภูเขานาโต๊ะโด ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 9 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
 ลักษณะภูมิอากาศ
เป็นแบบมรสุมเขตร้อน มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากมรสุมทั้งฝั่ง
ตะวันออกด้านอ่าวไทย และฝั่งตะวันตกจากทะเลอันดามัน แบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ
1. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนธันวาคม เป็นช่วงที่มีฝนตกชุกจากอิทธิพล
ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (พ.ค. – ก.ย.) และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ต.ค. – ธ.ค.)
2. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนเมษายน มีฝนตกเล็กน้อยจากอิทธิพลปลาย
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,887.5 ม.ม. ต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพัทธ์เฉลี่ย 80%
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 มีลําคลอง 3 สาย
1. คลองดุสน ตั้งต้นจากหมู่ที่ 9 ต.ควนโดน ไหลผ่านลงมายังหมู่ที่ 7,6,5,4,2 ตําบล
ควนโดน ตามลําดับชาวบ้านใช้ลําคลองสายนี้เป็นลําคลองสายหลักที่ใช้น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและทํา
การเกษตร
2. คลองบราเกต ตั้งต้นจากเทือกเขาบรรทัด ไหลผ่านอําเภอควนกาหลงหมู่ที่ 10,2,3
ตําบลควนโดน และไหลลงสู่อําเภอท่าแพ
3. คลองมาจัง ตั้งต้นจากอําเภอควนกาหลง ไหลผ่านหมู่ที่ 3 ต.ควนโดน และไหลลงสู่
คลองบราเกต
 มีลําห้วย 24 สาย
1. ห้วยตีนเป็ด ห้วยราสอ ห้วยนามาเล๊ะ ห้วยควนขาม ห้วยนา ห้วยควนป้อย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.ควนโดน
2. ห้วยสะบ้า ห้วยวังหมาก ห้วยยอดทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.ควนโดน
3. ห้วยน้ําใส ห้วยราสอ ห้วยตีนเป็ด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.ควนโดน
4. ห้วยนาบ้านนา ห้วยปลักเต่า ห้วยดารา ห้วยนากาเจ๊ะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.ควนโดน
5. ห้วยใหญ่ ห้วยป่าโต๊ะโร๊ะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต.ควนโดน
6. ห้วยน่ายาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต.ควนโดน
7. ห้วยใหญ่ ห้วยลํางั่ว ห้วยคล้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต.ควนโดน
8. ห้วยสายเขา ห้วยราสอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ต.ควนโดน

๒.๔ ด้านเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ของตําบลควนโดน ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นหลัก ได้แก่ การ
ทํานา ทําสวนยาง สวนผลไม้ มีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด 16,954 ไร่ โดยมีอาชีพเสริมคือ เลี้ยงสัตว์
และรับจ้าง ส่วนอุตสาหกรรมในครัวเรือนและการค้าขายมีบ้างเล็กน้อย โดยมากจะเป็นโรงสีข้าวและร้านค้า
ขนาดเล็ก ขายของใช้จําเป็นที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้าน ซึ่งมีอาชีพหลักดังนี้
1. การทํานา การปลูกข้าวของเกษตรกรตําบลควนโดนส่วนใหญ่ปลูกไว้เพื่อบริโภคใน
ครอบครัว โดยเริ่มปลูกข้าวนาปีตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม มีพื้นที่เพาะปลูก
จํานวน 4,916 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 1,966 ตัน และมีกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันปลูกข้าวนาปรังเพื่อ
จําหน่าย จํานวน 1 กลุ่ม มีพื้นที่เพาะปลูก จํานวน 300 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 150 ตัน
2. การทําสวนยางพารา เป็นอาชีพหลักเช่นเดียวกับการทํานาข้าว มีพื้นที่ที่ใช้ในการ
เพาะปลูกจํานวน 8,696 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 1,739 ตัน ส่วนใหญ่จะเป็นสวนขนาดเล็กประมาณ
5 – 10 ไร่/ครอบครัว
นอกจากนี้ ยังมีโรงงานแปรรูปไม้ยาง จํานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ที่รับซื้อไม้ยางจาก
เกษตรกรในพื้นที่แปรรูปและส่งจําหน่าย
3. การทําสวนผลไม้ มีการปลูกกระจัดกระจายในพื้นที่ในลักษณะสวนหลังบ้านหรือใกล้ ๆ
บริเวณที่พักอาศัย ไม้ผลที่ปลูกกันมากได้แก่ ทุเรียน เงาะ จําปาดะ กระท้อน มังคุด และลองกอง มีพื้นที่
เพาะปลูกจํานวน 1,892 ไร่ ผลไม้ที่ขึ้นชื่อของตําบลควนโดนคือ จําปาดะ ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มเปลี่ยน
อาชีพหลักจากการทําสวนยางพารา และทํานามาเป็นการทําสวนผลไม้มากขึ้น เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ
เอื้ออํานวยและได้รับผลตอบแทนสูงกว่า ซึ่งสามารถจําแนกได้ดังต่อไปนี้
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ข้อมูล/หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7

พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
ยางพารา
198
ปาล์มน้ํามัน
28
ข้าวนาปี
69
ข้าวนาปรัง
กระท้อนห่อ
15
ปลูกเงาะ
27
จําปาดะ
49
ทุเรียน
15
มังคุด
10
ลองกอง
27
สละ
2
ส้มโอ
มะพร้าวอ่อน
5
มะพร้าวแก่ 152
อ้อย
1
ข้าวโพดหวาน
4
คะน้า
6
ตะไคร้
71
แตงกวา
4
ถั่วฝักยาว
3
ผักกวางตุ้ง
6
ผักบุ้งจีน
6
พริกขี้หนู
8
มะเขือเปราะ
4
มะเขือยาว
2

96
14
50
35
12
52
47
56
30
89
2
2
8
220
2
4
6
60
3
2
6
6
15
5
3

196
13
35
6
30
58
23
32
40
2
2
3
139
2
3
55
3
2
3
3
6
2
2

96
42
12
10
15
16
7
18
16
2
2
2
79
1
2
3
62
1
3
3
6
3
2

122
10
63
6
27
38
15
13
20
3
2
3
110
1
3
5
58
2
1
5
5
14
3
3

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10

รวม
(ครัวเรือน)

71
83
42
980
48
18
24
197
17
3
249
35
12
4
9
74
8
32
11
202
22
48
24
302
10
25
18
169
12
15
16
149
27
29
29
277
1
2
1
15
2
4
2
16
2
4
3
30
70
66
45
881
3
8
2
17
3
2
2
30
46
30
32
414
3
2
18
1
9
3
2
2
30
3
2
2
30
12
6
5
16
2
3
1
72
1
2
1
23
(ที่มา:สํานักงานเกษตรอําเภอควนโดน)
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4. การเลี้ยงสัตว์ มีควบคู่ไปกับการทํานาและทําสวน เกษตรกรนิยมเลี้ยงโค ไก่ เป็ด
และแพะ เฉลี่ยครอบครัวละ 5 ตัว ส่วนมากเลี้ยงไว้เพื่อบริโภค
5. อุตสาหกรรม ในพื้นที่ตําบลควนโดนไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม คงมีแต่โรงงานแปรรูปไม้
ยาง โรงสีข้าว ไว้บริการสีข้าวในท้องถิ่นโดยคิดค่าบริการเป็นเงินหรือเปลี่ยนเป็นข้าวสาร
6. การพาณิชยกรรม การค้าขายในตําบลควนโดนมีลักษณะเป็นร้านค้าขายปลีก
มีตลาดนัดเอกชน 2 แห่ง คือตลาดนัดวันพุธ และตลาดนัดเย็นวันอังคาร,ศุกร์,เสาร์,และอาทิตย์
7. ผลิตภัณฑ์ โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีจํานวน 1 ชนิด คือ กาแฟโบราณ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านสะพานเคียน ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
2.5 การท่องเที่ยว
มีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ ดังนี้
- เขาถ้ําพระ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2 ต.ควนโดน
- วังหมาก ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 ต.ควนโดน
- ชลประทานคลองบราเกต (ถ้ําทะลุ) ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 ต.ควนโดน
- ถ้ําทะลุ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 8 ต.ควนโดน
- สระน้ําเขาไฟไหม้ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 10 ต.ควนโดน
- ถ้ําประตูฟ้าดุสน ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 6 ต.ควนโดน
- ชลประทานดุสน ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 6 ต.ควนโดน
- อ่างเก็บน้ําบ้านบูเก็ตยามู ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 7 ต.ควนโดน
- อ่างเก็บน้ําเขาพะเนียด (ชลประทานขนาดเล็กห้วยใหญ่) ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 9
ต.ควนโดน
- ล่องเรือคลองดุสน ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 7 ต.ควนโดน
- ไร่นาสวนผสม และเกษตรผสมผสาน ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2 ต.ควนโดน
2.6 โบราณสถาน
- กุโบร์ดาโต๊ะหวันอ๊ะหมัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต.ควนโดน
- กุโบร์เจ๊ะอุเส็น ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ต.ควนโดน
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๒.๕ ด้านสังคม
 ประชากร
ประชากร ณ วันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๕6 รวมทั้งสิ้น 5,787 คน เป็นชาย ๒,896 คน
หญิง 2,891 คน หมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ บ้านสะพานเคียน จํานวน ๑,357 คน
จํานวนประชากรแยกเป็นรายหมู่บ้าน ตามเพศ จํานวนครัวเรือน ลําดับจํานวนประชากร
ข้อมูลทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๕6

หมู่ที่
2
3
4
6
7
8
9
10

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านสะพานเคียน
บ้านถ้ําทะลุ
บ้านควนโต๊ะเหลง
บ้านหัวสะพานเหล็ก
บ้านบูเก็ตยามู
บ้านปลักใหญ่ใจดี
บ้านนาปริก
บ้านคลองบาราเกต
รวม

จํานวนประชากร(คน)
จํานวนครัวเรือน
ชาย
หญิง )
รวม
(หลัง)
659
698
1,357
315
211
193
404
126
528
511
1,039
268
584
577
1,161
366
376
373
749
171
185
191
376
108
248
244
492
110
105
104
209
56
2,896 2,891
5,787
1,520

ที่มา : ที่ทําการปกครองอําเภอควนโดน

 จํานวนประชากร/ครัวเรือนในเขต อบต.ควนโดน ย้อนหลัง 3 ปี
ปี พ.ศ.
๒๕๔3
๒๕๕4
๒๕๕5

จํานวน
ครัวเรือน
1,375
1,405
1,453

ชาย
๒,784
๒,816
2,858

จํานวนประชากร
หญิง
๒,765
๒,799
๒,833

รวม
5,549
5,615
5,691

หมายเหตุ
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 การศึกษา
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ จํานวน ๔ โรงเรียน ได้แก่
๑) โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เปิดสอน
ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (นายผลศักดิ์ หาหลัง : ผอ.โรงเรียน)
สถิติจํานวนนักเรียนและจํานวนครูตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕3-๒๕๕5
จํานวนนักเรียน
จํานวนครู
ปีการศึกษา
จํานวนห้อง
หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
๒๕๕4
64 42 106 3
4
7
8
๒๕๕5
61
51 112 3
4
7
8
๒๕๕6
64
53 117 3
4
7
8
(ข้อมูลจาก: โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล )
๒) โรงเรียนบ้านบ้านดูสน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เปิดสอนระดับ
อนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (นายมูฮําหมาด หลีเยาว์ : ผอ.โรงเรียน)
สถิติจํานวนนักเรียนและจํานวนครูตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕3-๒๕๕5
จํานวนนักเรียน
จํานวนครู
ปีการศึกษา
จํานวนห้อง
หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
๒๕๕4
98 95 193 8
2
10
๘
๒๕๕5
75
60 135 8
2
10
๘
๒๕๕6
62
58 120 8
2
10
๗
(ข้อมูลจาก: โรงเรียนบ้านดูสน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล )
๓) โรงเรียนบ้านบูเกตยามู สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เปิดสอนระดับ
อนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (นายฐานันดร์ มนัสวิน : ผอ.โรงเรียน)
สถิติจํานวนนักเรียนและจํานวนครูตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕3-๒๕๕5
จํานวนนักเรียน
จํานวนครู
ปีการศึกษา
จํานวนห้อง
หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
๒๕๕4
55
55 110 5
5
10
๘
๒๕๕5
41
44 85
5
5
10
๘
๒๕๕6
43
45 88
5
5
10
๘
(ข้อมูลจาก: โรงเรียนบูเกตยามู อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล )
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๔) โรงเรียนบ้านถ้ําทะลุ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เปิดสอนระดับ
อนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (นายสุกรี ปังหลีเส็น : ผอ.โรงเรียน)
สถิติจํานวนนักเรียนและจํานวนครูตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕4-๒๕๕6
จํานวนนักเรียน
จํานวนครู
ปีการศึกษา
จํานวนห้อง
หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
๒๕๕4
19
20 39
๔
2
6
๘
๒๕๕5
9
15 24
4
2
6
๘
๒๕๕6
9
14 23
4
2
6
๘
(ข้อมูลจาก: โรงเรียนบ้านถ้ําทะลุ อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล )
๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๒ แห่ง
จํานวนเด็กเล็กและจํานวนครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ลําดับ
จํานวนเด็กเล็ก จํานวนครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง ๓8 42 8๐ 3
3
หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูเกตยามู
25 25 50 3
3
หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามู
(ข้อมูลจาก: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ )
 ศาสนา
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน มีมัสยิด 6 แห่ง และมัดราเซาะห์ 5 แห่ง
ชื่อมัสยิด
๑. มัสยิดบ้านสะพานเคียน
๒. มัสยิดอิสลามสามัคคี
๓. มัสยิดอูบูดียะห์
๔. มัสยิดอัซซอดากอตุลอิสลาม
๕. มัสยิดบ้านบูเกตยามู
๖. มัสยิดฟัตหุเราะห์มาน
 มีมัดราซ๊ะ จํานวน
- มัดราซ๊ะ
- มัดราซ๊ะ
- มัดราซ๊ะ
- มัดราซ๊ะ

ที่ตั้ง
หมู่ที่ 2 โต๊ะอีหม่าม

รายชื่อผู้นําศาสนา
นายเหยบ แซะอาหลี

หมู่ที่ 3 โต๊ะอีหม่าม นายสมชาย มาลา
หมู่ที่ 4 โต๊ะอีหม่าม นายจูโกด เล็มโดย
หมู่ที่ 6 โต๊ะอีหม่าม นายยาโกบ แดงโฉมงาม
หมู่ที่ 7 โต๊ะอีหม่าม นายมาแอ มาลินี
หมู่ที่ 9 โต๊ะอีหม่าม นายเน๊าะ เทศอาเส็น
5 แห่ง ประกอบด้วย
หมู่ที่ 2 ตําบลควนโดน
หมู่ที่ 4 ตําบลควนโดน
หมู่ที่ 6 ตําบลควนโดน จํานวน 2 แห่ง
หมู่ที่ 10 ตําบลควนโดน

หมาย
เหตุ
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 สาธารณสุข
พื้นที่ในเขต อบต. ไม่มีสถานีอนามัยและโรงพยาบาลราษฎรจะใช้บริการด้านสาธารณสุข
จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลควนโดน ตั้งอยู่ในเขต
เทศบาลตําบลควนโดน และโรงพยาบาลควนโดน ตั้งอยู่ในเขตตําบลควนสตอ อําเภอควนโดน
มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน (ศูนย์ ศสมช.) จํานวน 7 แห่ง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2, 3 , 4 ,
6, 7 , 8 และ 9 ต. ควนโดน
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีป้อมยามตํารวจประจําหมู่บ้าน 1 แห่ง ตั้งอยู่บ้านปลักใหญ่ใจดี หมู่ที่ 8 ต.ควนโดน
ข้อมูลเพื่อการวางแผนการพัฒนา
1. ข้อมูล จปฐ. ในภาพรวมของตําบลคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความจําเป็นพื้นฐานของประชาชน
ในชนบทตําบลควนโดน มีหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ. ปี 2555 ตามหมวด
ตัวชี้วัด 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด ปรากฏผลดังนี้
หมวดที่ 1 สุขภาพดี มี 7 ตัวชี้วัด โดยภาพรวมของ อบต.ควนโดน ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด
ทั้งหมด
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย มี 8 ตัวชี้วัด โดยภาพรวมของ อบต.ควนโดน ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด
ทั้งหมด
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด โดยภาพรวมของ อบต.ควนโดน ผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัดทั้งหมด
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า มี 4 ตัวชี้วัด โดยภาพรวมของ อบต.ควนโดน ผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัดทั้งหมด
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย มี 6 ตัวชี้วัด โดยภาพรวมของ อบต.ควนโดน ผ่าน
เกณฑ์ตัวชี้วัดทั้งหมด
2
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๒.๖ ด้านการเมือง – การบริหาร
โครงสร้างและอํานาจในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน เดิมเป็นสภาตําบลควนโดน และได้รับการยกฐานะจากสภาตําบล
ควนโดน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสภาตําบลควนโดน อําเภอควนโดนจังหวัดสตูล
เป็นองค์การบริหารส่วนตําบล ประจําปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เดื อน กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐
สภาพปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่ตั้งและลักษณะชุมชน ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลควน
โดน มีพื้นที่ ๔2.72 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตําบลควนโดน 8 หมู่บ้าน
สภาองค์การบริหารส่ว นตําบลควนโดน ประกอบด้วย สมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน
จํานวน ๑6 คน ทําหน้าที่นิติบัญญัติและควบคุมการบริหารงานของคณะผู้บริหาร ซึ่งคณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้รับรองผลการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนตามมติคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ครั้งที่ ๑๑1/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ๒๕๕๒
คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย
 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน จํานวน ๑ คน มาจากการเลือกตั้งโดย
ประชาชน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรองผลการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑๑1/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ๒๕๕๒
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน จํานวน ๒ คน แต่งตั้งโดยนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลควนโดน เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน จํานวน ๑ คน แต่งตั้งโดยนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒
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 บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร
ประชาชนไปใช้ สิท ธิใ นการเลื อกตั้ ง สมาชิ ก สภาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ าบลครั้ง ล่ า สุ ด เมื่อ วั นที่ ๖
กันยายน ๒๕๕๒ จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,678 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 3,134 คน คิดเป็นร้อยละ
๘5.21 โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน ๑6 คน และคณะผู้บริหารอบต. จํานวน ๔ คน
ดังนี้
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
๑. นายบุรินทร์
ตาเดอิน
นายก อบต.ควนโดน
(เลือกตั้ง ๖ ต.ค.๕๒)
๒. นายวิเชษฐ์
เทศอาเส็น
รองนายก อบต.ควนโดน
(แต่งตั้ง ๒6 ต.ค.๕๒)
๓. นายบุญรัตน์
ยะรินทร์
รองนายก อบต. ควนโดน (แต่งตั้ง ๒6 ต.ค.๕๒)
๔. นายอาหลี
ปะดุกา
เลขานุการนายก อบต. ควนโดน(แต่งตั้ง ๒6 ต.ค.๕๒)
• โดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนได้แถลงนโยบายเป็นหนังสือเมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๒
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
๑. นายก็หลัด
บินหมาน
ประธานสภาอบต. ควนโดน
(แต่งตั้ง ๑๕ ต.ค. ๕๒)
๒. นายวินิช
ตาเดอิน
รองประธานสภาอบต. ควนโดน (แต่งตั้ง ๑๕ ต.ค. ๕๒)
๓. นางสาวอุดมรัตญ์ เขียนงาม
เลขานุการสภาสภาอบต. ควนโดน(แต่งตั้ง ๑๕ ต.ค. ๕๒)
๔. นายดาวุด
หวังกุหลํา สมาชิกสภา อบต.ควนโดน
หมู่ที่ 2
๕. นายหมาด
คงแก้ว
สมาชิกสภา อบต.ควนโดน
หมู่ที่ 3
๖. นายโสภณ
แกสมาน
สมาชิกสภา อบต.ควนโดน
หมู่ที่ 3
๗. นายหมัดซอน
ฮะยีบิลัง
สมาชิกสภา อบต.ควนโดน
หมู่ที่ 4
๘. นายมอฮัมหมาด ล่านุ้ย
สมาชิกสภา อบต.ควนโดน
หมู่ที่ ๔
๙. นายสอาด
เทศอาเส็น สมาชิกสภา อบต.ควนโดน
หมู่ที่ 6
๑๐. นายวิโรจน์
เทศอาเส็น สมาชิกสภา อบต.ควนโดน
หมู่ที่ 6
๑๑. นายณัฐพงศ์
ทิ้งหลง
สมาชิกสภา อบต.ควนโดน
หมู่ที่ 7
๑๒. นายอาหมาด
มะเร๊ะ
สมาชิกสภา อบต.ควนโดน
หมู่ที่ 7
๑๓. นายเชย
จิตตระกูล สมาชิกสภา อบต.ควนโดน
หมู่ที่ 8
๑๔. นายประจวบ
แก้วดี
สมาชิกสภา อบต.ควนโดน
หมู่ที่ 8
๑5. นายอิสดาเร๊ะ
โต๊ะดูสน
สมาชิกสภา อบต.ควนโดน
หมู่ที่ 9
๑6. นายวรวุฒิ
เหตุปาตี
สมาชิกสภา อบต.ควนโดน
หมู่ที่ 10
๑7. นายดาเร็ต
ล่านุ้ย
สมาชิกสภา อบต.ควนโดน
หมู่ที่ 10
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 องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน แบ่งราชการบริหารออกเป็น ๑ สํานัก 4 ส่วน ดังนี้
๑. สํานักงานปลัด อบต.
๒. ส่วนการคลัง
๓. ส่วนโยธา
๔. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน มีทั้งหมด 29 คน แยกเป็น
พนักงานส่วนตําบลจํานวน 20 คน ลูกจ้างประจํา 2 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 6 คน
และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน ๑ คน ดังตารางต่อไปนี้
จํานวนพนักงานส่วนตําบล
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ส่วนราชการ
ลูกจ้าง พนักงาน พนักงานจ้าง รวม
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙
ประจํา ตามภารกิจ
ทั่วไป
๑.สํานักปลัด อบต. - - - 2 3 ๑ 1 - 2
3
๑
13
๒.ส่วนการคลัง
- - 1 ๑ - 1 1 - 1
5
๓.ส่วนโยธา
- - - - 1 1 - - ๒
4
๔.ส่วนการศึกษาฯ - - 4 - 2 - - - 2
8
5.ส่วนสาธารณสุขฯ - - ๑ - - - - - ๑
รวม
- - 6 ๓ 6 3 2 - 2
8
1
31
(ข้อมูลจาก : สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕6)
 องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน มีอํานาจหน้าที่โดยสรุป ดังนี้
 จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจําเป็น
และสมควร
 ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
 ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
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ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล
ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
กิจการเกี่ยวกับพาณิชย์
การท่องเที่ยว
การผังเมือง

 ฐานะการคลังย้อนหลัง ๓ ปี
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
รายได้
รายจ่าย

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รายได้
รายจ่าย
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รายได้
รายจ่าย

20,324,807.54
16,869,057.96

บาท
บาท

16,517,660.80
13,583,782.32

บาท
บาท

21,086,611.12
16,747,839.58

บาท
บาท

.................................................
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ส่วนที่ ๓
สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ ในปีที่ผา่ นมา
๓.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
โดยการวิ เคราะห์ถึ งโอกาส และภาวะคุ กคามหรือข้อจํากั ดอั นเป็นสภาวะแวดล้อ มภายนอกที่มี ผลต่อ การ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้ องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายในท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เป็ น การประเมิ น สถานภาพของท้ อ งถิ่ น ในปั จจุ บั น สํ า หรั บ ใช้ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการ
กําหนดการดําเนินงานในอนาคตต่อไป โดยใช้เทคนิค SWOT analysis เป็นการพิจารณาถึงปัจจัยภายใน
ได้แก่ จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่โอกาส (Opportunity O) และอุปสรรค (Threat - T)
(จุดแข็ง) Strengths : S
1. เป็นสังคมแบบเครือญาติ ทุกครัวเรือนต่างก็รู้จักกันมีความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติ
สังคมจึงมีแต่ความสามัคคี สุข สงบ
2. ประชาชนยึดมั่นในหลักศาสนา นําศาสนาเป็นแนวทางการดําเนินชีวิต
3. ประชาชนยึดมั่นในประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. มีพื้นที่เหมาะกับการทํานา ทําสวนยางพารา และสวนผลไม้
5. มีฤดูฝนที่ยาวนานกว่าฤดูแล้ง เป็นผลดีต่อการทําการเกษตร
6. มีลําคลองไหลผ่าน 2 สาย เป็นแหล่งน้ําที่สําคัญสําหรับการอุปโภคและบริโภค
7. เป็นสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ร้านน้ําชา)
8. การมีเวรยามรักษาความปลอดภัยประจําหมู่บ้าน
(จุดอ่อน) Weaknesses : W
1. ประชาชนขาดความกระตือรือร้น และการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
2. ประชาชนขาดความรู้ และประสบการณ์ในการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
3. ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา และไม่มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร
4. สังคมแบบเครือญาติในอดีตเริ่มเลือนหายไปเนื่องจากความจําเป็นตามภาวะเศรษฐกิจ
สังคม จะเริ่มอยู่อาศัยกันแบบสังคมเมืองมากยิ่งขึ้น
5. ปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
6. ปัญหาทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ปัญหาขยะขาดระบบการกําจัดขยะที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน
8. ปัญหาการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ผู้ว่างงาน ทําให้เกิดปัญหา
ยาเสพติดมากขึ้น
9. ปัญหาของการขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ และการบริโภคที่ถูก
หลักอนามัย
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10. ขาดแคลนน้ําที่สะอาดได้มาตรฐาน
11. โครงสร้างพื้นฐานมีไม่ทั่วถึงและขาดมาตรฐาน
12. ขาดแคลนแหล่งผักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ออกกําลังกาย
(โอกาส ) Opportunities : O
1. เป็นตําบลติดชายแดน มาเลเซีย ทําให้ประชาชนสามารถติดต่อค้าขาย และมี
สัมพันธ์ฉันท์เครือญาติกับชาวมาเลเซีย
2. มีที่ดินสาธารณประโยชน์จํานวนมาก สามารถใช้เป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์และปลูกป่า
3. มีผลไม้เลิศรสหลากหลายและมีชื่อเสียง
4. มีงานวันจําปาดะและของดีเมืองสตูลทําให้มีแหล่งซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร
5. มีผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง สร้างโอกาส รายได้ และการมี
งานทําของประชาชน
6. มีฝายน้ําชลประทาน จํานวน 2 แห่ง เป็นแหล่งผลิตน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรที่สําคัญ
(ปัญหาอุปสรรคหรือข้อกําจัด) Threats : T
1. ขาดแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน
2. องค์กรชุมชนไม่มีความเข้มแข็ง และการดําเนินการขาดความต่อเนื่อง
3. กระแสโลกาภิวัฒน์มีผลกระทบต่อสังคม
4. ราคาสินค้าทางการเกษตร และสินค้าหัตกรรมพื้นบ้านตกต่ํา ไม่มีตลาดรับซื้อ
5. รายได้หลักของประชาชน ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
6. งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นไม่พอเพียงต่อการพัฒนาท้องถิ่น
7.ปัญหาเรื่องระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการบริหารงานแบบบูรณาการ

๓.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ สามารถจําแนกการ
ประเมินผลการในเชิงปริมาณได้ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน ด้านเศรษฐกิจ
1. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯแก่เกษตรกร
หมู่ที่ 8 ต.ควนโดน
202,940
บาท
2. โครงการจัดงานวันจําปาดะและของดีอําเภอควนโดน
10,000
บาท
3. โครงการส่งเสริมการทํานาปรังตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
54,900
บาท
4. โครงการเกษตรชีววิถีแบบผสมผสานตามแนวพระราชดําริประจําปี 2555 45,090 บาท
5. โครงการสูบน้ําเข้าพื้นที่ทําการเกษตร หมู่ที่ 4 โดยใช้เครื่องสูบน้ําด้วยพลังไฟฟ้า
81,436.06 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี 2555
190,000
บาท
2. โครงการบัณฑิตน้อยประจําปี 2555
56,605
บาท
3. โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนประจําปี 2555 46,750 บาท
4. โครงการพิธีเข้าสุนัตหมู่ประจําปี 2555
36,750
บาท
5. โครงการจัดงานวันเมาลิด ตําบลควนโดน
299,950
บาท
6. โครงการจัดงานวันลอยกระทงประจําปี 2555
40,000
บาท
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7. โครงการเสริมสร้างสายสัมพันธ์ในเดือนรอมฎอน
67,650
บาท
8. อุดหนุนมัสยิดบ้านสะพานเคียนฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน 100,000 บาท
9. อุดหนุน อพป.หมู่ที่8 จัดโครงการรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ ประจําปี 2555 80,000 บาท
10. อุดหนุนมัสยิดอูบูดียะจัดโครงการทดสอบความรู้ความสามารถฯ
40,000 บาท
11. อุหนุนมัสยิดบ้านสะพานเคียนจัดโครงการกิจกรรมวันสําคัญ วันฮารีรายอ 70,000 บาท
12. โครงการพัฒนา ศพด.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
50,000
บาท
13. มหกรรมกีฬาท้องถิ่นท้องที่
47,740
บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 80
พรรษา 1 หมู่บ้าน 1ชุมชน 80 ต้น 80 พรรษา
2,540
บาท
2. ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม2555 3,040
บาท
3. ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะแก่เทศบาลเมืองสตูล
180,000 บาท
4. โครงการคลองสวยน้ําใส
675
บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรผู้นําชุมชน
1. อบรมกลุ่มสตรี 40,000 บาท
2. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มทักษะการบริหารจัดการในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
และความโปร่งใส ประจําปี 2555
377,140
บาท
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ ผู้พิการและผู้ดูแล ประจําปี 2555
29,540
บาท
4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวตําบลควนโดน ปี 2555 30,840
บาท
5. โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจําปี 2555
145,655
บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ซ่อมแซมหลุมบ่อถนนลาดยางในเขต อบต.
52,000
บาท
2. ปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าอาคารสํานักงาน
86,000
บาท
3. กั้นที่ดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งสายเหรียง
108,700
บาท
4. ปรับปรุง/สนามกีฬาตําบลควนโดน
203,000
บาท
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสรี หมู่ที่ 2
141,.000 บาท
6. ปรับปรุงถนนสายร้านน้ําชา หมู่ที่ 2
67,100
บาท
7. ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
84,500
บาท
8. ปรับปรุงถนนสายซอยบ้านโต๊ะอีหม่ํา
111,400
บาท
9. ติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 4
68,000
บาท
10. บุกเบิกถนนสายบ้านนายแอ-ประปาหมู่ที่ 4
187,000
บาท
11. ขุดลอกห้วยจากนาบ้านนา-ถึงห้วยน้ําใสหมู่ที่ 6
19,000
บาท
12. ปรับปรุงถนนสายหน้าบ้านนายก่อเร็น – บ้านนายสะหรี
157,200
บาท
13. ก่อสร้างโครงสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7
183,000
บาท
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14. บุกเบิกถนนสายนาโต๊ะโด-เขานาโต๊ะโด หมู่ที่ 9
15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมใยเหล็กสายซอยสันติ หมู่ที่ 9
16. บุกเบิกถนนสายหน้ามัสยิด-บ้านครูหวันยาโกบ ปะดุกา
17. ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนายเส็ม หมู่ที่ 10

193,000
137,000
74,700
203,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพ อนามัยฯและสวัสดิการสังคม
1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปี 2555 8,865
บาท
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุน จัดตั้งผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25ตาสัปปะรด) 12,000 บาท
3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจในระดับตําบล ในการตั้งด่านจุดตรวจและเฝ้า
ระวังพื้นที่ ประจําปี 2555
10,000
บาท
4. โครงการมัสยิดศูนย์ส่องทางสู่ชีวิตใหม่
175,000
บาท
5. โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจําปี 2555
140,655
บาท
6. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อประจําปี 2555 36,600 บาท
7. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)
80,000
บาท
8. โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน
70,000 บาท
9. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคมือเท้าปากในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1,350
บาท
10. โครงการฝึกอบรมรณรงค์ให้ความรู้การจัดการขยะ ประจําปี 2555 16,380
บาท
11. โครงการส่งเสริม การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพผู้พิการและผู้ดูแลปี 2555 29,540 บาท
ยุทธศาตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มทักษะการบริหารจัดการในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
และความโปร่งใส ประจําปี 2555
377,200
บาท
2. โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
8,535
บาท
3. อุดหนุน อบต.วังประจัน ดําเนินโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอําเภอ 20,000 บาท
4. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
51,300
บาท
5. ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎจราจร ประจําปี 2555
8,200
บาท
6. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงห้องเก็บของ
7,500
บาท
7. เสริมสร้างศักยภาพครอบครัวตําบลควนโดนประจําปี 2555
30,840
บาท
8. เข้าเวรยามตามโครงการมัสยิดศูนย์ส่องทางสู่ชีวิตใหม่
9,600
บาท
9. จ้างเหมาผู้ช่วยส่วนโยธา
25,000
บาท
10. จ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
25,000
บาท
11. รณรงค์การปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี 2555
5,600
บาท
12. จัดซื้อถังเก็บน้ํา
10,400
บาท
13. จัดซื้อที่รองรับถังเก็บน้ํา
7,600
บาท
14. จัดซื้อสายดับเพลิง
29,700
บาท
15. จัดซื้อท่อดูดน้ําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 19,800 บาท
16. จัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมี
70,000
บาท
17. รณรงค์การปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
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ปีใหม่ 2555
18. ค่าซื้อที่แขวนถุงรองรับขยะ

4,800
14,000

บาท
บาท

๓.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
เนื่องจากงบประมาณในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนมีจํานวนจํากัด จึงทําให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลควนโดนนําโครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลไปดําเนินการได้น้อย ซึ่งพอจะ
สรุปได้ดังนี้
๓.๓.๑ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ได้ดําเนินการบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐาน
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในเขต อบต. ทั้งในส่วนที่ดําเนินการใหม่และปรับปรุงของเดิม
ซึ่งหากมองในภาพรวมแล้วถือได้ว่าพัฒนาครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดแต่จะมีเพียงบางพื้นที่/โครงการซึ่ ง
จะต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนาต่อไป
๓.๓.๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมจึงทําให้ภาวะเศรษฐกิจไม่พัฒนาเท่าที่ควรอีกทั้ง
ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญและขาดการกระตุ้นส่งเสริมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เป็นรูปธรรม
ยังน้อยอยู่ จึงเห็นได้ว่าการพัฒนาด้านนี้ในปีที่ผ่านมายังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร
๓.๓.๓ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ยังต้องมีการพัฒนาในด้านนี้อีกมาก เนื่องจากยังขาดสถานที่
ทํางานเป็นของตนเองจึงทําให้การดําเนินงานต่าง ๆ ยังไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่
หน่วยงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นนั้นต้องมีความพร้อมในทุก ๆ ด้านก่อน โดยจะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้ได้
มาตรฐาน ทั้งในการจัดวางระบบภายในหน่วยงาน บุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ เป็นต้น เพื่อให้การพัฒนา
ท้องถิ่นและการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
3.3.4 ด้านการพัฒนาคนและความเข้มแข็งของชุมชน
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ได้ดําเนินกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกับทั้ง
กลุ่มเยาวชนและชุมชนในเขตตําบลเพื่อมุ่งเน้นสร้างความรักความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ภาคประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ อย่างเช่นการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา อบต .เหล่านี้เป็นต้น
3.3.5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
เป็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพอนามัย
การศึกษา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ ตลอดจนถึงสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการ โดยองค์การ
บริหารส่วนตําบลควนโดนได้ดําเนินการไปแล้ว ซึ่งการพัฒนาด้านสังคมของโครงการต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือ
จากประชาชนเป็นอย่างดี
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ส่วนที่ ๔
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
**********************

๔.๑ วิสัยทัศน์(Vision)
“ตําบลควนโดนน่าอยู่ สร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขภายในปี 2558”

4.2 พันธกิจ(Mission)
1. พัฒนาตําบลควนโดนให้น่าอยู่ โดยการพัฒนาตําบลควนโดนให้มีสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่ดี สังคมเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีแห่งความพอเพียง
2. พั ฒ นาคุณภาพประชาชนให้มี คุณธรรม ส่ ง เสริ มการเรี ยนรู้ต ลอดชี วิ ต มีทัก ษะการ
ดํารงชีวิต อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ชุมชนมีความเข็มแข็ง สามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
และส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของตําบลควนโดน
3. พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวและชุมชน สร้างการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาที่เอื้อต่อสุขภาพอย่างยั่งยืน และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพตําบลควนโดน ภายใต้
การบริหารจัดการของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
4. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและสนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาผลผลิตและสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน เพิ่มของผลผลิตทาง
การเกษตร และพัฒนาอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่นยืน
5. สนับสนุนส่งเสริม และยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมี
คุณภาพ
4.3 เป้าหมาย(Goals) เพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
ครอบคลุมพันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน และสามารถดําเนินการบริหารงานได้อย่างเป็น
ระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลควน
โดน จึงได้กําหนดนโยบายและเป้าหมายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลฯเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๔.4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง ๓ ปี
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
1.2 ส่งเสริมการยกระดับทักษะฝีมือ แรงงาน
1.3 ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ
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2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
2.๑ ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน คูคลอง
ระบบระบายน้ํา
2.๒ ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม ประปา ไฟฟ้า หอกระจายข่าวและเสียงตามสาย
2.๓ ก่อสร้าง บํารุงรักษา แหล่งน้ํา ลําคลอง เขื่อนและระบบชลประทาน
2.4 จัดทําผังเมืองและผังตําบล
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
3.๑ การสร้างจิตสํานึก และอนุรักษ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2 การบําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3 ส่งเสริมการจัดการด้านขยะ สิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
3.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ปูชนียบุคคล
๔.2 เสริมสร้างทํานุบํารุงศาสนา
๔.3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชน
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
5.1 การส่งเสริมการศึกษา
5.2 การส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
๕.3 ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
๕.4 ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา และการท่องเที่ยว
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย
6.๒ ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนถึงการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
6.3 ป้องกันและกําจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
6.4 พัฒนาศักยภาพองค์กรผู้นําชุมชน
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา
๗.๑ พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
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๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน

๔.4 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สตูล
วิสัยทัศน์
“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรก้าวหน้า สังคมพัฒนา เข้าสู่สากล”
พันธกิจ
1. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้างรายได้
ให้กับประชาชนในจังหวัด
2. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย
และมีสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวให้มีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม เป็นที่
ประทับใจของนักท่องเที่ยว
4. พัฒนาและส่งเสริมให้ทําการเกษตรที่ปลอดภัย โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงรวมตลอด
ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมให้สามารถประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาเกษตรให้มีความแข็งแรงโดยการเน้นองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเน้นการใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมและการวิจัยพัฒนาที่ช่วยให้เกษตรมีองค์ความรู้ใหม่
6. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงข่ายถนนให้ครบถ้วนเพียงพอรองรับปริมาณจราจรและการให้
ความสะดวกในการเดินทางตลอดทั้งเชื่อมโยงเส้นทางเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว การเกษตรและให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดและการใช้ผังเมืองรวมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
7. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
8. รักษาศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อให้เป็นสมบัติของลูกหลานสืบไป ตลอดรวมถึงการอนุรักษ์ และฟื้นฟู สืบสานไว้ซึ่งวิถีของคน
สตูล
9. มุ่งให้บริการทางสุขภาพแก่คนสตูลให้ทั่วถึง และให้คนสตูลเข้าถึงการบริการทางสุขภาพที่มี
มาตรฐาน รวมตลอดทั้งฟื้นฟูสุขภาพให้แก่คนทุกกลุ่ม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีให้มีความสุข
10. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการเป็น
เมืองกับชนบท
11. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางพัฒนาท้องถิ่น มีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
โดยใช้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่น
12. พัฒนาความพร้อมของบุคลากรท้องถิ่นให้สามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงพร้อม
ทั้งก้าวให้ทันโลก
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เป้าหมายหลัก
1. ประชาชนในจังหวัดสตูล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขและมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นรายได้
จากการท่องเที่ยวและการเกษตร
2. ประชาชนในจังหวัดสตูล มีจิตสํานึกที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความเป็นพลเมืองเพิ่มขึ้น มีความ
สงบสุข
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ
 แนวทางการพัฒนา
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการให้บริการการท่องเที่ยว
 ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชน เอกชน
 ปลูกฝังจิตสํานึกของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
 สร้างระบบมาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ มาตรฐานให้แก่
ผู้ประกอบการ
 พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
 ปรับปรุง บํารุงรักษา และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้เป็นที่น่าสนใจของ
นักท่องเที่ยว
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ และสภาพแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวให้ดีขึ้น
 จัดกิจกรรมประจําปีที่น่าสนใจ และเทศกาลที่โดดเด่นเป็นพิเศษ ปีละ 1 ครั้ง
 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทให้ทั่วถึงและขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ใกล้เคียง
 ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริการนักท่องเที่ยว
 จัดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
 อบรมผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และอาสาสมัคร ด้านการท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับระเบียบ กฎ มาตรฐานต่าง ๆ
 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ มีทักษะการบริการที่ประทับใจ
นักท่องเที่ยว
2. ยุทธศาสตร์การเกษตรยั่งยืน
 แนวทางการพัฒนา
 ส่งเสริมและให้ความรู้ในการเก็บผลผลิตทางการเกษตรที่ถูกต้อง
 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และสร้างองค์
ความรู้ให้กับเกษตรกร
 จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และทําการเกษตรอินทรีย์ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรโดยการแปรรูปสินค้า
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 พัฒนาการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของสินค้างทาง
การเกษตร
 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย/สถาบันพัฒนาทางการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย
 แนวทางการพัฒนา
 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมให้ใช้งานได้เต็มที่ด้วยการก่อสร้างและซ่อมแซม
ผิวจราจร
 ปรับปรุง และซ่อมแซมท่าเทียบเรือ สะพาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์ทันสมัยเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทั้ง
ทางบก ทางน้ํา
 ขยายเส้นทางจราจรให้เชื่อมโยงกันในถนนสายหลักและสายรอง
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลการจราจร และการจัดระเบียบการจอด
รถในชุมชนหนาแน่น
 ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านกฎระเบียบ และความปลอดภัยในการใช้ถนน และการปลูกฝัง
จิตสํานึก และความมีวินัยในการจราจร
 ขยายเขตการให้บริการประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และระบบอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่
 บํารุงรักษา แหล่งน้ํา ลําคลอง และระบบชลประทาน ให้มีประสิทธิภาพ
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
 แนวทางการพัฒนา
 อนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเล พื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์ดังเดิม
 อนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ และฟื้นฟูป่าไม้เสื่อมโทรม
 จัดหาพื้นที่เก็บน้ํา (แก้มลิง) และเชื่อมโยงกัน
 สร้างจิตสํานึกของประชาชนให้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและคูคลอง
 ส่งเสริมประชาชนรณรงค์ คัดแยกขยะมูลฝอย
 บําบัดและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการใช้ที่ดิน และประโยชน์ที่ดิน และการเป็นเมืองสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน
 พัฒนาสภาพภูมิทัศน์เมืองหรือย่านสําคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง
5. ยุทธศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ
 แนวทางการพัฒนา
 ก่อสร้าง และขยายลานกีฬา และจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬา
 พัฒนา บํารุง รักษา สนามกีฬาเดิมให้ได้มาตรฐานรองรับการใช้บริการ
 พัฒนาลานกีฬา และขยายลานกีฬาให้ครบถ้วน
 จัดหาเครื่องมือ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการออกกําลังกายให้ครบถ้วน
 จัดกิจกรรมด้านการกีฬา และการแข่งขันเป็นประจําและต่อเนื่อง
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 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการกีฬาให้มีความชํานาญ มีความรู้ และทักษะใน
การบริการมากขึ้น
 ส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน
 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้และทักษะสูงขึ้น
 ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพให้กับประชาชน
6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และการพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แนวทางการพัฒนา
 จัดให้มีกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีที่มีคุณค่า ตลอดปีอย่างต่อเนื่อง
 ฝึกอบรม ปลูกฝังค่านิยม จริยธรรม คุณธรรมแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
 จัดให้มีสถานที่แสดงออกทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่สําคัญพิเศษ
ปีละ.............ครั้ง
 ส่งเสริมให้ผู้นําศาสนา สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการพัฒนาประชาชนให้เป็นผู้มี
คุณธรรมและยึดมั่นในหลักศาสนา
 บํารุงรักษาศาสนสถานให้รองรับการปฏิบัติกิจทางศาสนา ของประชาชนอย่างพอเพียง
และสะอาดเรียบร้อย
 ส่งเสริมการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจรรโลงไว้
ลูกหลานสืบไป
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
 แนวทางการพัฒนา
 พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับขึ้นพื้นฐานและขั้นปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ เด็กอยาก
เรียน
 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 พัฒนาคุณภาพกลุ่มอาชีพให้มีทักษะสูงขึ้น
 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนนักเรียน
 ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อไม่ร้ายแรง
 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
8. ยุทธศาสตร์การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล
 แนวทางการพัฒนา
 ส่งเสริมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
 ส่งเสริมการจัดตั้งตลอดเอกชนให้มีความเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ
 ส่งเสริมสถานธนานุบาลให้เป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกของประชาชน
 ส่งเสริมการออมให้แก่ประชาชน โดยกระบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มากขึ้น/สหกรณ์
การเกษตร
 สนับสนุนให้มีการเปิดพื้นที่เขตปลอดภาษี และเปิดด่านชายแดนตลอด 24 ชั่วโมง
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9. ยุทธศาสตร์เมืองสงบสุข
 แนวทางการพัฒนา
 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ส่งเสริมให้ประชาชนเฝ้าระวังเหตุและป้องกันตนเอง
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มอาสาสมัครให้มีสมรรรถนะเพิ่มขึ้น
 การอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด
 สนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งใน
ชุมชน
 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด
10. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
 แนวทางการพัฒนา
 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น มีจริยธรรม และจรรยาบรรณตลอดจนมีความซื่อสัตย์สุจริต
 จัดให้การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
 ส่งเสริมให้มีการแต่งตั้งผู้นํากลุ่มอาชีพ ผู้นําชุมชน และผู้นําทางจิตวิญญาณ เป็นตัวแทน
เพื่อร่วมกิจกรรมพัฒนาจังหวัดสตูล
 พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
 พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ เครื่องมือสื่อสารให้ครบถ้วนเพื่อการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว
และทันเวลา
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจของท้องถิ่นให้ครอบคลุมต่อเนื่องในทุกเมื่อ
 สร้างขวัญและกําลังใจและจัดระบบสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุก
ด้าน
 พัฒนาการบริหารงานบุคคลให้มีคุณธรรมและสร้างธรรมาภิบาล

๔.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอ(ควนโดน)

 นโยบายการพัฒนาอําเภอ
“เป็นเมืองเศรษฐกิจการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจชายแดน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บน
พื้นฐานการกีฬา และการศึกษาจริยธรรม”
 พันธกิจ
1. เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
2. พัฒนาอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน
3. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
4. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสมานฉันท์
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 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร เศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจชายแดน
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3. การพัฒนาการกีฬา การศึกษาจริยธรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
5. พัฒนาระบบ Logistic เพื่อสนับสนุนการขนส่ง การท่องเที่ยว เกษตรกรรรรมและการค้า
ชายแดนฝั่งอันดามัน
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร เศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจ
ชายแดน
 เป้าประสงค์
1. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและบรรจุภัณฑ์
2. สินค้าเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐานมีคุณภาพ
3. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
 กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพโดยเฉพาะด้านการเกษตรกรรม เนื่องจากพื้นที่และภูมิอากาศ
เอื้ออํานวย
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูประชาคมทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
3. ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาและประชาสัมพันธ์ตลาดนัดชายแดนให้เป็นที่แพร่หลาย และสนับสนุนให้เกษตรกรอําเภอ
ควนโดยนําผลผลิตไปจําหน่ายให้มากยิ่งขึ้น
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป้าประสงค์
 เป้าประสงค์
1. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
 กลยุทธ์
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและสมดุล
2. บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้มีภูมิทัศน์สวยงามและอํานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว โดยเน้นจุดขายทางธรรมชาติที่บริสุทธ์และ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
5.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเครือขายกับการท่องเที่ยวอื่นในจังหวัด
สตูล
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6. พัฒนาสวนเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการกีฬา การศึกษาจริยธรรมและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีคุณภาพ
 เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านบริการจากภาครัฐ
2. ชุมชนเข้มแข็ง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 กลยุทธ์
1. การพัฒนาการบริการให้ทันสมัย
2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการดํารงชีวิต
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกําลังกายและมีศูนย์กีฬาประจําตําบล/หมู่บ้าน
4. สนับสนุนให้องค์การทางศาสนาจัดกิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรม
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
 เป้าประสงค์
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการให้มีความยั่งยืนโดย กระบวนการมี
ส่วนรวมของชุมชน
 กลยุทธ์
1. ส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
2. เพิ่มศักยภาพชุมชนในการร่วมรักษา อนุรักษ์ ปกป้อง ปราบปราม ฟื้นฟูให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดความสมบูรณ์มีความสมดุลต่อระบบนิเวศน์และ
ไม่เกิดมลภาวะ
3. พัฒนาระบบในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทั้งฝีมือมนุษย์ภัยธรรมชาติ รวมถึงระบบติดตามในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
ที่เกิดจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทําลาย
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบ Logistic เพื่อสนับสนุนการขนส่งการท่องเที่ยว
เกษตรกรรมและการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน
 เป้าประสงค์
1. เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง และระบบสนับสนุนอื่น ๆ ในพื้นที่ให้
มากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ และสนับสนุนการเป็นประตู
การค้าภาคใต้ชายแดนรวมทั้งดึงดูดการลงทุนมาสู่พื้นที่
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 กลยุทธ์
1. เร่งรัด สนับสนุน สร้างความเข้าใจกับชุมชน เพื่อร่วมในการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งที่เหมาะสมในการขนส่ง และกระจายสินค้าไปยังจังหวัดหรือ
กลุ่มจังหวัดใกล้เคียงได้ รวมถึงประเทศมาเลเซียโดยสะดวกรวดเร็วและ
ประหยัด
2. พัฒนาโครงข่ายบริการพื้นฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐาน
และสอดคล้องกับความต้องการ

๔.๖ นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนได้กําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางการทํางานภายใต้หลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
ดังนี้
1. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางการทํางานภายใต้หลักธรร
มาภิบาล เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส และเป็นที่พึงพอใจของสังคม
1.1 พัฒนาสถานที่ติดต่อราชการ
1.2 พัฒนาและยกระดับการทํางานและการให้บริการ
1.3 ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานส่วนบุคคล ตลอดจนการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลกรให้มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติหน้าที่
1.4 ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการ พร้อมทั้งกระบวนการทํางานด้วยการ
บริหารเชิงรุกและเชิงรับ
2. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา กิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณีและ
วัฒนธรรม
2.1 จัดตั้ง ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่น่าอยู่ และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
2.2 สนับสนุน และส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่มีอยู่ และศูนย์ฯที่กําลังจะก่อสร้างขึ้นใหม่ โดยความเป็นธรรม
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการการศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนที่
มีอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาชีพพื้นฐาน
และอาชีพเสริมที่เหมาะสม
2.5 สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของท้องถิ่น
3.1 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ํา ให้เกิดประโยชน์เพื่อการอุปโภค – บริโภค และเพื่อ
การเกษตรของพี่น้องประชาชนในระยะยาว และให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
3.2 พัฒนาแหล่งน้ําที่ตื้นเขินให้มีคุณประโยชน์ โดยการขุดลอกคู คลอง เท่าที่จําเป็น
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3.3 จัดซื้อรถขยะขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนอย่างเร่งด่วน และรถบรรทุก
น้ําเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
3.4 จัดให้มีสวนสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนพร้อมกับส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
4. ส่งเสริมการพัฒนางานทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 จัดลําดับความสําคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.2 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนแม่บทชุมชน เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาตําบลเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
4.3 จัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าประจําบ้านอย่างทั่วถึงตามลําดับความ
จําเป็นของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่
4.4 ก่อสร้างถนนหนทางให้สามารถรองรับการขยายตัวของหมู่บ้านและพื้นที่ต่าง ๆ
ในเขตรับผิดชอบและรอยต่อระหว่างท้องถิ่นให้สามารถสัญจรไปมาได้
4.5 ก่อสร้างปรับปรุงและบํารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งปลูก
สร้างอื่น ๆ
4.6 สนับสนุนให้มีสถานีอนามัยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
4.7 จัดให้มีตลาดกลางทางการเกษตร
5. พัฒนาและส่งเสริมทางด้านการกีฬาและนันทนาการ
5.1 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ จัดการแข่งขัน
กีฬาเชื่อมความสามัคคี และต้านภัยยาเสพติดรวมทั้งสนับสนุนให้มีผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาได้มีการ
แข่งขันสู่ระดับที่สูงขึ้น
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ทํากิจกรรมร่วมกัน
6. สนับสนุนพัฒนาทางด้านอาชีพ
6.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี เยาวชน อสม. อปพร. และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
ให้บริหารจัดการอย่างมีระบบอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนโดยให้มีการบริหารและการจัดการกันเองอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
7. พัฒนาประสิทธิภาพในการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการทางสังคม
7.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ และการบริการด้าน
สุขภาพเชิงรุกในการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแต่เป็นอันตราย
7.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการทําแผนพัฒนาสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ควนโดน
7.3 ส่งเสริมให้มีบริการรถพยาบาลในการส่งผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
7.4 จัดให้มีศูนย์ ประสานงานองค์การบริหารส่วนตําบล เกิดขึ้นทุกหมู่บ้าน
7.5 จัดให้มีสวัสดิการทางด้านสุขภาพและเครื่องอุปโภคขั้นพื้นฐานแก่แม่และเด็กหลัง
คลอดรวมถึงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เช่น สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการฌาปณกิจสงเคราะห์
แก่ผู้เสียชีวิต ให้เกิดขี้นอย่างต่อเนื่อง เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
....................................................

ยุทธศาสตร
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ป ๒๕๕7
ป ๒๕๕8
งบประมาณ
จํานวน งบประมาณ จํานวน
(บาท)
(บาท)
โครงการ
โครงการ

๑) ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเศรษฐกิจ
1.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืน
ใหกับประชาชนในทองถิ่น
1.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการยกระดับทักษะฝมือ แรงงาน
1.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมความเขมแข็งของกลุมอาชีพ
รวม
2) ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม ถนน
สะพาน คูคลอง ระบบระบายน้ํา
2.2 แนวทางการพัฒนา ขยายเขต ปรับปรุง ซอมแซม ประปา ไฟฟา
หอกระจายขาวและเสียงตามสาย
2.3 แนวทางการ กอสราง บํารุงรักษา แหลงน้ํา ลําคลอง เขื่อนและระบบชลประทาน
2.4 แนวทางการพัฒนา จัดทําผังเมืองและผังตําบล
รวม
3. ยุทธศาสตร การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.1 แนวทางการพัฒนา การสรางจิตสํานึก และอนุรักษในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
3.2 แนวทางการพัฒนา การบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการจัดการดานขยะ สิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
3.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง
รวม

ป ๒๕๕9
งบประมาณ
จํานวน
(บาท)
โครงการ

รวม ๓ ป
งบประมาณ
จํานวน
(บาท)
โครงการ

๘

๑,๔๕๐,๐๐๐

๑๒

๑,๘๘๐,๐๐๐

๑๒

๑,๘๘๐,๐๐๐

๓๒

๕,๒๑๐,๐๐๐

๒
๒
๑๒

๔๕๐,๐๐๐
๓๑๐,๐๐๐
๒,๒๑๐,๐๐๐

๒
๓
๑๗

๔๕๐,๐๐๐
๑,๒๑๐,๐๐๐
๓,๕๔๐,๐๐๐

๒
๒
๑๖

๔๕๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐
๒,๖๙๐,๐๐๐

๖
๗
๔๕

๑,๓๕๐,๐๐๐
๑,๘๘๐,๐๐๐
๘,๔๔๐,๐๐๐

๑๙

๗,๐๔๓,๐๐๐

๔๘

๒๒,๑๑๕,๕๐๐

๔๑

๗๑,๐๓๓,๐๐๐

๑๐๘

๑๐๐,๑๙๑,๕๐๐

๑๒

๑,๔๖๓,๒๕๐

๒๒

๑๖,๖๙๗,๒๕๐

๑๖

๑๘,๑๐๔,๒๕๐

๕๐

๓๖,๒๖๔,๗๕๐

๕
๑
๓๗

๒,๐๕๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐,๕๗๖,๒๕๐

๖
๑
๗๗

๒,๔๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๔๑,๒๓๒,๗๕๐

๑๒
๑
๗๐

๑๘,๗๕๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐๗,๙๐๗,๒๕๐

๒๓
๓
๑๘๔

๒๓,๒๐๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๑๕๙,๗๑๖,๒๕๐

๓

๑๒๕,๐๐๐

๓

๑๒๕,๐๐๐

๓

๑๒๕,๐๐๐

๙

๓๗๕,๐๐๐

๒
๕
๒
๑๒

๖๐,๐๐๐
๙๓๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑,๒๑๕,๐๐๐

๒
๕
๒
๑๒

๖๐,๐๐๐
๙๓๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑,๒๑๕,๐๐๐

๒
๕
๓
๑๓

๖๐,๐๐๐
๙๓๐,๐๐๐
๑,๙๐๐,๐๐๐
๓,๐๑๕,๐๐๐

๖
๑๕
๗
๓๗

๑๘๐,๐๐๐
๒,๗๙๐,๐๐๐
๒,๑๐๐,๐๐๐
๕,๔๔๕,๐๐๐
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ยุทธศาสตร

ป ๒๕๕7
จํานวน งบประมาณ

ป ๒๕๕8
งบประมาณ
จํานวน
(บาท)
โครงการ

ป ๒๕๕9
งบประมาณ
จํานวน
(บาท)
โครงการ

รวม ๓ ป
งบประมาณ
จํานวน
(บาท)
โครงการ

โครงการ

(บาท)

๙

๘๓๐,๐๐๐

๑๒

๑,๐๕๐,๐๐๐

๑๒

๑,๐๕๐,๐๐๐

๓๓

๒,๙๓๐,๐๐๐

4.๒ แนวทางการพัฒนาเสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา

๒

๖๐,๐๐๐

๖

๑,๖๑๐,๐๐๐

๕

๙๑๐,๐๐๐

๑๓

๒,๕๘๐,๐๐๐

4.๓ แนวทางการพัฒนาการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม

๖

๓๐๕,๐๐๐

๙

๕๓๕,๐๐๐

๙

๕๓๕,๐๐๐

๒๔

๑,๓๗๕,๐๐๐

๑๗

๑,๑๙๕,๐๐๐

๒๗

๓,๑๙๕,๐๐๐

๒๖

๒,๔๙๕,๐๐๐

๗๐

๖,๘๘๕,๐๐๐

5.1 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการศึกษา

๑๓

๒,๘๗๐,๐๐๐

๔๑

๘,๖๖๐,๐๐๐

๔๔

๙,๒๙๐,๐๐๐

๙๘

๒๐,๘๒๐,๐๐๐

5.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนา

๙

๔๔๐,๐๐๐

๙

๔๔๐,๐๐๐

๙

๔๔๐,๐๐๐

๒๗

๑,๓๒๐,๐๐๐

๖

๕๐๐,๐๐๐

๖

๕๐๐,๐๐๐

๖

๕๒๐,๐๐๐

๑๘

๑,๕๒๐,๐๐๐

๙
๓๗

๙๙๐,๐๐๐
๔,๘๐๐,๐๐๐

๑๕
๗๑

๓๗,๙๒๐,๐๐๐
๔๗,๕๒๐,๐๐๐

๑๑
๗๐

๑,๓๒๐,๐๐๐
๑๑,๕๗๐,๐๐๐

๓๕

๔๐,๒๓๐,๐๐๐

๑๗๘

๖๓,๘๙๐,๐๐๐

4) ยุทธศาสตรการพัฒนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
4.๑ แนวทางการพัฒนาสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและปูชนียบุคคล

จริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชน
รวม
5) ยุทธศาสตรการพัฒนา การศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ดานการสาธารณสุข
5.3 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและ
สวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม
5.4 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และการทองเที่ยว
รวม

ยุทธศาสตร

-41บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ป ๒๕๕7
ป ๒๕๕8
งบประมาณ
จํานวน งบประมาณ จํานวน
(บาท)
(บาท)
โครงการ
โครงการ

6) ยุทธศาสตรการพัฒนา การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
6.๑ แนวทางการพัฒนา การสงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
6.๒ แนวทางการพัฒนา สงเสริมใหทองถิ่นมีศักยภาพในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
6.3 แนวทางการพัฒนาการปองกันและกําจัดการแพรระบาดของยาเสพติดตลอด
จนสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
6.4 แนวทางการพัฒนาศักยภาพองคกรผูนําชุมชน
รวม
๗) ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการบริหารจัดการที่ดี
๗.๑ แนวทางการพัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร
๗.๒ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
๗.๓ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลัก
การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
๗.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมระบบการประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคกร
๗.๕ แนวทางการพัฒนาการสงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติ
งานเพื่อการบริการประชาชน
๗.๖ แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัยรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
รวม
รวมทั้งสิ้น

ป ๒๕๕9
งบประมาณ
จํานวน
(บาท)
โครงการ

รวม ๓ ป
งบประมาณ
จํานวน
(บาท)
โครงการ

๓

๑๕๐,๐๐๐

๓

๑๕๐,๐๐๐

๓

๑๕๐,๐๐๐

๙

๔๕๐,๐๐๐

๖

๑,๐๕๔,๐๐๐

๖

๑,๐๕๔,๐๐๐

๖

๑,๐๕๔,๐๐๐

๑๘

๓,๑๖๒,๐๐๐

๔

๑๔๐,๐๐๐

๔

๑๔๐,๐๐๐

๔

๑๔๐,๐๐๐

๑๒

๔๒๐,๐๐๐

๒
๑๕

๙๐,๐๐๐
๑,๔๓๔,๐๐๐

๒
๑๕

๙๐,๐๐๐
๑,๔๓๔,๐๐๐

๒
๑๕

๙๐,๐๐๐
๑,๔๓๔,๐๐๐

๖
๔๕

๒๗๐,๐๐๐
๔,๓๐๒,๐๐๐

๒
๑๗
๒

๔๓๐,๐๐๐
๔,๑๙๐,๐๐๐
๒๓,๐๐๐

๒
๑๘
๒

๔๓๐,๐๐๐
๑๓,๐๕๐,๐๐๐
๒๓,๐๐๐

๒
๑๔
๒

๔๓๐,๐๐๐
๘๕๐,๐๐๐
๒๓,๐๐๐

๖
๔๙
๖

๑,๒๙๐,๐๐๐
๑๘,๐๙๐,๐๐๐
๖๙,๐๐๐

๓

๙๕,๐๐๐

๓

๙๕,๐๐๐

๓

๙๕,๐๐๐

๙

๒๘๕,๐๐๐

๒
๒

๒๕,๐๐๐
๕๑๒,๐๐๐

๒
๒

๒๕,๐๐๐
๕๑๒,๐๐๐

๒
๒

๒๕,๐๐๐
๕๑๒,๐๐๐

๖
๖

๗๕,๐๐๐
๑,๕๓๖,๐๐๐

๒๘
๑๕๘

๕,๒๗๕,๐๐๐
๒๖,๗๐๕,๒๕๐

๒๙
๒๔๘

๑๔,๑๓๕,๐๐๐
๑๑๒,๒๗๑,๗๕๐

๒๕
๒๓๕

๑,๙๓๕,๐๐๐
๑๓๑,๐๔๖,๒๕๐

๘๒
๖๔๑

๒๑,๓๔๕,๐๐๐
๒๗๐,๐๒๓,๒๕๐

-42รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเศรษฐกิจ
1.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
1
2

3
4
5
6

โครงการจัดงานวันนาปรัง

-เพื่อเสริมรายไดใหเกษตรกร

- จัดโครงการฯปละ ๑ ครั้ง

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
150,000
150,000

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ
-ทําใหเกษตรกรมี

(งบอบต.)

(งบอบต.)

(งบอบต.)

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

สงเสริมพัฒนาอาชีพแกกลุม
แมบาน/กลุมเกษตรกร/กลุมสตรี
เด็กและเยาวชน
ปรับปรุง/ซอมแซมศูนยถายทอด
เทคโนโลยีของตําบล

-เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพ
ของประชาชนในตําบลควนโดน

- กลุมอาชีพตาง ๆ เชน กลุม
ทําขนม ฯลฯ

200,000
(งบอบต.)

200,000
(งบอบต.)

200,000
(งบอบต.)

-พัฒนาและสงเสริม
อาชีพใหประชาชน

สํานักปลัดฯ

-เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรู
ของเกษตรกร

- ใหการสนับสนุน/ดําเนิน
กิจกรรมฯลฯ ปละ ๑ ครั้ง

300,000
(งบอบต.)

300,000
(งบอบต.)

300,000
(งบอบต.)

-มีศูนยเรียนรูทางดาน
เกษตรกรของตําบล

สํานักปลัดฯ

โครงการเกษตรชีววิถีแบบ

- เพื่อสงเสริมรายไดใหแก

- จัดโครงการฯปละ ๑ ครั้ง

50,000

50,000

50,000

เกษตรกรมีการพัฒนา

สํานักปลัดฯ

ผสมผสานตามแนวพระราชดําริ

เกษตรกร

(งบอบต.)

(งบอบต.)

(งบอบต.)

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการศึกษาดูงานของกลุม
แมบาน/เกษตรกรตําบลควนโดน
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา

- เพื่อสงเสริมความรู เพิ่มทักษะ - จัดอบรม/กิจกรรมปละ 1 ครั้ง
สรางความเขมแข็งของกลุมสตรี เปาหมายประมาณ 50 คน
-เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําไวใชเพื่อการ - จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา จํานวน

200,000
(งบอบต.)
300,000

200,000
(งบอบต.)
300,000

200,000
(งบอบต.)
300,000

- กลุมสามารถนําความรู
ไปใชทําใหกลุมเขมแข็ง
-ปองกันการขาดแคลน

เกษตรในฤดูแลง

(งบอบต.)

(งบอบต.)

(งบอบต.)

น้ําในฤดูแลง

ปละ 1-2 ตัว

สํานักปลัด
สํานักปลัดฯ

-43รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเศรษฐกิจ
1.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถิ่น
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
7

โครงการจัดงานวันจําปาดะและ
ของดีเมืองสตูล

8

โครงการวางทอสงน้ําเพื่อสงน้ําเขา
-เพื่อสงเสริมการทํานา
พื้นที่นาเกษตรกร
ของเกษตรกร
สนับสนุนสํานักงานเกษตรอําเภอ
-สงเสริมรายไดของ
ควนโดนดําเนินโครงการพัฒนาอาชีพ เกษตรกร

9

-ประชาสัมพันธผลผลิต
ไมผลของเกษตร

2559
(บาท)
50,000
(งบอบต.)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-สงเสริมรายไดของ
เกษตรกร

สํานักปลัด

200,000
(งบอบต.)
100,000
(งบอบต.)

-ปองกันการขาดแคลน
น้ําในฤดูแลงของเกษตรกร
-ทําใหรายไดของ
เกษตรกรเพิ่มขึ้น

สํานักปลัดฯ

- สนับสนุนงบประมาณ
จํานวน ๑ ครั้งตอป

200,000
(งบอบต.)
100,000
(งบอบต.)

- สนับสนุนงบประมาณ
จํานวน ๑ ครั้งตอป
-หมูที่ 2/หมูที่ 4

งบประมาณและที่มา
2557
2558
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
(งบอบต.)
(งบอบต.)
200,000
(งบอบต.)

สํานักปลัดฯ

แกกลุมเกษตรกรตําบลควนโดน
10 อุดหนุนเกษตรกร/กลุมเยาวชน
กลุมแมบานตําบลควนโดน

-เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพ
ใหเขมแข็ง

- สนับสนุนงบประมาณ
จํานวน ๑ ครั้งตอป

100,000
(งบอบต.)

100,000
(งบอบต.)

-สรางงาน,สรางรายได
เปนอาชีพเสริม

สํานักปลัดฯ

11 สนับสนุนหนวยงานของรัฐ,
เอกชนดําเนินโครงการพัฒนาอาชีพ

-เพื่อพัฒนาและสงเสริม
อาชีพของประชาชน

- สนับสนุนงบประมาณ
จํานวน ๑ ครั้งตอป

200,000
(งบอบต.)

200,000
(งบอบต.)

-ทําใหรายไดของ
เกษตรกรเพิ่มขึ้น

สํานักปลัดฯ

12 โครงการชวยเหลือพืชผลทาง
การเกษตรในฤดูแลง

- เพื่อลดคาใชจายของ
เกษตรกรในการซื้อพันธุพืช

- จัดโครงการฯปละ ๑ ครั้ง

30,000
(งบอบต.)

30,000
(งบอบต.)

-ลดตนทุนการผลิต
ของเกษตรกร

สํานักปลัดฯ

-44รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเศรษฐกิจ
1.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการยกระดับทักษะฝมือ แรงงาน
ที่
1

โครงการ
ฝกอาชีพระยะสั้นใหกลุม/องคกร
ในตําบลควนโดน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อพัฒนาและสงเสริม
อาชีพแกประชาชน

-ทุกหมูบาน

สงเสริม/สนับสนุนยกระดับฝมือดาน -เพื่อพัฒนาและสงเสริม
อาชีพแกเยาวชนและประชาชน
อาชีพของประชาชน
ตําบลควนโดน
1.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมความเขมแข็งของกลุมอาชีพ

-ทุกหมูบาน

2

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1

แกไขปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา

-เพื่อแกไขปญหาราคาผล

2

ประจําป
โครงการประกวดหมูบาน

ผลิตตกต่ําของเกษตรกร
-เพื่อสงเสริมความเขมแข็ง
ของหมูบาน
-พัฒนาอาชีพและเสริม
ความเขมแข็งของชุมชน

3

กอสราง/ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค /อาคารที่ทําการ
ของกลุมแมบานตําบลควนโดน

4

กอสราง/ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค -พัฒนาอาชีพและเสริม
ที่ทําการกองทุนเงินลาน ม.9
ความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
(งบอบต.)
(งบอบต.)

2559
(บาท)
300,000
(งบอบต.)

-สรางงาน,สรางรายได
ใหแกประชาชน

สํานักปลัดฯ

150,000
(งบอบต.)

150,000
(งบอบต.)

-สรางงาน,สรางรายได
ใหกับประชาชน

สํานักปลัดฯ

150,000
(งบอบต.)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

- จัดโครงการฯปละ ๑ ครั้ง

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000
300,000
300,000

-ทําใหประชาชนมี

สํานักปลัดฯ

- จัดโครงการฯปละ ๑ ครั้ง

(งบอบต.)
60,000

(งบอบต.)
60,000

(งบอบต.)
60,000

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
-ทําใหหมูบาน/ชุมชน

สํานักปลัดฯ

(งบอบต.)

(งบอบต.)
350,000
(งบอบต.)

(งบอบต.)

มีความเขมแข็ง
-เพื่อสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

- สรางอาคาร จํานวน 1 หลัง

- สรางอาคาร จํานวน 1 หลัง

500,000
(งบอบต.)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-เพื่อสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

-45รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน คูคลอง ระบบระบายน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 กอสรางถนนคอนกรีต
สายซอยโตะครูไบหลี ม.2

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

- ถนนฯขนาดกวาง 3 เมตร
ยาว 180 เมตร

2557
(บาท)
399,000
(งบอบต.)

2 กอสรางถนนคสล กุโบรโตะนายจันทร
ม.3

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

- ถนนฯขนาดกวาง 3.50 เมตร
ยาว 200 เมตร

3 กอสรางถนนคอนกรีตสายทุงกาดนาโตะหมอม ม.4 (ชวงที่ 3)

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

4 กอสรางถนนคอนกรีตสายสามแยก
รานกวยเตี๋ยว ม.6

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)

2559
(บาท)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

455,000
(งบอบต.)

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

- ถนนฯขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 167 เมตร

450,000
(งบอบต.)

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

- ถนนฯขนาดกวาง 3.50 ม.
ยาว 180 เมตร

400,000
(งบอบต.)

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

5 ปรับปรุงถนนสายนาควนคอ ม.7

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

- ถนนฯขนาดกวาง 3 เมตร
ยาว 1,200 เมตร

400,000
(งบอบต.)

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

6 กอสรางถนนลาดยางซอยเพิ่มพูน
หมูที่ 8

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

- ถนนฯขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 410 เมตร

600,000
(งบอบต.)

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

7 กอสรางถนนคอนกรีตสายซอยสันติ
ม.9

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

- ถนนฯขนาดกวาง 4.0 เมตร
ยาว 410 เมตร

600,000
(งบอบต.)

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

8 ปรับปรุงถนนสายเลียบเขา-บาน

- เพื่อใหประชาชนไดรับ

- ถนนฯขนาดกวาง 4 เมตร

400,000

- ประชาชนไดรับความ

สวนโยธา

นายฮาหมีด หลังเกตุ ม.10

ความสะดวกในการสัญจร

ยาว 115 เมตร

(งบอบต.)

สะดวกในการใชสัญจร

-46รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน คูคลอง ระบบระบายน้ํา
ที่

โครงการ

9 ขุดคูระบายน้ําจากบานนายอีด

วัตถุประสงค
- เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- คูระบายฯระยะทาง 500 เมตร

อาดํา - สวนปาไม จรัล หมูที่ 3
10 ปรับปรุงคูระบายน้ําบานนายหมาดหนาบ
ตาเดอิน -บานนายโดะ หวังกุหลํา ม. 4

- เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวม

- ปรับปรุงคูระบายฯยาว 300 ม.

2557
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

2559
(บาท)

-ปองกันและแกไขปญหา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

(งบอบต.)

น้ําทวม

550,000
(งบอบต.)

-ปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวม

สวนโยธา

11 ขุดลอกคูระบายน้ํา/พรอมประตูระบาย - เพื่อปองกันและแกไขปญหา
น้ําบอนายเฝก -หวยหมูที่ 4
น้ําทวม
12 ถมหินผุบอปลาปองกันถนนชํารุด
- เพื่อใหประชาชนไดรับ
สายยารานัน หมูที่ 6
ความสะดวกในการสัญจร

- คูระบายฯขนาดกวาง 1 เมตร
ยาว 200 เมตร
- ขนาดกวาง 2 เมตร
ยาว 30 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร

150,000
(งบอบต.)
38,000
(งบอบต.)

-ปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวม
-ทําใหประชาชนที่สัญจร
ไปมาไดรับความสะดวก

สวนโยธา

13 ปรับปรุงถนนหินคลุดถนนสายยารานัน - เพื่อใหประชาชนไดรับ
หมูที่ 6
ความสะดวกในการสัญจร

- ถนนฯ ขนาดกวาง 2 เมตร
ยาว 30 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 ม.

38,000
(งบอบต.)

-ทําใหประชาชนที่สัญจร
ไปมาไดรับความสะดวก

สวนโยธา

14 กอสรางถนนคสล. สายศสมช.ชวงที่ 2

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

- ถนนฯ ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 300 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 ม.

158,000
(งบอบต.)

-ทําใหประชาชนที่สัญจร
ไปมาไดรับความสะดวก

สวนโยธา

15 กอสรางถนนคสล.บานออก -คลอง
หมูที่ 7

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

- ถนนฯ ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาวประมาณ 200 เมตร

448,000
(งบอบต.)

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

16 กอสรางถนน คสล. ซอยพิมานธุรกิจ
หมูที่ 9

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนน ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 335 เมตร
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762,000
(งบอบต.)

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

สวนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน คูคลอง ระบบระบายน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17 บุกเบิกถนนสายบานนายดาเระ หมาดทิ้ง - เพื่อใหประชาชนไดรับ
-บานนายสุเรน หลังยาหนาย หมูที่ 2 ความสะดวกในการสัญจร

-ถนนขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร

2557
(บาท)
195,000
(งบอบต.)

18 ซอมแซมถนนซอยเมงไทยพัฒนา

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนนขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 700 เมตร

98,000
(งบอบต.)

19 กอสรางถนนหินคลุกสายเลียบ
ริมเขา หมูที่ 3

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนน ขนาดกวาง 6 เมตร
ยาวประมาณ 700 เมตร

20 ขุดคูสงน้ําจากบานนายยาฝา ถึง
หนาโรงเรียนบานถ้ําทะลุหมูที่ 3
21 ขุดลอกคูระบายน้ําหวยสะบา

เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวม
- เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง

หมูที่ 3
22 กอสรางถนนบุกเบิกสายกุโบร คลอง หมูที่ 3
23 ขุดคูระบายน้ําจากบานนายอีด
อาดํา - สวนปาไม จรัล หมูที่ 3
24 กอสรางทอเหลี่ยมถนนสาย
โตะนายจันทรชวงที่ 2 ม.3

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)

2559
(บาท)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

819,000
(งบอบต.)

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 700 เมตร
ขนาดกวาง 3.5 ม.

230,000
(งบอบต.)
86,000

- ปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวม
-ปองกันและแกไขปญหา

สวนโยธา

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

ยาว 1,000 เมตร
-ถนน ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 120 เมตร

(งบอบต.)
57,600
(งบอบต.)

น้ําทวม
- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

- เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง

ระยะทาง 500 เมตร

50,000

- ปองกันและแกไขปญหา

สวนโยธา

(งบอบต.)
300,000
(งบอบต.)

น้ําทวม
- ทําใหสามารถแกปญหา
น้ําทวมขังและระบายน้ําไดดี

สวนโยธา

- เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
-ทอเหลี่ยม ขนาด 1.20*1.20
กัดเซาะพื้นผิวถนน
*1.20 เมตร
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สวนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน คูคลอง ระบบระบายน้ํา

- เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง

- คูระบายน้ําฯขนาดกวาง 0.50 ม.

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)
420,000

- เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง

ยาว 300 เมตร
- คูระบายน้ําฯขนาดกวาง 1 เมตร

(งบอบต.)
600,000

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

ยาว 350 เมตร
-ถนนฯ ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 300 เมตร

(งบอบต.)
300,000
(งบอบต.)

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

นายอาซีซัน แซะอามา หมูที่ 4
28 กอสรางถนนลาดยาง
- เพื่อใหประชาชนไดรับ
สายควนโตะเหลง หมูที่ 4 และหมูที่ 10 ความสะดวกในการสัญจร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
-ถนนลาดยาง ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 300 เมตร

500,000
(งบอบต.)

-ทําใหประชาชนที่สัญจร
ไปมาไดรับความสะดวก

สวนโยธา

29 ขุดคูระบายน้ําสายปากควน หวย หมูที่ 4
30 กอสรางบุกเบิกถนนสาย
ควนประชลประทานขนาดเล็ก หมูที่ 2

- คูระบายฯขนาดกวาง 1 เมตร
ยาว 800 เมตร
-ถนน ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 1,000 ม.หนา 0.15 ม.

100,000
(งบอบต.)
480,000
(งบอบต.)

-ปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวม
-ทําใหประชาชนที่สัญจร
ไปมาไดรับความสะดวก

สวนโยธา

ที่

โครงการ

25 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. บริเวณ
ที่ทําการกลุมกาแฟโบราณ หมูที่ 2
26 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. บาน
นายหา - มัดระซะ ม.2
27 กอสรางถนนลูกรังบาน
นายกาหรีม ตาเดอิน -

วัตถุประสงค

เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวม
- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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2557
(บาท)

2559
(บาท)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ทําใหสามารถแกปญหา
สวนโยธา
น้ําทวมขังและระบายน้ําไดดี
- ทําใหสามารถแกปญหา
สวนโยธา
น้ําทวมขังและระบายน้ําไดดี

สวนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน คูคลอง ระบบระบายน้ํา
ที่

โครงการ

31 กอสรางถนนบุกเบิกบานนายสันสนามกีฬาหมูที่ 2 พรอมฝงทอ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

- ถนนขนาดกวาง 4 เมตร
ยาวประมาณ 1,500 เมตร

จํานวน 4 จุด ม.4
32 ขยายผิวจราจรถนน คสล.
สายควนโตะเหลง ม.4

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
- ขยายผิวถนนขนาดกวาง 1 ม.
ยาวประมาณ 300 เมตร

33 บุกเบิกถนนสายบาน สจ.สะหรี สะพานหวยน้ําใส หมูที่ 6

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

34 บุกเบิกถนนสายสนามกีฬาควนแรง หารเทา หมูที่ 4 เชื่อมตอ หมูที่ 2

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

35 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. สาย
ประปาหมูที่ 2

2557
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)
720,000
(งบอบต.)

2559
(บาท)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-ทําใหประชาชนที่สัญจร
ไปมาไดรับความสะดวก

สวนโยธา

360,000
(งบอบต.)

-ทําใหประชาชนที่สัญจร
ไปมาไดรับความสะดวก

สวนโยธา

- ถนนฯ ขนาดกวาง 6 เมตร
ยาว 700 เมตร

350,400
(งบอบต.)

-ทําใหประชาชนที่สัญจร
ไปมาไดรับความสะดวก

สวนโยธา

-ถนน ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 1,500 เมตร

900,000
(งบอบต.)

-ทําใหประชาชนที่สัญจร
ไปมาไดรับความสะดวก

สวนโยธา

- เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ - คูระบายน้ําฯขนาดกวาง 4 เมตร
กัดเซาะพื้นผิวถนน
ยาว 200 เมตร

350,000
(งบอบต.)

- ทําใหสามารถแกปญหา
สวนโยธา
น้ําทวมขังและระบายน้ําไดดี

36 กอสรางคูระบายน้ํา คสล.สาย
มัสยิด - ปอมยาม หมูที่ 2

- เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ - คูระบายน้ําฯขนาดกวาง 1 เมตร
กัดเซาะพื้นผิวถนน
ยาว 700 เมตร

392,000
(งบอบต.)

- ทําใหสามารถแกปญหา
สวนโยธา
น้ําทวมขังและระบายน้ําไดดี

37 ปรับปรุง/ซอมแซมถนนลาดยาง
สายนาบานนาจากโรงเลื่อยสุธี -

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

625,000
(งบอบต.)

-ทําใหประชาชนที่สัญจร
ไปมาไดรับความสะดวก

- ปรับปรุงถนนฯขนาดกวาง 5 ม.
ยาว 500 เมตร

ถนนยนตรการกําธร ม.6
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สวนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน คูคลอง ระบบระบายน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

38 บุกเบิกถนนสายบานนายแหม บานนายนรา หมูที่ 6

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

- ถนนขนาดกวาง 4 เมตร
ยาวประมาณ 400 เมตร

39 ขุดลอกคูระบายน้ําสองขางถนน
จากบานนายสุธี - บานนางมาลา ม.6

- เพื่อปองกันและแกไขปญหา - คูระบายฯขนาดกวาง 1 เมตร
น้ําทวม
ยาว 4,000 เมตร

40 ขุดลอกคูระบายน้ําจากปลักเตา-สวน
นายยาฝาด หลีเส็น ม.6
41 กอสรางคูระบายน้ํา คสล.จากบาน
นายสะหรี - คลอง หมูที่ 6

- เพื่อปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวม
- เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
กัดเซาะพื้นผิวถนน

42 กอสรางถนน คสล.สายทอนเรือ
หมูที่ 7

2557
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)
192,000
(งบอบต.)

2559
(บาท)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-ทําใหประชาชนที่สัญจร
ไปมาไดรับความสะดวก

สวนโยธา

600,000
(งบอบต.)

-ปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวม

สวนโยธา

- คูระบายฯขนาดกวาง 1 เมตร
ยาว 4,000 เมตร
- คูระบายน้ําฯขนาดกวาง 4 ม.
ยาวประมาณ 350 เมตร

600,000
(งบอบต.)
784,000
(งบอบต.)

-ปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวม
-ปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวม

สวนโยธา

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

- ถนนฯขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
ประมาณ 200 ม.หนาเฉลี่ย0.15 ม.

448,000
(งบอบต.)

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

43 กอสรางกําแพงกุโบรปาหวายหมูที่ 7

สงเสริมกิจการดานศาสนา

- กอสรางกําแพง ยาว 150 เมตร

- มีขอบเขตอาณาบริเวณ

สวนโยธา

44 กอสรางถนน คสล.สายปากถ้ํา
หมูที่ 7

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

- ถนนฯขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

600,000
(งบอบต.)
448,000
(งบอบต.)

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

45 ขุดคูระบายน้ําจากหัวสะพาน
บูเก็ตยามู - กุโบร หมูที่ 7

- เพื่อปองกันและแกไขปญหา - คูระบายน้ํา ยาว 1,000 เมตร
น้ําทวม
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450,000
(งบอบต.)

-ปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวม

สวนโยธา

สวนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน คูคลอง ระบบระบายน้ํา

46 กอสรางถนนลูกรังนาโตะโผ หมูที่ 7

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

- ถนนฯขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 700 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)
525,000
(งบอบต.)

47 กอสรางถนนหินคลุกสายกุโบรโตะเรียม หมูที่ 7

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

- ถนนฯขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

48 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. เปลว
ตนปลํา - นาคลองน้ํา หมูที่ 2

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2557
(บาท)

2559
(บาท)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

292,500
(งบอบต.)

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

- เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ - คูระบายน้ําฯขนาดกวาง 0.50 ม.
ยาว 300 เมตร
กัดเซาะพื้นผิวถนน

420,000
(งบอบต.)

สวนโยธา
- ทําใหสามารถแกปญหา
น้ําทวมขังและระบายน้ําไดดี

49 กอสรางถนน คสล. สายโรงเรียน มัสยิด หมูที่ 7

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนน ฯขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 300 เมตร

672,000
(งบอบต.)

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

50 บุกเบิกถนนสายบานนายเลือง ซอยปลาดุก หมูที่ 8

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนน ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร

300,000
(งบอบต.)

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

51 ปรับปรุง/ซอมแซมถนนซอย
เพิ่มพูนจากหัวสะพานชลประทาน

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนน ขนาดกวาง 6 เมตร
ยาว 800 เมตร

936,000
(งบอบต.)

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

- สระน้ําหนองปรือ หมูที่ 8
52 บุกเบิกถนนสายชลประทาน
หมูที่ 8 - ถนน หมูที่ 3

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนน ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

600,000
(งบอบต.)

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

-52รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน คูคลอง ระบบระบายน้ํา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
53 บุกเบิกถนนสายหัวควนเชื่อมตอ
ถนนสายหวยใหญ หมูที่ 9

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนน ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาวประมาณ 500 เมตร

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)
240,000
(งบอบต.)

54 บุกเบิกถนนรอบเขาพะเนียด
หมูที่ 9

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนน ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาวประมาณ 700 เมตร

55 กอสรางถนนหินคลุกสายนาใหม
- ควนคอ หมูที่ 9

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

56 บุกเบิกถนนสายกุโบร สวนปาลม หมูที่ 9

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

2557
(บาท)

2559
(บาท)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

336,000
(งบอบต.)

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

- ถนนฯขนาดกวาง 4 เมตร
ยาวประมาณ 500 เมตร

390,000
(งบอบต.)

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

-ถนน ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 300 เมตร

144,000
(งบอบต.)

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

57 กอสรางกําแพงกุโบรโตะนายจันทร ม.3 เพื่อสงเสริมกิจการดานศาสนา -กอสรางกําแพงกุโบรหมูที่ 3

650,000
(งบอบต.)

- มีขอบเขตอาณาบริเวณ
ที่ชัดเจน

สวนโยธา

58 กอสรางถนน คสล. ซอย นายหัม
หมูที่ 9

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนน ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาวประมาณ 200 เมตร

448,000
(งบอบต.)

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

59 บุกเบิกถนนสายนาบานเชื่อม
ตอซอยหยันจิ หมูที่ 9

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนน ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 800 เมตร

480,000
(งบอบต.)

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน คูคลอง ระบบระบายน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

60 กอสรางทอเหลี่ยม 2 ชองทาง
หวยคลา หมูที่ 9

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ทอเหลี่ยม ขนาด 1.20*1.20
*1.20 เมตร

61 กอสรางถนนหินคลุกสายริมเขา ปอมยาม ชรบ. หมูที่ 10
62 กอสรางถนนหินคลุกซอยบาน
บังเฉด หมูที่ 10
63 กอสรางถนนหินคลุกบาน

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร
- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร
- เพื่อใหประชาชนไดรับ

-ถนน ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 800 เมตร
-ถนน ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร
-ถนน ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาวประมาณ 300 เมตร

นางมีนะ - บานนายตอเหลบ หมูที่ 10 ความสะดวกในการสัญจร

2557
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)
600,000
(งบอบต.)

2559
(บาท)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

480,000
(งบอบต.)
390,000
(งบอบต.)
140,000

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร
- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร
ทําใหประชาชนที่สัญจร

สวนโยธา

(งบอบต.)

ไปมาไดรับความสะดวก

สวนโยธา
สวนโยธา

64 บุกเบิกถนนสายควนโตะโสะ ปาหวา หมูที่ 2 เชื่อมตอ หมูที่ 4

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนนขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

1,200,000 - ประชาชนไดรับความ
(งบอบต.) สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

65 กอสรางถนนลาดยางสายบาน
นายเจะอําหรอน - สนามกีฬา หมูที่ 2

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนนขนาดกวาง 6 เมตร
ยาว 1,500 เมตร

2,250,000 - ประชาชนไดรับความ
(งบอบต.) สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

66 กอสรางถนนลาดยาง/
คสล. สายควนเทศ หมูที่ 2

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนนขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

1,000,000 - ประชาชนไดรับความ
(งบอบต./อบจ.) สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

67 ขุดคูสงน้ําจากบานนายเหลาะ กุโบร หมูที่ 3

เพื่อปองกันและแกไขปญหา
น้ําทวม

ขนาดกวาง 0.50 ม.
ยาว 600 เมตร

180,000
(งบอบต.)
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- ทําใหสามารถแกปญหา
สวนโยธา
น้ําทวมขังและระบายน้ําไดดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน คูคลอง ระบบระบายน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2557
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

68 กอสรางถนนคสล.สายสะพานเคียนปนจอร หมูที่ 2

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนนขนาดกวาง 6 เมตร
ยาว 1,300 เมตร

2559
(บาท)
1,100,000 - ประชาชนไดรับความ
(งบอบต.) สะดวกในการใชสัญจร

69 กอสรางถนนลาดยางสายควนโตะโซะ
ถนนเลียบเขา หมูที่ 2

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนนขนาดกวาง 6 เมตร
ยาว 7,300 เมตร

23,800,000 - ประชาชนไดรับความ
(งบอบต.) สะดวกในการใชสัญจร

70 กอสรางคูระบายน้ํา พรอฝาปดบริเวณ
ถนนสายสะพานเคียนฯ หมูที่ 2
71 กอสราง/ปรับปรุงซอมแซม
ถนนสายชลประทาน หมูที่ 3

- เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวม
- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-คูระบายขนาดกวาง 0.5 เมตร
ยาว 700 เมตร ลึก 0.5 เมตร
-ถนนขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

500,000 -ปองกันและแกไขปญหา
(งบอบต.) น้ําทวม
1,500,000 - ประชาชนไดรับความ
(งบอบต.) สะดวกในการใชสัญจร

72 กอสรางถนนบุกเบิกจากบานนายสี
73 เชื่อมตอถนนชลประทาน หมูที่ 3

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนนขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

1,200,000 - ประชาชนไดรับความ
(งบอบต.) สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

73 กอสรางทอเหลี่ยมหนาบาน
นายแอ หมูที่ 3

-เพื่อปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ขนาด 1.20 X1.20X
1.20 เมตร ชนิด 2 ชองทาง

250,000 -ปองกันและแกไขปญหา
(งบอบต.)/กรม น้ําทวม
ทางหลวงชนบท

สวนโยธา

74 วางทอ 1 จุด ถนนซอยเบงไทย

- เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวม

-วางทอ จํานวน 1 ชุด

20,000
(งบอบต.)
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- ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยของประชาชน

สวนโยธา
สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน คูคลอง ระบบระบายน้ํา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
75 กอสรางถนนหินคลุกสายหวยสะบา
หมูที่ 3 เชื่อมตอหมูที่ 8

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนน ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

76 บุกเบิกถนนสายปาหวา ควนทึงทัง หมูที่ 4

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

77 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. สาย
หนามัสยิด 2 ขางทาง หมูที่ 4
78 กอสรางถนน คสล. สายบานมูสอ บานนายสัน หมูที่ 4

- เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวม
- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

2557
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)

2559
(บาท)
975,000
(งบอบต.)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

-ถนนขนาดกวาง 6 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

1,440,000 - ประชาชนไดรับความ
(งบอบต.) สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

-ถนนขนาดกวาง 0.5 เมตร
ยาว 1,000 เมตร ลึก 0.5 เมตร
-ถนนขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร

730,000 - ปองกันและบรรเทา
(งบอบต.) สาธารณภัยของประชาชน
1,120,000 - ประชาชนไดรับความ
(งบอบต.) สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

79 กอสรางตอเติมถนนลาดยางสายบานนา - เพื่อใหประชาชนไดรับ
- ควนเสือ หมูที่ 6
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนนขนาดกวาง 6 เมตร
ยาว 1,200 เมตร

1,000,000 - ประชาชนไดรับความ
(งบอบต.) สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

80 บุกเบิกถนนสายนาทาควน สวนปาลม หมูที่ 6
81 กอสรางถนนลาดยางจากถนนเดิมถนนยนตรการกําธร (บานนา)หมูที่ 6

-ถนนขนาดกวาง 6 เมตร
ยาว 1,500 เมตร
-ถนนขนาดกวาง 6 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

1,080,000 - ประชาชนไดรับความ
(งบอบต.) สะดวกในการใชสัญจร
3,000,000 - ประชาชนไดรบั ความ
(งบอบต.) สะดวกในการใชสญ
ั จร

สวนโยธา

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร
- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร
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สวนโยธา

สวนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน คูคลอง ระบบระบายน้ํา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

2557
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)

2559
(บาท)
600,000
(งบอบต.)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

82 กอสรางถนนลูกรังตามเขตกันหวย
จากนาจูเด็น - ถนนสายใหม หมูที่ 6

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนนขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

83 กอสรางถนนลาดยางสายบานนา สวนปาลม หมูที่ 6

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนนขนาดกวาง 6 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

84 กอสรางถนน คสล. สายกุโบร
หัวควน หมูที่ 7

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนนขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 300 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

85 กอสรางถนน คสล. สายกุโบร ปาหวาย หมูที่ 7

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนนขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 850 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

86 บุกเบิกถนนสายนาบาน - สระน้ํา
หมูที่ 7

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนนขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 900 เมตร

432,000
(งบอบต.)

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

87 กอสรางปรับปรุงถนนสายซอย
เพิ่มทรัพย หมูที่ 8

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนนขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร

200,000
(งบอบต.)

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

88 กอสรางถนน คสล.ซอยเพิ่มพูน
หมูที่ 8

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนนขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 900 เมตร

400,000
(งบอบต.)

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

89 ปรับปรุงถนนหินคลุกสายหัวควน หวยใหญ หมูที่ 9

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนนขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 4,000 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

2,400,000 - ประชาชนไดรับความ
(งบอบต.) สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา
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- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

3,000,000 - ประชาชนไดรับความ
(อบจ/กรมฯ) สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

672,000
(งบอบต.)

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

2,380,000 - ประชาชนไดรับความ
(งบอบต.) สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน คูคลอง ระบบระบายน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

90 ซอมแซศาลากุโบรโตะแก ม.9

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ศาลาฯ ม.9

91 ปรับปรุงถนนสายกุโบร ปลักปรือ หมูที่ 10

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

92 ปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนาลา
- สามแยกบานนายยูโสบหมูที่ 10

2557
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)

2559
(บาท)
762,000
(งบอบต.)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

-ถนนขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 1,500 เมตร

1,170,000 - ประชาชนไดรับความ
(งบอบต.) สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนนขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 1,500 เมตร

1,170,000 - ประชาชนไดรับความ
(งบอบต.) สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

93 กอสรางถนนลาดยางสาย
ควนเสือ - หนาลา หมูที่ 10

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนนขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 800 เมตร

1,000,000 - ประชาชนไดรับความ
(งบอบต.) สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

94 กอสรางถนนลาดยางบานนายซันถนนลาดยางหนาลา หมูที่ 10

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนนกวาง 6 เมตร
ยาวประมาณ 800 เมตร

1,200,000 - ประชาชนไดรับความ
(งบอบต.) สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

95 กอสรางถนนลาดยางสาย
- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ปอมยาม - ถนนลาดยางสายเขา ม. 10 ความสะดวกในการสัญจร

-ถนนกวาง 6 เมตร
ยาง 600 เมตร

900,000
(งบอบต.)

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

96 บุกเบิกถนนสายบานนายหมาด ที่ดินนายแดสา สนูวงศ หมูที่ 10

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนนกวาง 5 เมตร
ยาว 600 เมตร

360,000
(งบอบต.)

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

97 กอสรางถนนหินคลุกสายควนโตะ
พราน หมูที่ 10

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนนขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 2,200 เมตร

1,250,000 - ประชาชนไดรับความ
(งบอบต.) สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

98 บุกเบิกถนนสายโคกบก ควนโตะพราน หมูที่ 10

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ถนนกวาง 5 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

1,200,000 - ประชาชนไดรับความ
(งบอบต.) สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

-58รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน คูคลอง ระบบระบายน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

99 กอสรางถนน คสล. ซอย
ปฐมกฤกษพัฒนา หมูที่ 9

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

100 กอสราง/ปรับปรุงบันไดคอนกรีต
ลงสูลําคลองหมูที่ 2, 4, 6, 7, 10
101 กอสรางถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ
ชนิด (Cape Seal) สายควน

-เพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภั-หมู
ย ที่ 2, 4, 6, 7, 10
ของประชาชน
- เพื่อใหประชาชนไดรับ
-กวาง 5 เมตร ยาว 3,920 ม.
ความสะดวกในการสัญจร

โตะเหลง - คลองบาราเกตุ หมูที่ 4
เชื่อมหมูที่ 10 ตําบลควนโดน
102 กอสรางสะพานหวยลํางั่ว ม.9

103 ทิ้งหินผุตลิ่งริมคลอง
104 กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
ลาดยาง,ถนนคอนกรีต,ถนนหินคลุก,
ถนนลูกรังในเขต อบต.

2557
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)

-ถนนกวาง 4 เมตร
ยาว 800 เมตร

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-หมูที่ 9

-เพื่อปองกันพังทลายของ
ริมตลิ่ง
- เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจร

-ทุกหมูบาน
-ทุกหมูบาน

1,000,000
อบต.

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

2559
(บาท)
1,792,000 - ประชาชนไดรับความ
(งบอบต.) สะดวกในการใชสัญจร

650,000
(งบอบจ./

350,000
(งบอบต.)
650,000
(งบอบจ./

กรมโยธา)

กรมโยธา)

800,000
(งบอบต.)
1,000,000
อบต.

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนโยธา

- ปองกันการพังทลาย
ริมตลิ่ง
- ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

5,000,000 - ประชาชนไดรับความ
(งบอบจ./ สะดวกในการใชสัญจร
กรมโยธา)

สวนโยธา

800,000 - ปองกันการพังทลายของ
(งบอบต.) ริมตลิ่ง
1,000,000 - ประชาชนไดรับความ
อบต.
สะดวกในการใชสัญจร

สวนโยธา

สวนโยธา

สวนโยธา

-59รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนา ขยายเขต ปรับปรุง ซอมแซม ประปา ไฟฟา หอกระจายขาวและเสียงตามสาย
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
1

ขยายเขตไฟฟาจากสวนปาลม
นายบุญฤทธิ์ - บานนายหรน หมูที่ 6

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

-ระยะทาง 150 เมตร

2

ขยายเขตไฟฟาเขากุโบรหัวควน
หมูที่ 7

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

-ระยะทาง 500 เมตร

3

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะนาควนคอ
ม. 7

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

4

ขยายเขตไฟฟาสามแยกควนเสือ บานนายบุญรัตน หมูที่ 10

5

2557
(บาท)
33,750
(งบอบต.)

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)

2559
(บาท)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

500,000
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

-ระยะทาง 500 เมตร

400,000
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

-ระยะทาง 300 เมตร

67,500
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

ขยายเขตไฟฟาซอยบานจาหมาน
หมูที่ 7

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

-ระยะทาง 100 เมตร

25,000
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

6

ขยายเขตไฟฟาซอยทอนเรือ
หมูที่ 7

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

-ระยะทาง 300 เมตร

75,000
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

7

ขยายเขตไฟฟาซอยจาเหม
หมูที่ 7

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

-ระยะทาง 200 เมตร

48,000
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

8

ขยายเขตไฟฟาซอยนาทุงกลางนา
หมูที่ 7

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

-ระยะทาง 400 เมตร

95,000
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

-60รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.2 แนวทางการพัฒนา ขยายเขต ปรับปรุง ซอมแซม ประปา ไฟฟา หอกระจายขาวและเสียงตามสาย
ที่
9

โครงการ
ขยายเขตไฟฟาทางเขาโรงรม หมูที่ 3

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

-ระยะทาง 200 เมตร

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

-ระยะทาง 500 เมตร

11 ขยายเขตไฟฟาจํานวน 10 ชุด 10 ดวง - เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
หมูที่ 3
แสงสวางสาธารณะใหใชการได
12 ติดตั้งสายดิน ซอยสันติ

2557
(บาท)
47,500
(งบอบต.)

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)

2559
(บาท)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

118,000
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

-ไฟฟาจํานวน 10 ดวง

50,000
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

-ยาว 100 ม

3,500
(งบอบต.)
250,000
(งบอบต.)
67,500
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได
- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได
- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

13 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะเขาในกุโบร
หมูที่ 4
14 ขยายเขตไฟฟาหลังโรงเรียน หวยน้ําใส หมูที่ 4

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได
- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได
- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

15 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําจากซุมทนายนาบานนา หมูที่ 6

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

-ระยะทาง 80 เมตร

18,000
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

16 ขยายเขตไฟฟาจากบานนายดาเรต บานนายหมาน หมูที่ 6

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

-ระยะทาง 10 เมตร

8,000
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

10 ขยายเขตไฟฟาซอยนาเพิ่มพูน
หมูที่ 8

-ระยะทาง 300 เมตร
-ระยะทาง 300 เมตร

สวนโยธา
สวนโยธา

-61รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.2 แนวทางการพัฒนา ขยายเขต ปรับปรุง ซอมแซม ประปา ไฟฟา หอกระจายขาวและเสียงตามสาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17 ขยายเขตไฟฟาจากบานนายดาโหด บานนายเปน หมูที่ 6

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

-ระยะทาง 30 เมตร

18 ขยายเขตไฟฟาจากบานนา บานนายสิทธิ์ หมูที่ 6

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

-ระยะทาง 400 เมตร

19 ขยายเขตไฟฟาบานนายสมนึก หมูที่ 7 - เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได
20 ขยายเขตไฟฟาบานนายมูฮัมหมาด
บานควน หมูที่ 7

2557
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)
12,000
(งบอบต.)

2559
(บาท)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

90,000
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

-ระยะทาง 500 เมตร

112,500
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

-ระยะทาง 300 เมตร

300,000
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

21 ติดตั้งไฟฟาภายในกุโบร หมูที่ 2

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

-จํานวน 1 แหง

1,300,000
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

22 ขยายเขตไฟฟาจากบานนายอุดม
ประดับ/นางเลี๊ยะ หมาดรา และ
นายอีด อาดํา ม.3

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

-ระยะทาง 200 เมตร

45,000
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

-หมูที่ 4

90,000
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

23 ขยายเขตไฟฟาบานนายหยา ตาเดอิน - เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
หมูที่ 4
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

-62รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.2 แนวทางการพัฒนา ขยายเขต ปรับปรุง ซอมแซม ประปา ไฟฟา หอกระจายขาวและเสียงตามสาย
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
24 ขยายเขตไฟฟาจากบานนางเมี๊ยะ บานนายวิโรจน หมูที่ 6

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

-ระยะทาง 10 เมตร

25 ขยายเขตไฟฟาบานหัวควน สระน้ําหวยใหญ หมูที่ 9

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

-ระยะทาง 500 เมตร

26 ขยายเขตไฟฟาจากบานนายสอาด บานนายเฉด หมูที่ 10

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

27 ขยายเขตไฟฟา จากสนามฟุตบอลสามแยกนาบานนา หมูที่ 10

2557
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)
8,000
(งบอบต.)

2559
(บาท)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

112,500
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

-ระยะทาง 1.50 เมตร

33,750
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

-ระยะทาง 2,500 ม.

800,000
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

28 ขยายเขตไฟฟาจากบานนายเฉ็ม บานครูสีด ม. 6

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

-ระยะทาง 80 เมตร

200,000
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

29 ขยายเขตไฟฟากุโบร หมูที่ 6

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

-จํานวน 2 จุด

18,000
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

30 ขยายเขตไฟฟาจากกุโบรปาหวาย สะพานน้ําดํา ม.7

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

-ระยะทาง 500 เมตร

112,500
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

31 ขยายเขตไฟฟาสํานักสงฆ หมูที่ 8

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

-ระยะทาง 1,800 ม.

1,500,000
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

-63รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.2 แนวทางการพัฒนา ขยายเขต ปรับปรุง ซอมแซม ประปา ไฟฟา หอกระจายขาวและเสียงตามสาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2557
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2559
(บาท)
67,500
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

32 ขยายเขตไฟฟาถนนนาเกาะเรือ หมูที่ 3 - เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

-ระยะทาง 300 เมตร

33 ขยายเขตไฟฟาจากบานนายหมาดหนาบ

-ระยะทาง 300 เมตร

67,500
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

- บานนายมูเรต สัสดี หมูที่ 4

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

34 ขยายเขตไฟฟาจากสวนยางนายซัน สวนนายจเร หมูที่ 4

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

-ระยะทาง 250 เมตร

56,250
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

35 ขยายเขตไฟฟาจากบานนายหมาดหนับ- - เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
บานนายฮาดิษ หมูที่ 4
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

-ระยะทาง 200 เมตร

45,000
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

36 ขยายเขตไฟฟาจากหัวสะพานบาน
นายพิณ - ฟารมไกนายนิตินันท ม.8

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

-ระยะทาง 1,000 เมตร

2,400,000 - มีแสงสวางทั่วถึงและมี
อบต.
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

37 ขยายเขตไฟฟาบานหัวควน บานนางฉะ หมูที่ 9
38 ติดตั้งหมอแปลงไฟฟาแรงสูง
จํานวน 1 จุด

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได
- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

-ระยะทาง 70 เมตร

39 ขยายเขตไฟฟาบริเวณถนนสายหลัก
(Spont Light)

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

-ทุกหมูบาน

-ทุกหมูบาน

157,500
(งบอบต.)
500,000
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได
- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

300,000
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา

สวนโยธา

-64รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.2 แนวทางการพัฒนา ขยายเขต ปรับปรุง ซอมแซม ประปา ไฟฟา หอกระจายขาวและเสียงตามสาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2557
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

2559
(บาท)
300,000
(งบอบต.)

- มีแสงสวางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพใชการได

สวนโยธา
สวนโยธา

700,000
(งบอบต.)

- สามารถกักเก็บน้ําไวใช
ในฤดูแลง
- ประชาชนมีแหลงน้ําใช
ไดอยางเพียงพอ

40 ขยายเขต/ติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟา
สาธารณะทุกหมูบาน

- เพื่อซอมแซมและติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสาธารณะใหใชการได

-ทุกหมูบาน

41 จัดซื้อถังกรองน้ํา/ถังเก็บน้ํา
42 ขยายเขตติดตั้งซอมแซมประปา
ภูเขาและประปาหมูบาน

- เพื่อใชเปนที่กักเก็บน้ําไว
ในฤดูแลง
- เพื่อใหประปามีสภาพ
ที่ใชงานได

- จัดซื้อถังเก็บน้ํา ทุกหมู
บาน
-ทุกหมูบาน

43 ซอมแซม/ปรับปรุงประปาผิวดิน
ขนาดใหญ ประปาบาดาล

- เพื่อใหประปามีสภาพ
ที่ใชงานได

-หมูบานที่ 4,8,10

1,500,000
(งบอบต.)

44 กอสรางประปาผิวดินขนาดใหญ/
กอสราง ฝ.99 หรือฝายเก็บกักน้ําขนาด
ใหญ และหรือกอสรางประปาบาดาล
45 โครงการติดตั้ง/ซอมแซมเสียง
ตามสาย/หอกระจายขาวของหมูบาน

- เพื่อใหประปามีสภาพ
ที่ใชงานได

-ทุกหมูบาน

-เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาว
สารอยางทั่วถึง

-ทุกหมูบาน

10,000,000 10,000,000 - เพื่อใหประปามีสภาพ
กรม
กรม
ที่ใชงานได
ทรัพยากรน้ํา
ทรัพยากรน้ํา
350,000
380,000 -ประชาชนไดรับบริการ
(งบอบต.)
(งบอบต.) ดานสาธารณะอยางเพียงพอ

46 โครงการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพทฯ

-เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาว
สารอยางทั่วถึง

-ตําบลควนโดน

200,000
(งบอบต.)
700,000
(งบอบต.)

320,000
(งบอบต.)

500,000
(งบอบต.)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1,500,000 - เพื่อใหประปามีสภาพ
(งบอบต.) ที่ใชงานได

-ประชาชนไดรับบริการ
ดานสาธารณะอยางเพียงพอ

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

สวนโยธา
สวนโยธา

-65รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.3 แนวทางการ กอสราง บํารุงรักษา แหลงน้ํา ลําคลอง เขื่อน และระบบชลประทาน
ที่
1

2
3
4
5
6

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการขุดบอน้ําตื้น/โครงการขุดลอก - เพื่อเพิ่มแหลงน้ําและใหมีน้ํา
คลองสงน้ํา/โครงการขุดลอกลําหวย/ เพียงพอตอการใชงานในฤดูแลง
เหมืองสงน้ํา หรือแหลงน้ําอื่น ๆ
ขุดลอกหวยนา หมูที่ 2 หวยราสอ หมูที่ 4
ขุดลอกหวยน้ําใส หมูที่ 4
ขุดลอกหวยจากสวนนายสิทธิ์ หวยน้ําใส หมูที่ 6
กอสรางเหมืองไสไก คสล. จาก
คลองสงน้ํา - นาปาตอ หมูที่ 4
ขุดลอกคูระบายน้ํา
หวยคลา หมูที่ 9

7

ขุดลอกเหมืองสงน้ําควนโตะเหลง

8

ขุดลอกหวยนามาเละ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดใหมี /ปรับปรุง/
ซอมแซม/ ภายในตําบล

- เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อ
-ยาว 1,000 เมตร
การเกษตรอยางเพียงพอและทั่วถึง
- เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อ
-กวาง 4 เมตร
การเกษตรอยางเพียงพอและทั่วถึง ยาว 1,500 เมตร
- เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อ
-ระยะทาง 600 เมตร
การเกษตรอยางเพียงพอและทั่วถึง
- เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อ
-ขนาดกวาง 0.5 เมตร
การเกษตรอยางเพียงพอและทั่วถึง ยาว 800 เมตร ลึก 0.5 ม
- เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อ
-ยาว 1,500 เมตร
การเกษตรอยางเพียงพอและทั่วถึง ลึก 1.20 เมตร
- เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อ
การเกษตรอยางเพียงพอและทั่วถึง
- เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อ
การเกษตรอยางเพียงพอและทั่วถึง

-ขนาดกวาง 0.5 เมตร
ยาว 800 ม.ลึก 0.5 ม.
-ยาว 1,500 เมตร
ลึก 1.20 เมตร

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000
250,000
250,000
(งบอบต.)
(งบอบต.)
(งบอบต.)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนมีแหลงน้ําใช
ในการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น

สวนโยธา

สวนโยธา

800,000
(งบอบต.)

- ประชาชนไดรับประโยชน
จากการใชน้ําเพื่อการเกษตร
- ประชาชนไดรับประโยชน
จากการใชน้ําเพื่อการเกษตร
- ประชาชนไดรับประโยชน
จากการใชน้ําเพื่อการเกษตร
- ประชาชนไดรับประโยชน
จากการใชน้ําเพื่อการเกษตร
- ทําใหสามารถแกปญหา
น้ําทวมขังและระบายไดดี

850,000
(งบอบต.)
100,000
(งบอบต.)

- ประชาชนไดรับประโยชน
จากการใชน้ําเพื่อการเกษตร
- ทําใหสามารถแกปญหา
น้ําทวมขังและระบายไดดี

สวนโยธา

100,000
(งบอบต.)
50,000
(งบอบต.)
800,000
(งบอบต.)
850,000
(งบอบต.)

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

สวนโยธา

-66รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.3 แนวทางการ กอสราง บํารุงรักษา แหลงน้ํา ลําคลอง เขื่อน และระบบชลประทาน
ที่

โครงการ

9

ขุดคูระบายน้ํา/ขุดเหมือง
ใสไกเพี่อปองกันน้ําทวม

วัตถุประสงค
- เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อ
การเกษตรอยางเพียงพอและทั่วถึง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ทุกหมูบาน

2557
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)

2559
(บาท)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

1,000,000 - ประชาชนไดรับประโยชน
(งบอบต.) จากการใชน้ําเพื่อการเกษตร

- เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อ
-ขนาดกวาง 4 เมตร
การเกษตรอยางเพียงพอและทั่วถึง ยาว 2,000 ม.ลึก 2.00 ม.

11 ปรับปรุง/ซอมแซมฝายชลประทาน
หวยใหญ

- เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อ
การเกษตรอยางเพียงพอและทั่วถึง

-หมูที่ 7 , 9

3,500,000 -ทําใหเกษตรกรไดมีน้ํา
อบจ./กรม ใชตลอดทั้งป
ทรัพยากรน้ํา

สวนโยธา

12 ขุดลอกคลองชลประทานดูสน

- เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อ
การเกษตรอยางเพียงพอและทั่วถึง

-อําเภอควนโดน

10,000,000 - ประชาชนไดรับประโยชน
(งบอบต.) จากการใชน้ําเพื่อการเกษตร

สวนโยธา

-หมูที่ 2,3,4 ต.ควนโดน

1,000,000 - ประชาชนไดรับประโยชน
(งบอบต.) จากการใชน้ําเพื่อการเกษตร

สวนโยธา

14 ขุดลอกเหมืองสายชลประทาน
พรอมฝงทอ พีวีซี หมูที่ 3

- เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อ
-กวาง 8 นิ้ว ยาว
การเกษตรอยางเพียงพอและทั่วถึง 1,500 เมตร ลึก 1 ม.

800,000
(งบอบต.)

15 ขุดคูระบายน้ําจากถนนลาดยาง
สายมัสยิด -หวยปาโตะโระ

- เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อ
การเกษตรอยางเพียงพอและทั่วถึง

100,000
(งบอบต.)

-ยาว 500 เมตร

- ประชาชนไดรับประโยชน
จากการใชน้ําเพื่อการเกษตร

สวนโยธา

10 ขุดลอกหวยล่ํางัว หมูที่ 9

13 ปรับปรุง/กอสราง/ขุดลอกเหมืองสงน้ํา - เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อ
พลังงานไฟฟา/พรอมประตูระบายน้ํา การเกษตรอยางเพียงพอและทั่วถึง

200,000
(งบอบต.)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนไดรับประโยชน
จากการใชน้ําเพื่อการเกษตร
- ทําใหสามารถแกปญหา
น้ําทวมขังและระบายไดดี

สวนโยธา

สวนโยธา
สวนโยธา

-67รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.3 แนวทางการ กอสราง บํารุงรักษา แหลงน้ํา ลําคลอง เขื่อน และระบบชลประทาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนไดรับประโยชน
จากการใชน้ําเพื่อการเกษตร

สวนโยธา

16 ขุดลอกหวยจากสามแยกบาน
นางมีนะ - หวยราสอหมูที่ 10

- เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อ
-หวยกวาง 4 เมตร
การเกษตรอยางเพียงพอและทั่วถึง ยาว 600 เมตร

2559
(บาท)
800,000
(งบอบต.)

17 กอสรางอาคารสถานที่รองรับถัง
เก็บน้ํามัดราซะ หมูที่ 10

- เพื่อใหประชาชนไดใชน้ําเพื่อ
การเกษตรอยางเพียงพอและทั่วถึง

-หมูที่ 10

700,000
(งบอบต.)

- ทําใหประชาชนไดรับ
ความสะดวก

สวนโยธา

18 โครงการซอมแซม/บํารุงรักษา
เครื่องสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา

- เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเครื่อง
สูบน้ําใหสามารถใชงานไดตลอดป

-หมูที่ 3/หมูที่ 4

200,000
(งบอบต.)

200,000
(งบอบต.)

-เครื่องสูบน้ําดวย
ไฟฟาสามารถใชงานได

สํานักปลัดฯ

-หมูที่ 2/หมูที่ 4

200,000
(งบอบต.)

200,000
(งบอบต.)

-ปองกันการขาดแคลน
น้ําในฤดูแลง

สํานักปลัดฯ

19 โครงการขุดลอกคูสงน้ําเพื่อ
- เพื่อสงเสริมการทํานา
สูบน้ําเขาพื้นที่นาและโครงการ
ของเกษตรกร
กอสรางประตูน้ําบริเวณพื้นที่
สูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา
2.4 แนวทางการพัฒนา จัดทําผังเมืองและผังตําบล
ที่
๑

โครงการ
จัดทํา/ปรับปรุงผังตําบลควนโดน

วัตถุประสงค
- เพื่อใหม/ี พัฒนาผังตําบล/
พัฒนาบุคลากรสําหรับการพัฒนา
อบต.ควนโดน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดทํา/ปรับปรุงผังตําบล
ควนโดนจํานวน ๑ ชุด

2557
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐
20,000
๒๐,๐๐๐
(งบอบต.)
(งบอบต.)
(งบอบต.)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- มีผังตําบลใชในการพัฒนา
ตําบลควนโดน

สวนโยธา

-68รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
3. ยุทธศาสตร การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.1 แนวทางการพัฒนา การสรางจิตสํานึก และอนุรักษในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึกใน

- จัดใหมีโครงการอยางนอย

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ปละ ๑ ครั้ง

(งบอบต.)

(งบอบต.)

(งบอบต.) การอนุรักษทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม

2 โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

- เพื่อดําเนินกิจกรรมตามแนว
พระราชเสาวนีย

- จัดใหมีโครงการอยางนอย
ปละ ๑ ครั้ง

50,000
(งบอบต.)

50,000
(งบอบต.)

50,000 -ทําใหมีทรัพยากรธรรมชาติ
(งบอบต.) ที่สมบูรณและสิ่งแวดลอม

สวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

3 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

- เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

- จัดใหมีโครงการ
จํานวนปละ ๑ ครั้ง

40,000
(งบอบต.)

40,000
(งบอบต.)

40,000 -ทําใหมีทรัพยากรธรรมชาติ
(งบอบต.) ที่สมบูรณและสิ่งแวดลอมที่ดี

สวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

๑ โครงการคลองสวยน้ําใส อนุรักษ แมน้ํา
คูคลอง

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ
- ประชาชนมีจิตสํานึกใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนสาธารณสุข

3.2 แนวทางการพัฒนา การบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ

๑ จัดกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในตําบลควนโดน

วัตถุประสงค
- เพื่อสงเสริมการอนุรักษฟนฟู

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดอบรมใหความรูจํานวนป

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ละ๑ ครั้งเปาหมาย 8 หมูบาน

2 โครงการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราช -เพื่อดําเนินกิจกรรมตามแนว
ดําริพระบาทสมเด็จฯ
พระราชดําริ

- จัดใหมีโครงการ
จํานวน ปละ ๑ ครั้ง

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

สวนสาธารณสุข

(งบอบต.)

(งบอบต.)

(งบอบต.) ใหคงอยูและเพิ่มขึ้นได

และสิ่งแวดลอม

40,000
(งบอบต.)

40,000
(งบอบต.)

40,000 - ทําใหมีทรัพยากรธรรมชาติ สวนสาธารณสุข
(งบอบต.) และสิ่งแวดลอมที่ดี
และสิ่งแวดลอม

-69รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
3. ยุทธศาสตร การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการจัดการดานขยะ สิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาด
2557
2558
2559
วาจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 -ประชาชนมีจิตสํานึกใน
(งบอบต.)
(งบอบต.)
(งบอบต.) การรักษาสิ่งแวดลอม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

1 โครงการพลังชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะ
มูลฝอย

-เพื่อพัฒนาระบบบําบัด
และจัดการขยะถูกสุขลักษณะ

ทุกหมูบาน

2 จัดจางพนักงานขับรถและจางเหมา
คนงานเก็บขยะและประจํารถขยะ

-เพื่อรักษาสภาพแวดลอม
ที่ดีของตําบล

ทุกหมูบาน

350,000
(งบอบต.)

350,000
(งบอบต.)

350,000 -ประชาชนมีสภาพแวดลอม
(งบอบต.) ที่ดีปลอดโรคราย

สวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

3 ชําระคาธรรมเนียมการทิ้งขยะ
การกําจัดขยะใหแกเทศบาลเมืองสตูล

-เพื่อรักษาสภาพแวดลอม
ที่ดีของตําบล

ตําบลควนโดน

400,000
(งบอบต.)

400,000
(งบอบต.)

400,000 -ประชาชนมีสภาพแวดลอม
(งบอบต.) ที่ดีปลอดโรคราย

สวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

4 โครงการธนาคารขยะ

-เพื่อใหประชาชนไดรูจัก
คัดแยกขยะ

ทุกหมูบาน

70,000
(งบอบต.)

70,000
(งบอบต.)

70,000 -ทําใหการบริการจัดการ
(งบอบต.) ขยะของ อบต.เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
60,000 -ลดตนทุนของเกษตรกร
(งบอบต.)

สวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

5 โครงการทําปุยหมักชีวภาพและผลิตปุย -เพื่อนําเศษขยะมาใช
อินทรียจากขยะ
ใหเกิดประโยชน
3.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง
1 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
-เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศนที่
สิ่งที่เปนสาธารณะ
สาธารณะ/ถนนใหมีความเรียบรอย
2 ปรับปรุงภูมิทัศนกอสราง
-เพื่อใหมีสนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน
โครงสรางพื้นฐานของสนามกีฬา
ของตําบล

ทุกหมูบาน

60,000
(งบอบต.)

60,000
(งบอบต.)

- ตัดหญา / ปรับปรุง
จํานวน 2 ครั้งตอป
- ปรับปรุงภูมิทัศนสนามกีฬา
ม.๒

50,000
(งบอบต.)

50,000
(งบอบต.)

3 ปรับปรุงภูมิทัศน ตอเติม ซอมแซม
ตลาดสดของอบตพรอมสรางหองน้ํา

- ปรับปรุงภูมิทัศนตลาดสด
ฯลฯ

50,000
(งบอบต.)

50,000
(งบอบต.)

-เพื่อใหมีตลาดสดที่ไดมาตรฐาน
ของตําบล

50,000
(งบอบต.)
1,800,000
(งบอบต.)

-ทําใหเกิดความสมดุล
ทางธรรมชาติ
-เปนศูนยกลางการ
แขงขันกีฬาระดับตําบล

50,000 -มีตลาดเปนศูนยกลางการ
(งบอบต.) แขงขันกีฬาระดับตําบล

สวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
สวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
สวนการศึกษาฯ
สํานักปลัดฯ

-70รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
4.๑ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและปูชนียบุคคล
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559 ผลลัพธที่คาด
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดงานวันเมาลิดตําบลควนโดน
-เพื่อสงเสริมกิจการดานศาสนา -หมูที่ 2,3,4,6,7,8,9,10 300,000 300,000 300,000 -รักษาไวซึ่งประเพณีอันดีงาม สวนการศึกษาฯ
(งบอบต.)
(งบอบต.)
(งบอบต.)
2 โครงการสงเสริมสายสัมพันธในเดือน
-เพื่อสงเสริมกิจการดานศาสนา -หมูที่ 2,3,4,6,7,9,10
80,000
80,000
80,000 -รักษาไวซึ่งประเพณีอันดีงาม สวนการศึกษาฯ
รอมฎอน
(งบอบต.)
(งบอบต.)
(งบอบต.)
3 โครงการจัดงานวันเขาพรรษา

-เพื่อสงเสริมกิจการ
ดานศาสนา

-หมูที่ 8

30,000
(งบอบต.)

30,000
(งบอบต.)

30,000
(งบอบต.)

-ประชาชนตระหนักในความ สวนการศึกษาฯ
สําคัญของวันเขาพรรษา

4 โครงการจัดงานวันลอยกระทง

-เพื่อสงเสริมกิจการดานศาสนา

-หมูที่ 8

30,000
(งบอบต.)

30,000
(งบอบต.)

30,000
(งบอบต.)

-รักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม

สวนการศึกษาฯ

5 โครงการสงเสริมการอนุรักษฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

- เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การฟนฟูศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

-หมูที่ 2,3,4,6,7,8,9,10

50,000
(งบอบต.)

50,000
(งบอบต.)

50,000
(งบอบต.)

- ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ไดรับการอนุรักษฟนฟู

สวนการศึกษาฯ

6 อุดหนุนมัสยิดดําเนินโครงการจัด
กิจกรรมวันเมาลิดตําบลควนโดน
7 อุดหนุนอําเภอควนโดนการดําเนิน
โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ

-เพื่อสงเสริมกิจการ
-หมูที่ 2,3,4,6,7,8,9,10
ดานศาสนา
-เพื่อใหสตรีและบุคคลทั่วไป
-กลุมสตรีตําบลควนโดน
เกิดความรัก/เคารพเทิดทูนมารดา

70,000
(งบอบต.)
30,000
(งบอบต.)

70,000
(งบอบต.)
30,000
(งบอบต.)

70,000
(งบอบต.)
30,000
(งบอบต.)

-รักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม
-ประชาชนรําลึกถึงวัน
สําคัญแหงชาติ

สวนการศึกษาฯ

8 อุดหนุนมัสยิดจัดกิจกรรมวันฮารีรายา

-เพื่อสงเสริมกิจการ
ดานศาสนา

140,000
(งบอบต.)

140,000
(งบอบต.)

140,000 -รักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม
(งบอบต.) ประเพณีอันดีงาม

สวนการศึกษาฯ

-หมูที่ 2,3,4,6,7
9,10

สํานักปลัด

-71รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
4.๑ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและปูชนียบุคคล
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
หนวยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559 ผลลัพธที่คาด
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานอพป.
-เพื่อสงเสริมสนับสนุน
-หมูที่ 8
100,000 100,000 100,000 -ประชาชนตระหนักในความ สวนการศึกษาฯ
หมูที่ 8 ดําเนินโครงการรดน้ําดําหัว
ประเพณีและวัฒนธรรม
(งบอบต.)
(งบอบต.)
(งบอบต.) สําคัญของวันเขาพรรษา
ผูสูงอายุ
ของไทย
10 อุดหนุนหนวยงานของรัฐ/เอกชน
ดําเนินการพัฒนาสงเสริมวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
11 สืบคนประวัติศาสตรทองถิ่นอําเภอ
ควนโดน
12 อุดหนุนหนวยงานของรัฐ/เอกชน
ดําเนินการพัฒนาสงเสริมวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น

-เพื่อสงเสริมวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น

-ทุกหมูบาน

100,000
(งบอบต.)

100,000 -เยาวชนไดพัฒนาความรู
(งบอบต.) อยางตอเนื่อง

-เพื่อศึกษาประวัติศาสตรความ
เปนมาของทองถิ่นจัดทําเปน
ฐานขอมูล
-เพื่อสงเสริมวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น

-อําเภอควนโดน

20,000
(งบอบต.)

20,000
(งบอบต.)

-ทุกหมูบาน

100,000
อบต.

-ประชาชนไดรูและ
ศึกษาความเปนมา
ของทองถิ่น
100,000 เยาวชนไดพัฒนาความรู
อบต.
อยางตอเนื่อง

สวนการศึกษาฯ

สวนการศึกษาฯ

สวนการศึกษาฯ

-72รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
4.2 แนวทางการพัฒนา เสริมสรางทํานุบํารุงศาสนา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่
2557
2558
2559 ผลลัพธที่คาด
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 -ผูนาํ ศาสนามีศักยภาพในการ สวนการศึกษาฯ
(งบอบต.)
(งบอบต.) บริหาร

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําศาสนา

-เพื่อสงเสริมการดานศาสนา

-หมูที่ 2,3,4,6,7,9,10

2 โครงการพัฒนาทักษะการอานคัมภีร
อัล-กรุอาน

เพื่อสงเสริมดานศาสนา
และใหเด็กมีความรู

-เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ 30,000

3 โครงการกอสรางหองน้ํา/หองสวม
ใหแกมัสยิด/อาคารศูนยจริยธรรม

30,000
(งบอบต.)

30,000
(งบอบต.)

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนและทํานุ ทุกมัสยิด
บํารุงศาสนาในเขต อบต.

500,000
(งบอบต.)

500,000 -ประชาชนที่ปฏิบัติศาสนกิจ สวนการศึกษาฯ
(งบอบต.) ไดรับความสะดวก

4 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม ตอเติม
ทุกมัสยิด

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนและทํานุ ทุกมัสยิด
บํารุงศาสนาในเขต อบต.

700,000
(งบอบต.)

5 โครงการกอสรางที่อาบน้ําละหมาด
ประจํามัสยิด

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนและทํานุ ทุกมัสยิด
บํารุงศาสนาในเขต อบต.

250,000
(งบอบต.)

250,000 -ทําใหมีความสะดวกสบาย
(งบอบต.) ในการปฏิบัติศาสนกิจ

สวนการศึกษาฯ

6 อุดหนุนมัสยิดจัดโครงการทดสอบ
ความรูความสามารถของนักเรียน

เพื่อสงเสริมดานศาสนา
และใหเด็กมีความรู

30,000
(งบอบต.)

30,000
(งบอบต.)

สวนการศึกษาฯ

-เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ 30,000
(งบอบต.)

ศูนยจริยธรรมประจํามัสยิด

-73-

-ทําใหการฝกทักษะทํานอง
การอานที่ถูกตอง

-มีสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ
ที่สวยงาม

เยาวชนไดพัฒนาความรู
อยางตอเนื่อง

สวนการศึกษาฯ

สวนการศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
4.๓ แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชนและประชาชน

1 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
เยาวชน และประชาชน

-เพื่อสงเสริมกิจการดานศาสนา

-เด็กและเยาวชน
ในเขตพื้นที่

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000
70,000
70,000
(งบอบต.)
(งบอบต.)
(งบอบต.)

2 โครงการสงเสริมเด็กและเยาวชนปฏิบัติ
ศาสนกิจในเดือนรอมฎอน

-เพื่อสงเสริมกิจการดานศาสนา

-หมูที่ 2,3,4,6,7
9,10

120,000
(งบอบต.)

120,000
(งบอบต.)

120,000 -รักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม
(งบอบต.) ประเพณีอันดีงาม

3 โครงการอบรมมุสลีมะฮ

-เพื่อสงเสริมกิจการดานศาสนา

-หมูที่ 2,3,4,6,7
9,10

30,000
(งบอบต.)

30,000
(งบอบต.)

30,000
(งบอบต.)

-ทําใหมีการพัฒนาดานจิตใจ สวนการศึกษาฯ
ของมุสลีมะ

4 โครงการฝกอบรมคุณธรรมมุอัลลัฟ
และมุอัลละฟะห

-เพื่อสงเสริมกิจการดานศาสนา

-หมูที่ 2,3,4,6,7,
9,10

20,000
(งบอบต.)

20,000
(งบอบต.)

20,000
(งบอบต.)

-ทําใหมีความรูดานศาสนา
มากขึ้น

5 โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกเยาวชน ประชาชน ทุกหมูบาน
6 โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคม
ไทยเขมแข็ง(พาลูกจูงหลานเขามัสยิด)

-เพื่อสงเสริมคุณธรรม/
จริยธรรม
-เพื่อสงเสริมกิจการดานศาสนา

-หมูที่ 2,3,4,6,7,
9,10
-หมูที่ 2,3,4,6,7
9,10

35,000
(งบอบต.)
30,000
(งบอบต.)

35,000
(งบอบต.)
30,000
(งบอบต.)

35,000
(งบอบต.)
30,000
(งบอบต.)

-ทําใหเยาวชนและประชาชน สวนการศึกษาฯ
มีคุณธรรม/จริยธรรม
-ทําใหเยาวชนและประชาชน สวนการศึกษาฯ
มีคุณธรรม/จริยธรรม

7 โครงการฝกอบรมจริยธรรมนักเรียน
ในเขตพื้นที่

-เพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในเยาวชน

-โรงเรียน 4 โรง

30,000
(งบอบต.)

30,000
(งบอบต.)

-ทําใหเยาวชนมีคุณธรรม
จริยธรรม

8 อุดหนุนมัสยิดจัดโครงการฝกอบรม
คุณธรรมและจริยธรรมแกเด็กและเยาวชนฯ

-เพื่อสงเสริมกิจการดานศาสนา

-ด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่

100,000
(งบอบต.)

100,000 -เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม สวนการศึกษาฯ
(งบอบต.) และจริยธรรม

9 จัดตั้งสภาวัฒนธรรมตําบล/หมูบาน

-เพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

-เยาวชน/ประชาชน
ตําบลควนโดน

100,000
(งบอบต.)

100,000 -ทําใหหมูบาน/ชุมชนมี
สวนการศึกษาฯ
(งบอบต.) ศูนยสภาวัฒนธรรมที่ชัดเจน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาด

หนวยงานที่

-เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม สวนการศึกษาฯ
และจริยธรรม
สวนการศึกษาฯ

สวนการศึกษาฯ

สวนการศึกษาฯ

-74รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการสงเสริมศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.1 แนวทางการพัฒนา ดานการศึกษา
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
-เพื่อใหเด็กไดปฏิบัติ
-นักเรียน ศพด.ม.4,ม.7
200,000
200,000
หนาที่ของตนเองได
และโรงเรียนในเขตพื้นที่
(งบอบต.)
(งบอบต.)

ผลลัพธที่คาด

หนวยงานที่

2559
(บาท)
200,000
(งบอบต.)

-เด็กและเยาวชนไดปฏิบัติ
หนาที่ของตนเอง

สวนการศึกษาฯ

2 โครงการจัดซื้อของขวัญวันเด็ก
แหงชาติ

-เพื่อใหความสําคัญกับเด็กและ
เด็กไดรูจักหนาที่ของตนเอง

-โรงเรียน 4 โรง
และ ศพด. ม.4, ม.7

50,000
(งบอบต.)

50,000
(งบอบต.)

50,000
(งบอบต.)

-เด็กไดรูจักหนาที่ของตนเอง
และอยูในระเบียบวินัยอันดี

สวนการศึกษาฯ

3 โครงการฝกอบรมการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา

-เพื่อจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาใหไดมาตรฐาน

-ครู ศพด.ม.4,ม.7

40,000
(งบอบต.)

40,000
(งบอบต.)

40,000
(งบอบต.)

-มีหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน

สวนการศึกษาฯ

4 โครงการฝกอบรมการใชงานคอมพิวเตอร
และอินเตอรเน็ตเบื้องตนแกครูผูดูแลเด็ก
5 โครงการจัดทําอางแปรงฟน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

-เพื่อใหครูผูดูแลเด็ก
สามารถใชคอมพิวเตอรได
-เพื่อสงเสริมดานการศึกษา
สุขภาพอนามัยของเด็ก

-ครูผูดูแลเด็กจํานวน 7 คน

20,000
อบต.
80,000
(งบอบต.)

20,000
อบต.
80,000
(งบอบต.)

20,000
อบต.
80,000
(งบอบต.)

-ครูมีความรูดานสื่อเทคโนโลยี
เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงาน
-เด็กไดมีอางแปรงฟนที่ได
มาตรฐาน

สวนการศึกษาฯ

6 โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ควนโดน

-เพื่อสงเสริมใหเด็กได
ออกกําลังกาย

-นักเรียน ศพด. ม.4, ม.7

60,000
(งบอบต.)

60,000
(งบอบต.)

60,000
(งบอบต.)

-เด็กมีสุขภาพรายกาย
แข็งแรง

สวนการศึกษาฯ

7 โครงการสานฝนสูสายใยรัก

-เพื่อใหเด็กเห็นความ
สําคัญของการศึกษา

-นักเรียน ศพด.
จํานวน 60 คน

60,000
(งบอบต.)

60,000
(งบอบต.)

60,000
(งบอบต.)

-เด็กเกิดการเรียนรู และ
อยากเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น

สวนการศึกษาฯ

8 โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรใหแก
เด็กและเยาวชน

-เพื่อสงเสริมกิจกรรม
ดานการศึกษา

-เยาวชน ต.ควนโดน

60,000
(งบอบต.)

60,000
(งบอบต.)

-พัฒนาดานการศึกษาที่เปน
รูปธรรม

สวนการศึกษาฯ

9 โครงการสงเสริมภาวะโภชนาการของ
เด็กปฐมวัย

-สงเสริมภาวะโภชนาการ
และพัฒนาการของเด็ก

-ศพด. ม.4,ม.7

30,000
(งบอบต.)

30,000
(งบอบต.)

-เด็กไดรับภาวะโภชนาการที่ดี
และเหมาะสม

สวนการศึกษาฯ

-ศพด. ม.7

สวนการศึกษาฯ

-75รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการสงเสริมศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.1 แนวทางการพัฒนา ดานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
(บาท)
(บาท)
200,000
(งบอบต.)

10 โครงการปรับปรุงบริเวณอาคารเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

-เพื่อสนับสนุนและสงเสริมดาน
การศึกษา

-ศพด. ม.4

11 โครงการทัศนศึกษาจากแหลงเรียนรู

-เพื่อสงเสริมการเรียนรู

-นักเรียน ศพด.

100,000
(งบอบต.)

12 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย

-เพื่อสงเสริมดานสุขภาพของ
เด็กปฐมวัย

-ศพด.

13 โครงการหนูนอยฟนสวย

-เพื่อใหเด็กรูจักการ
แปรงฟนที่ถูกตอง

14 โครงการครอบครัวสัมพันธ
สานฝนอบอุน

2559
(บาท)
200,000
(งบอบต.)

ผลลัพธที่คาด

หนวยงานที่

-ลดปญหาน้ําทวมขังบริเวณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สวนการศึกษาฯ

100,000
(งบอบต.)

-เด็กไดรับประสบการณตรง

สวนการศึกษาฯ

40,000
(งบอบต.)

40,000
(งบอบต.)

-เพื่อใหเด็กมีสุขภาพรางกาย
และมีพัฒนาการที่ดี

สวนการศึกษาฯ

-เด็กนักเรียน ศพด.
จํานวน 2 ศูนย

40,000
(งบอบต.)

40,000
(งบอบต.)

-ทําใหเด็กมีสุขภาพฟนที่
แข็งแรง

สวนการศึกษาฯ

-เพื่อสงเสริมใหสถาบันครอบ
ครัวมีความเขมแข็งมากขึ้น

-ทุกหมูบาน

50,000
(งบอบต.)

50,000
(งบอบต.)

-สถาบันครอบครัวมีความ
เขมแข็งและมีคุณธรรม

สวนการศึกษาฯ

15 โครงการคายเยาวชนรอนนี้เพื่อลูกรัก

-เพื่อสงเสริมกิจการดาน
ดานการศึกษา

-เยาวชนตําบลควนโดน

80,000
(งบอบต.)

80,000
(งบอบต.)

-พัฒนาดานการศึกษาที่เปน
รูปธรรม

สวนการศึกษาฯ

16 โครงการสงเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนภาคฤดูรอน

-เพื่อสงเสริมกิจการดาน
การศึกษา

-เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ตําบลควนโดน

100,000
(งบอบต.)

100,000
(งบอบต.)

-พัฒนาการศึกษาที่เปน
รูปธรรม

สวนการศึกษาฯ

17 โครงการจัดทําปายทางเขาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

-เพื่อสนับสนุนและ
สงเสริมการศึกษา

-ศพด. ม.4, ม.7

70,000
(งบอบต.)

70,000
(งบอบต.)

-ประชาชนทราบเสนทางไป
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สวนการศึกษาฯ

-76รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการสงเสริมศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.1 แนวทางการพัฒนา ดานการศึกษา
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
ผลลัพธที่คาด
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
18 จัดซื้อที่ดิน/ถมดินกอสรางอาคาร
-เพื่อกอสรางอาคาร
-ศพด.ม.4, ม.7
4,000,000 4,000,000 มีที่ดินเพื่อกอสรางอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็ก
(งบอบต.)
(งบอบต.) หลังใหม

หนวยงานที่
สวนการศึกษาฯ

19 โครงการปรับภูมิทัศนภายนอกอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

-เพื่อสงเสริมกิจการดาน
การศึกษา

-ศพด.ม.4, ม.7

100,000
(งบอบต.)

100,000
(งบอบต.)

มีภูมิทัศนภายนอกอาคาร
เหมาะแกการเรียนรูและเสริม

สวนการศึกษาฯ

20 โครงการจัดทําปายชื่อศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

-เพื่อสนับสนุนและสงเสริมดาน
การศึกษา

-ศพด. ม.4, ม.7

40,000
(งบอบต.)

40,000
(งบอบต.)

-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีปาย
ชื่อศูนยที่สวยงาม

สวนการศึกษาฯ

21 โครงการพัฒนาความรูความสามารถ
ดานภาษาตางประเทศ

-เพื่อสนับสนุนและสงเสริมดาน
การศึกษา

-เด็กและเยาวชน
ทุกหมูบาน

70,000
(งบอบต.)

70,000
(งบอบต.)

-เด็กและเยาวชนมีความรู
ในภาษาตางประเทศ

สวนการศึกษาฯ

22 อุดหนุนศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัฐยาศัย อําเภอควนโดน

-เพื่อสงเสริมการเรียนนอกระบบ -ศูนยการศึกษา
นอกระบบ

20,000
(งบอบต.)

20,000
(งบอบต.)

-ทําใหประชาชนมีการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สวนการศึกษาฯ

23 โครงการจัดทําหองสุขาเด็กและครู

-เพื่อสงเสริมกิจการดานการศึกษา -ศพด. ม.7

100,000
(งบอบต.)

100,000
(งบอบต.)

-ครูและเด็กมีหองน้ําที่
เพียงพอ

สวนการศึกษาฯ

24 โครงการติดตั้งรั้วเหล็กหนาอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

-เพื่อสงเสริมกิจการดานการศึกษา -ศพด.ม.4, ม.7

50,000
(งบอบต.)

50,000
(งบอบต.)

-เพื่อความปลอดภัยของเด็ก

สวนการศึกษาฯ

25 โครงการติดตั้งกันสาดบริเวณอาคาร
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

-เพื่อสงเสริมกิจการดานการศึกษา -ศพด.ม.4, ม.7

70,000
(งบอบต.)

70,000
(งบอบต.)

-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย

สวนการศึกษาฯ

-77รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการสงเสริมศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.1 แนวทางการพัฒนา ดานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาด

หนวยงานที่

26 โครงการฝกอบรมพอ แม ผูปกครอง
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

-เพื่อสงเสริมกิจการดาน
ดานการศึกษา

-พอ แม ผูปกครอง
ของเด็กใน ศพด.

60,000
(งบอบต.)

60,000
(งบอบต.)

ผูเขารับการอบรมมีความรู
ดานพัฒนาการและการเลี้ยงดู

สวนการศึกษาฯ

27 โครงการสงเสริมสุขภาพครูผูดูแลเด็ก
และบุคลากรทางการศึกษา

-สงเสริมใหครูไดรับการ
ตรวจสุขภาพอยางตอเนื่อง

-ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

150,000
(งบอบต.)

150,000
(งบอบต.)

ครูไดรับการตรวจสุขภาพ
อยางตอเนื่อง

สวนการศึกษาฯ

พัฒนาการใหแกเด็ก
28 โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนามเพื่อ
เสริมพัฒนาเด็ก

-เพื่อกอสรางอาคาร
พัฒนาเด็กเล็ก

-ศพด.ม.4, ม.7

100,000
(งบอบต.)

100,000
(งบอบต.)

เด็กมีเครื่องเลนสนามเพื่อฝก
พัฒนาการไดเหมะสมตามวัย

สวนการศึกษาฯ

29 โครงการจัดซื้อหนังสือนิทานใหแก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

-เพื่อใชเปนสื่อการจัดการ
เรียนรู

-ศพด.ม.4 ม.7

40,000
(งบอบต.)

40,000
(งบอบต.)

เด็กไดเรียนรูจากสื่อตาง ๆ

สวนการศึกษาฯ

30 โครงการจัดซื้อบอรดประชาสัมพันธ
แบบตั้งโตะ

-เพื่อใชเปนสื่อการจัดการเรียนรู
และเผยแพรขอมูลขาวสาร

-ศพด.ม.4 ม.7

60,000
(งบอบต.)

60,000
(งบอบต.)

เด็กไดเรียนรูจากสื่อตาง ๆ
และผูปกครองไดรับขาวสาร

สวนการศึกษาฯ

31 โครงการจัดซื้อโมเดลฟน

-เพื่อใชเปนสื่อการจัดการ
เรียนรู

-ศพด.ม.4 ม.7

10,000
(งบอบต.)

10,000
(งบอบต.)

เด็กไดเรียนรูจากสื่อ
เทคโนโลยี

สวนการศึกษาฯ

32 โครงการสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ
สื่อการเรียนการสอนใหแก ศพด.

-เพื่อเปนสื่อในการเรียน
การสอน

-ศพด.ม.4,ม.7

100,000
(งบอบต.)

100,000
(งบอบต.)

ทําใหศูนยพัฒนาเด็กมีวัสดุ/
อุปกรณที่ครบถวน

สวนการศึกษาฯ

100,000
(งบอบต.)

-78รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการสงเสริมศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.1 แนวทางการพัฒนา ดานการศึกษา
ที่

โครงการ

33 โครงการเฝาระวังเพื่อการคุมครองเด็ก
(CPMS)

วัตถุประสงค
-ทําใหการชวยเหลือและ
สงตอบริการทางสังคมแก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-เด็กและเยาวชนทุก
หมูบาน

50,000
(งบอบต.)

50,000
(งบอบต.)

เด็กและครอบครัว
34 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของ
ครูผูดูแลเด็ก คณะกรรมการบริหารศูนยฯ

-เพื่อสงเสริมกิจการดาน
ดานการศึกษา

ผลลัพธที่คาด
ทําใหระบบเฝาระวังเพื่อ
คุมครองเด็กเปนไปอยางตอ

หนวยงานที่
สวนการศึกษาฯ

เนื่องและมีประสิทธิภาพ
-ครู บุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการบริหารศูนย

100,000
(งบอบต.)

100,000
(งบอบต.)

100,000
(งบอบต.)

และผูที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ครูผูดูแลเด็ก คณะกรรมการ
บริการศูนย และผูเกี่ยวของ

สวนการศึกษาฯ

มีประสิทธิภาพในการทํางาน

ในการทํางาน
35 สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศพด.
และโรงเรียนในเขตพื้นที่

-เพื่อสงเสริมสุขภาพ
อนามัยของเด็ก

-นักเรียน ศพด.ม.4,ม.7
และโรงเรียนในเขตพื้นที่

920,000
(งบอบต.)

920,000
(งบอบต.)

36 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ จํานวน 4 โรง

-สงเสริมสนับสนุนการศึกษา
ในระบบและนอกระบบ

-โรงเรียน จํานวน 4 โรง

1,040,000
(งบอบต.)

1,040,000
(งบอบต.)

37 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

-เพื่อสนับสนุนและ

-นักเรียนศพด.ม.4, ม.7

150,000

150,000

150,000

(งบอบต.)

(งบอบต.)

(งบอบต.)

สงเสริมการศึกษา

920,000
(งบอบต.)

เด็กมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณแข็งแรง

1,040,000 พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก
(งบอบต.) นักเรียน
เด็กมีสุขภาพสมบูรณ

สวนการศึกษาฯ
สวนการศึกษาฯ
สวนการศึกษาฯ

-79รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการสงเสริมศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.1 แนวทางการพัฒนา ดานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาด

หนวยงานที่

38 อุดหนุนหนวยงานงานของรัฐ/
เอกชน องคกรอื่น ดําเนินการ

-เพื่อสงเสริมกิจการ
ดานการศึกษาฯ

-ประชาชนทุกหมูบาน

50,000
(งบอบต.)

50,000
(งบอบต.)

พัฒนาดานการศึกษา
ของประชาชน

สวนการศึกษาฯ

พัฒนาดานการศึกษาแกประชาชน
39 อุดหนุนศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอควนโดน

-เพื่อสงเสริมการเรียน
นอกระบบ

-ศูนยการศึกษา
นอกโรงเรียน

20,000
(งบอบต.)

20,000
(งบอบต.)

ทําใหประชาชนมีการ
ศึกษาเพิ่มขึ้น

สวนการศึกษาฯ

40 โครงการติดตั้งมุงลวด

-เพื่อสนับสนุนและ
สงเสริมการศึกษา

-ศพด. ม.4, ม.7

50,000
(งบอบต.)

ปองกันพาหนะนําโรค

สวนการศึกษาฯ

41 อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่จัดโครงการ
แขงขันกีฬาเครือขายอําเภอควนโดน

-เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
ศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

-โรงเรียน 4 โรง

50,000
(งบอบต.)

ทําใหมีสุขภาพสมบูรแข็งแรง

สวนการศึกษาฯ

42 โครงการกอสราง/ตอเติม/ซอมแซม
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ต.ควนโดน

-เพื่อสนับสนุนและสงเสริม
การศึกษาทั้งในระบบและ

-ศพด. ม.4,ม.7

500,000
(งบอบต.)

มีอาคารที่ไดมาตรฐาน

สวนการศึกษาฯ

80,000
(งบอบต.)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย

สวนการศึกษาฯ

30,000
(งบอบต.)

บุคลากรทางการศึกษาสามารถ
นําภาษาตางประเทศกับเด็ก

สวนการศึกษาฯ

50,000
(งบอบต.)

50,000
(งบอบต.)

นอกระบบ
43 โครงการติดตั้งเหล็กดัดในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

-เพื่อสนับสนุนและ
สงเสริมการศึกษา

-ศพด. ม.4, ม.7

44 โครงการพัฒนาทักษะภาษา
ตางประเทศใหแกบุคลากรทางการศึกษา

-เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษา
มีความรูในภาษาตางประเทศ

-ครู บุคลากรทาง
การศึกษา

30,000
(งบอบต.)

-80รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการสงเสริมศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.2 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมสุขภาพของประชาชน การปองกันและการควบคุมโรคติดตอไมรายแรง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.ควนโดน

-เพื่อดําเนินงานการสงเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค และ

2 โครงการรณรงคปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก

ฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน
-เพื่อใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจและตระหนักใหความ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ประชาชนตําบลควนโดน

-จํานวน 8 หมูบาน

2557
(บาท)
70,000
(งบอบต.)
60,000
(งบอบต.)

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)
70,000
(งบอบต.)
60,000
(งบอบต.)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2559
(บาท)
70,000
(งบอบต.)

ประชาชนไดรับการดูแล
สวนสาธารณสุขฯ
สงเสริมสุขภาพ การปองกัน

60,000
(งบอบต.)

โรค ใหมีสุขภาพดีถวนหนา
ลดอัตราปวยดวยโรคไข
เลือดออกในพื้นที่ตําบล

สวนสาธารณสุขฯ

สําคัญในการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก
-เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบา

-จํานวน 8 หมูบาน

20,000
(งบอบต.)

20,000
(งบอบต.)

20,000
(งบอบต.)

ตําบลควนโดนเปนพื้นที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบา

4 โครงการครอบครัวอบอุนใจตานภัย
โรคเอดส

-เพื่อใหประชาชนมีความรูความ
เขาใจเรื่องโรคเอดส

-เยาวชน/ประชาชน
ทุกหมูบาน

80,000
(งบอบต.)

80,000
(งบอบต.)

80,000
(งบอบต.)

ทําใหเยาวชนและประชาชน สวนสาธารณสุขฯ
หางไกลจากโรคเอดส

5 อุดหนุนรพ.สต.ควนโดนตามโครงการ
จัดกิจกรรมวัน อสม.แหงชาติ

-เพื่อสงเสริมสนับสนุนการทํางานของ
อสม.

-อสม. ทุกหมูบาน

20,000
(งบอบต.)

20,000
(งบอบต.)

20,000
(งบอบต.)

ทําใหการบริหารจัดการ
ในการทํางานของ อสม.

3 โครงการรณรงคปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา

ควนโดน

มีประสิทธิภาพ

สวนสาธารณสุขฯ

สวนสาธารณสุขฯ

-81รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการสงเสริมศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.2 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมสุขภาพของประชาชน การปองกันและการควบคุมโรคติดตอไมรายแรง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2556
2557
(บาท)
(บาท)
6 อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
-เพื่อพัฒนาศูนย ศสมช.ในหมูบาน
-จํานวน 8 หมูบาน
80,000
80,000
ชุมชน
(งบอบต.)
(งบอบต.)
7 อุดหนุนรพ.สต.ควนโดนพัฒนาความรูดาน -เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัย
สาธารณสุขแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว ของประชาชน
8 โครงการสมุนไพรครัวเรือน

-เพื่อพัฒนาศักยภาพของแกนนํา
เพื่อการดูแลสุขภาพทั้งในระดับ

-ทุกหมูบาน

-ทุกหมูบาน

บุคคลครอบครัวและชุมชน
9 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคติดตอ -เพื่อใหประชาชนมีความรูและใหความ -ทุกหมูบาน
และโรคไมติดตอตางๆในพื้นที่ตําบลควนโดน สําคัญในการปองกันโรคติดตอและโรค
ไมติดตอ

50,000
(งบอบต.)
30,000
(งบอบต.)
30,000
(งบอบต.)

50,000
(งบอบต.)
30,000
(งบอบต.)
30,000
(งบอบต.)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2558
(บาท)
80,000
(งบอบต.)

การสนับสนุนและสงเสริม สวนสาธารณสุขฯ
การมีสวนรวมในการพัฒนา

50,000
(งบอบต.)

ระบบสุขภาพ
ทําใหประชาชนไดมี
ความรูดานสาธารณสุข

สวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

30,000
(งบอบต.)

เพิ่มขึ้น
สมาชิกในครัวเรือนได
นําสมุนไพรในทองถิ่น

สวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

30,000
(งบอบต.)

มาใชในเกิดประโยชน
ลดอัตราปวยของโรคติดตอ
และโรคไมติดตอตางๆ

สวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

-82รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการสงเสริมศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2556
2557
(บาท)
(บาท)
1 โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว
- เพื่อสงเสริมสตรี ครอบครัวและ
-ตําบลควนโดน
30,000
30,000
ตําบลควนโดน
ศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลควนโดน
(งบอบต.)
(งบอบต.)
2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูพิการ /ผูสูงอายุ
เด็กกําพรา ผูปวยเอดส

-เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดรับสวัสดิ
การและสังคมสงเคราะหอยางทั่วถึง

-ตําบลควนโดน

100,000
(งบอบต.)

100,000
(งบอบต.)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ทําใหผูสูงอายุไดรับ
สวัสดิการอยางทั่วถึง

สํานักปลัด

100,000 ทําใหผูพิการ ผูสูงอายุ
(งบอบต.) ผูปว ยเอดสไดรับ

สํานักปลัด

2558
(บาท)
30,000
(งบอบต.)

สวัสดิการอยางทั่วถึง
3 โครงการชุมชนตนแบบอยูดีมีสุข

-เพื่อสงเสริมความเขมแข็ง
ของหมูบาน/ชุมชน

-ทุกหมูบาน

80,000
(งบอบต.)

80,000
(งบอบต.)

100,000 ทําใหหมูบาน/ชุมชน
(งบอบต.) มีความเขมแข็ง

สํานักปลัด

4 สงเสริมอาชีพใหแกผูสูงอายุ/ผูพิการ/
ผูปวยเอดส

-เพื่อสงเสริมความเขมแข็ง
ของหมูบาน/ชุมชน

-ทุกหมูบาน

100,000
(งบอบต.)

100,000
(งบอบต.)

100,000 ทําใหหมูบาน/ชุมชน
(งบอบต.) มีความเขมแข็ง

สํานักปลัด

๕ โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ

-เพื่อใหผูสูงอายุแสดงศักยภาพและ
สังคมตระหนักในคุณคาของผูสูงอายุ

-ทุกหมูบาน

150,000
(งบอบต.)

150,000
(งบอบต.)

150,000 ทําใหผูสูงอายุไดรับสวัสดิ
(งบอบต.) การอยางทั่วถึง

สํานักปลัด

6 โครงการพัฒนาศักยภาพผูพิการ

-เพื่อใหคนพิการแสดงศักยภาพและได -หมูบาน
รับสวัสดิการอยางทั่วถึง

40,000
(งบอบต.)

40,000
(งบอบต.)

40,000
(งบอบต.)

สํานักปลัด

ทําใหคนพิการไดรับสวัสดิ
การอยางทั่วถึง

-83รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการสงเสริมศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.4 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และการทองเที่ยว
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการแขงขันกีฬา อบต.ควนโดน
-เพื่อสนับสนุนสงเสริม
-หมูที่ 2,3,4,6,7,
300,000
300,000
300,000
สัมพันธ
การกีฬา
8,9,10
(งบอบต.)
(งบอบต.)
(งบอบต.)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีสุขภาพรางกาย
สมบูรณแข็งแรง

สวนการศึกษาฯ

2 โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬาใหแก
หมูบาน

-เพื่อสนับสนุนสงเสริม
การกีฬา

-หมูที่ 2,3,4,6,7,
8,9,10

160,000
(งบอบต.)

160,000
(งบอบต.)

160,000
(งบอบต.)

ประชาชนมีสุขภาพรางกาย
สมบูรณแข็งแรง

สวนการศึกษาฯ

3 โครงการสงเสริมสนับสนุนจัดสงทีม
นักกีฬาเขารวมแขงขันองคกรอื่น

-เพื่อสนับสนุนสงเสริม
การเลนกีฬา

-หมูที่ 2,3,4,6,7,
8,9,10

70,000
(งบอบต.)

70,000
(งบอบต.)

70,000
(งบอบต.)

ทําใหพัฒนาศักภาพดานกีฬา
ของประชาชน

สวนการศึกษาฯ

4 สนับสนุนจังหวัด/อําเภอ จัดการ
แขงขันกีฬาระดับอําเภอ/จังหวัด

-เพื่อสงเสริม/สนับสนุน
การกีฬาและการทองเที่ยว

-อําเภอ/จังหวัด

80,000
(งบอบต.)

80,000
(งบอบต.)

80,000
(งบอบต.)

ประชาชนมีสุขภาพรางกาย
สมบูรณแข็งแรง

สวนการศึกษาฯ

5 อุดหนุนโครงการมหกรรมกีฬา
-เพื่อสงเสริมสนับสนุน
ทองถิ่น ทองที่ สามัคคี อําเภอควนโดน กีฬาอําเภอควนโดน

-อปท.อําเภอควนโดน

50,000
(งบอบต.)

50,000
(งบอบต.)

50,000
(งบอบต.)

ประชาชนมีสุขภาพรางกาย
สมบูรณแข็งแรง

สวนการศึกษาฯ

6 โครงการสนับสนุนศูนยกีฬาประจํา
หมูบาน

-เพื่อสงเสริมสนับสนุน
การเลนกีฬา

-จํานวน 8 หมูบาน

80,000
(งบอบต.)

80,000
(งบอบต.)

80,000
(งบอบต.)

ประชาชนมีสุขภาพรางกาย
สมบูรณแข็งแรง

สวนการศึกษาฯ

7 โครงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของผูฝกสอนกีฬา

-เพื่อพัฒนาศักยภาพฝูฝก
สอนกีฬา

-หมูที่ 2,3,4,6,7,
8,9,10

100,000
(งบอบต.)

100,000
(งบอบต.)

100,000
(งบอบต.)

เยาวชน และประชาชน
มีการพัฒนาทางดานการกีฬา

สวนการศึกษาฯ

-84-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการสงเสริมศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.4 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และการทองเที่ยว
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการฝกทักษะเพื่อพัฒนาความเปน -เพื่อปลูกฝงและพัฒนา
-เยาวชนในพื้นที่
100,000
100,000
100,000
เลิศดานกีฬา
พื้นฐานดานกีฬา
ตําบลควนโดน
(งบอบต.)
(งบอบต.)
(งบอบต.)
9 อุดหนุนหนวยงานของรัฐ/เอกชนและ
-เพื่อสงเสริมและ
องคกรอื่นๆจัดแขงขันกีฬาประเภทตางๆ สนับสนุนการแขงขันกีฬา

-ประชาชนทุกหมูบาน

10 โครงการสงเสริมสนับสนุนชมรม
การออกกําลังกาย

-เพื่อสนับสนุนสงเสริม
การกีฬา

11 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
สนามกีฬา

50,000
(งบอบต.)

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เยาวชน และประชาชน
มีการพัฒนาทางดานการกีฬา

สวนการศึกษาฯ

50,000
(งบอบต.)

50,000
(งบอบต.)

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายสมบูรณแข็งแรง

สวนการศึกษาฯ

-หมูที่ 2,3,4,6,7,
8,9,10

80,000
(งบอบต.)

80,000
(งบอบต.)

ประชาชนมีสุขภาพรางกาย
สมบูรณแข็งแรง

สวนการศึกษาฯ

-เพื่อสนับสนุนสงเสริม
การกีฬา

-หมูที่ 2,3,4,6,7,
8,9,10

250,000
(งบอบต.)

250,000
(งบอบต.)

ประชาชนมีสุขภาพรางกาย
สมบูรณแข็งแรง

สวนการศึกษาฯ

12 กอสราง/ซอมแซม/ปรับปรุงสถานที่
ทองเที่ยวประวัติศาสตรตําบลควนโดน

-เพื่อสงเสริมแหลง
ทองเที่ยวตําบลควนโดน

-ตําบลควนโดน

15,000,000
(งบอบต.)

สงเสริมการทองเที่ยว
ของตําบลควนโดน

สวนการศึกษาฯ

13 กอสรางสถานที่ทองเที่ยวบริเวณสุสาน
ดาโตะหวันอะหมัด ม.9

-เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ของตําบลควนโดน

-หมูที่ 9

20,000,000
(งบอบต.)

สงเสริมการทองเที่ยว
ของตําบลควนโดน

สวนการศึกษาฯ

สงเสริมการทองเที่ยว
ของตําบลควนโดน

สวนการศึกษาฯ

ประชาชนมีสถานที่เลนกีฬา
อยางชัดเจน

สวนการศึกษาฯ

14 จัดตั้งศูนยขอมูลทองเที่ยวตําบลควนโดน -เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ของตําบลควนโดน

-ตําบลควนโดน

100,000
(งบอบต.)

15 โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อสรางสนาม
กีฬา

-ตําบลควนโดน

1,500,000
(งบอบต.)

-เพื่อสนับสนุนสงเสริม
การกีฬา

-85รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
6. ยุทธศาสตรการพัฒนา การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
6.๑ แนวทางการพัฒนา สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๕
๒๕๕๖
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสงเสริม สนับสนุน จัดทําแผน
- เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
- จัดทําประชุมประชาคม
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
ชุมชนและการจัดเวทีประชาคมหมูบาน
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ภายในเขต อบต.อยางนอย
(งบอบต.)
(งบอบต.)
และตําบล
แผนชุมชนหรือแผนอื่น ๆ ในทองถิ่น ปละประมาณ ๑ ครั้ง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

๒๕๕๗
(บาท)
๓๐,๐๐๐ - ประชาชนมีสวนรวม
(งบอบต.) ในการพัฒนา อบต.

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

2 กิจกรรมรณรงค สงเสริม เผยแพร
ใหความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย

- เพื่อใหประชาชนมีความรูความ
เขาใจในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย

- จัดอบรมใหความรู/จัดทํา
เอกสารเผยแพรอยางปละ
1 ครั้ง

20,000
(งบอบต.)

20,000
(งบอบต.)

20,000
(งบอบต.)

- ประชาชนมีความเขาใจ
ระบอบประชาธิปไตย

สํานักปลัดฯ

3 โครงการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซอมผูบริหาร
และสมาชิกอบต.ควนโดน

- เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง
และคาตอบแทนเจาหนาที่ในการ
เลือกตั้งและเลือกตั้งซอมสมาชิกฯ

- การเลือกตั้งนายกฯและ
สมาชิกฯ หรือการเลือกตั้ง
ซอม

100,000
(งบอบต.)

100,000
(งบอบต.)

100,000 - ทําใหมีงบประมาณไวใช
(งบอบต.) สําหรับการเลือกตั้ง

สํานักปลัดฯ

-86รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
6. ยุทธศาสตรการพัฒนา การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
6.๒ แนวทางการพัฒนา สงเสริมใหทองถิ่นมีศักยภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
(บาท)
(บาท)
๕๔,๐๐๐
๕๔,๐๐๐
(งบอบต.)
(งบอบต.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

๒๕๕๙
(บาท)
๕๔,๐๐๐ - สรางความมั่นใจแกผู
(งบอบต.) ปฏิบัติงานในพื้นที่และ
รักษาทรัพยสินของอบต.

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑ จัดจางยามรักษาความปลอดภัย
ที่ทําการ อบต.ควนโดน

- เพื่อใหมียามรักษาความปลอด
ภัยของ อบต.

- จางเหมายามทุกป

๒ สนับสนุนฝกอบรม/ทบทวน อปพร.

- เพื่อใหมี อปพร.ของ อบต.
คอยชวยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย
และใหการสนับสนุนทางราชการ

- ฝกทบทวน/สนับสนุน
จํานวนปละ ๑ ครั้ง
- เครื่องแบบอปพร.

๑๕๐,๐๐๐
(งบอบต.)

๑๕๐,๐๐๐
(งบอบต.)

๑๕๐,๐๐๐ - สามารถใหการชวยเหลือ
(งบอบต.) เมือ่ เกิดสาธารณภัยและมี
ความพรอมเสมอ

สํานักปลัด

๓ สนับสนุนกิจกรรมการรักษาความ
สงบใหแกที่ทําการปกครองอําเภอ
4 ตั้งดานตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุในชวง

- เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการรักษา
ความสงบในพื้นที่ระดับอําเภอ
-เพื่อเปนการปองกันและลด

- สนับสนุนงบประมาณ
ปละ ๑ ครั้งในเขตพื้นที่
-เทศกาลปใหม/สงกรานต

๒๐,๐๐๐
(งบอบต.)
30,000

๒๐,๐๐๐
(งบอบต.)
30,000

๒๐,๐๐๐ - งานรักษาความสงบใน
(งบอบต.) พื้นที่มีประสิทธิภาพ
30,000 -สามารถลดยอดการเกิด

สํานักปลัด

(งบอบต.)

(งบอบต.)

(งบอบต.)

เทศกาลสงกรานต เทศกาลปใหม และ
เทศกาลอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ อบต.

การเกิดอุบัติเหตุ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

อุบัติหตุในพื้นที่

5 โครงการกูชีพกูภัยปฏิบัติระบบการ
แพทยฉุกเฉิน

-เพื่อชวยเหลือประชาชนใน
ยามฉุกเฉิน

-ทุกหมูบาน

650,000
(งบอบต.)

650,000
(งบอบต.)

650,000 -ทําใหเขาถึงการบริการทาง
(งบอบต.) การแพทยไดอยางรวดเร็ว

สํานักปลัด

6 โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจําป 2557

-เพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหกับ
ผูประสบภัย

-ทุกหมูบาน

150,000
(งบอบต.)

150,000
(งบอบต.)

150,000 -ประชาชนไดรับการบรรเทา
(งบอบต.) ความเดือดรอนจากสาธารฯ

สํานักปลัด

-87รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
6. ยุทธศาสตรการพัฒนา การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
6.3 แนวทางการพัฒนา ปองกันและกําจัดการแพรระบาดของยาเสพติดตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการพลังครอบครัวไทย รวมใจปองกัน -เพื่อปองกันและแกไขปญหา
-จํานวน 8 หมูบาน
60,000
60,000
60,000
และแกไขปญหายาเสพติด
ยาเสพติด
(งบอบต.)
(งบอบต.)
(งบอบต.)
2 อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรควนโดนดําเนิน
โครงการใหความรูเกี่ยวกับกฏหมายจราจร
ยาเสพติดและการปองกันอาชญากรรม
3 อุดหนุน ศพส.อําเภอควนโดน/ที่ทําการ
ปกครองอําเภอควนโดน

-เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ

-ตําบลควนโดน

กฎหมายจราจร/อาชญกรรม

30,000

30,000

30,000

อบต.

อบต.

อบต.

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-ทําใหประชาชนไดตระหนัก สวนสาธารณสุขฯ
ถึงโทษภัยของยาเสพติด
- ทําใหการกระทําความ

สํานักปลัด

ผิดกฎหมายลดลง

-เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

-ทุกหมูบาน

30,000
(งบอบต.)

30,000
(งบอบต.)

30,000
(งบอบต.)

- ตําบลควนโดนปลอด
ยาเสพติด

สวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

4 อุดหนุนศพส.จังหวัดสตูล/ที่ทําการปก
-เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
ครองจังหวัดดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ภาพการปองกันและแกไขยาเสพติด
6.4 แนวทางการพัฒนา ศักยภาพองคกรผูนําชุมชน

-ทุกหมูบาน

20,000
(งบอบต.)

20,000
(งบอบต.)

20,000
(งบอบต.)

- ประชาชนตระหนักใน
พิษภัยของยาเสพติดทํา
ใหผูติดยาเสพติดลดลง

สวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

1 พัฒนาศักยภาพองคกรผูนําชุมชน

-ทุกหมูบาน

40,000
(งบอบต.)
50,000
(งบอบต.)

40,000
(งบอบต.)
50,000
(งบอบต.)

40,000
(งบอบต.)
50,000
(งบอบต.)

ทําใหองคกร/ผูนําชุมชน
มีความเขมแข็ง
ทําใหองคกร/ผูนําชุมชน
มีความเขมแข็ง

สํานักปลัดฯ

2

ฝกอบรมกลุม/องคกรผูนําชุมชน/
กลุมสตรี

-เพื่อพัฒนาศักยภาพองคกร/ผูนํา
ชุมชนใหมีความพรอมในการพัฒนา
-เพื่อพัฒนาศักยภาพองคกร/ผูนํา
ชุมชนใหมีความพรอมในการพัฒนา

-ทุกหมูบาน

สํานักปลัดฯ

-88รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
7. ยุทธศาสตรการพัฒนา การบริหารจัดการที่ดี
7.1 แนวทางการพัฒนา ความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรองคกรปกครอง - เพื่อเพิ่มพูนความรู วิสัยทัศน
สวนทองถิ่น
และประสบการณใหกับบุคลากร
ของ อบต.

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน ๑ ครั้ง

ผลลัพธที่คาดวา
งบประมาณและที่มา
จะไดรับ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐ - คณะผูบริหาร สมาชิก
(งบอบต.)
(งบอบต.)
(งบอบต.) พนักงานและลูกจางของ
อบต.มีความรูและประสบ
การณจริงนอกพื้นที่

๒ อบรมคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากร
- เพื่อสงเสริมการมีคุณธรรม
- จัดอบรมฯ จํานวน ๑ ครั้ง
๓๐,๐๐๐
ของ อบต.
จริยธรรมกับบุคลากรในอบต.
(งบอบต.)
7. ยุทธศาสตรการพัฒนา การบริหารจัดการที่ดี
7.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน ใหทันสมัยและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ

-เพื่อใชเปนสื่อการจัดการ
เรียนรู

2 จัดซื้อกลองถายรูป

-เพื่อใชในการกิจกรรมตางๆ

3 โครงการจัดซื้อและติดตั้งอินเตอรเน็ต
-เพื่อมีสื่อเทคโนโลยีที่ทัน
และจางเหมาจัดทําwebsite/webpage สมัย/มีขอมูลขาวสารที่ชัดเจน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
จํานวน 1 เครื่อง
- กลองถายรูปจํานวน 3 ตัว
-ศพด.ม.4

๓๐,๐๐๐
(งบอบต.)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
(บาท)
(บาท)
50,000
(งบอบต.)

๓๐,๐๐๐
(งบอบต.)

๒๕๕๙
(บาท)

- บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรมมากขึ้น

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-เด็กไดเรียนรูจากสื่อ
เทคโนโลยี

สวนการศึกษาฯ

30,000
(งบอบต.)

-เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน

ทุกสวนราชการ

30,000
(งบอบต.)

-มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย

สวนการศึกษาฯ

-89รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
7. ยุทธศาสตรการพัฒนา การบริหารจัดการที่ดี
7.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน ใหทันสมัยและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

4 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมตอเติมที่ทํา - เพื่อใหมีความพรอมตอการ
การอบต.
ปฏิบัติงานและบริการประชาชน
5 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เชน โตะ,
เกาอี,้ ตูเอกสาร เครื่องโทรโขง ฯลฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ทําการเพื่อปรับปรุง/ซอมแซม
อาคารที่ทําการอบต.ฯ

- เพื่อใชในสํานักงานของ
- ครุถัณฑ ตูเก็บเอกสาร
อบต.ควนโดน/อาคารศูนยพัฒนา คอมพิวเตอร/โตะเกาอี้ ฯลฯ

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000
(งบอบต.)
(งบอบต.)
(งบอบต.)
50,000
(งบอบต.)

50,000
(งบอบต.)

50,000
(งบอบต.)

จะไดรับ
-ทําใหมีสถานปฏิบัติงาน
- ทําใหการจัดเก็บ
เอกสารแลดูสวยงาม/

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด,
ทุกสวนราชการ

เด็กเล็กเทศบาลควนโดน

จํานวน 10 ชุด

6 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณ/เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

-เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป
ดวยความรวดเร็ว

- จํานวน 3 เครื่อง

60,000
(งบอบต.)

60,000
(งบอบต.)

60,000
(งบอบต.)

-ทําใหการทํางานบริการ
ประชาชนเปนไปอยาง

ทุกสวนราชการ

7 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

เพื่ออํานวยความสะดวก
สบายแกผูมาติดตอราชการ

-จํานวน 3 เครื่อง

50,000
(งบอบต.)

50,000
(งบอบต.)

50,000
(งบอบต.)

-ทําใหประชาชนที่มา
ติดตอราชการสะดวกสบาย

ทุกสวนราชการ

8 กอสรางอาคารสถานที่จอดรถ

- เพื่อใหมีสถานที่สําหรับจอดรถ - อาคารสถานที่จอด
ยนตและรถจักรยานยนตของอบต. จํานวน 1 หลัง

300,000
(งบอบต.)

- ทําใหมีที่จอดรถและเปน
ระเบียบเรียบรอย

สํานักปลัด

9 โครงการกําจัดปลวกสํานักงาน
อบต.

-เพื่อใหการบริหารงานกิจการ
งานของ อบต. มีประสิทธิภาพ

- สํานักงานอบตฯ อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง

30,000
(งบอบต.)

30,000
(งบอบต.)

30,000
(งบอบต.)

-ทําใหทรัพยสินของ
อบต.
คงสภาพที่ดี
ตลอดไป

สํานักปลัด

-มอเตอรไซดทะเบียน กจธ สต
214 รหัสฯ009 42 0001

20,000
(งบอบต.)

20,000
(งบอบต.)

20,000
(งบอบต.)

-ทําใหการปฏิบัติงาน
ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

10 ดัดแปลงรถมอเตอรไซดโดยการดัดแปลง -เพื่อขนอุปกรณ เครื่องมือ
ตอเติมเปนรถพวงขาง
เครื่องใชไปปฏิบัติงานในพื้นที่

เปนระเบียบเรียบรอย

-90รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
7. ยุทธศาสตรการพัฒนา การบริหารจัดการที่ดี
7.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน ใหทันสมัยและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๕๗
๒๕๕๘
(บาท)
(บาท)
11 โครงการปรับถมพื้นที่เพื่อกอสราง
- เพื่อใชเปนที่กอสรางอาคาร
- ที่ดินกอสรางสํานักงาน
1,500,000
อาคารสํานักงานอบต.และถมที่เพื่อกอ สํานักงานอบต.
พื้นที่ไมนอยกวา 3 ไร
(งบอบต.)
สรางอาคารอเนกประสงคและกอสราง
โรงยิมเนเซียมของอบต
12 โครงการจัดซื้อที่ดินกอสรางอาคารอเนก - เพื่อใชเปนที่กอสรางอาคาร
- ที่ดินกอสรางสํานักงาน
1,500,000
ประสงคของอบต/กอสรางโรงยิมเนเซียม สํานักงานอบต.
พื้นที่ไมนอยกวา 3 ไร
(งบอบต.)
ของอบต
๑๓ ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบที่ทําการ/ - เพื่อใหมีความพรอมตอการ
- ปรับปรุงภูมิทัศน จํานวน
๔๐๐,๐๐๐
สํานักงานอบต.

๒๕๕๙
(บาท)

- ทําใหอบต.มีที่สราง
อาคารสํานักงานอบต.

สํานักปลัด

- ทําใหอบต.มีที่สราง
อาคารสํานักงานอบต.

สํานักปลัด

- มีความพรอมในการ

สํานักปลัด

ปฏิบัติงานและบริการประชาชน

๑ ครั้ง

๑๔ จัดซื้อเครื่องตบดิน/คาจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑการกอสราง

- เพื่อใชในการปฏิบัติงานของ
สวนโยธา

- เครื่องตบดิน จํานวน ๑ ตัว

๕๐,๐๐๐
(งบอบต.)

๕๐,๐๐๐
(งบอบต.)

๕๐,๐๐๐
(งบอบต.)

- ทําใหการปฎิบัติงานของ
สวนราชการมีประสิทธิภาพ

สวนโยธา

15 โครงการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อปรับ
เกรดถนนในเขตอบต.

- เพื่อใชในการปฏิบัติงานของ
ของอบตฯ

- อบต.ควนโดน

100,000
(งบอบต.)

100,000
(งบอบต.)

100,000
(งบอบต.)

- มีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานและใหบริการ

สํานักปลัด

16 จางเหมาบริการตําแหนงผูชวยโยธา
-เพื่อใหการบริหารงานกิจการ
ผูชวยสวนคลัง แมบาน ชางไฟฟา ผูชวย งานของ อบต. มีประสิทธิภาพ

- อบต.ควนโดน

100,000
(งบอบต.)

100,000
(งบอบต.)

100,000
(งบอบต.)

- ทําใหการปฎิบัติงานของ
สวนราชการมีประสิทธิภาพ

100,000
(งบอบต.)

100,000
(งบอบต.)

100,000
(งบอบต.)

- มีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานและใหบริการ

สํานักปลัด คนงานทั่วไป พนง.ขับรถ
บรรทุกน้ํา ผูชวยผูดูแลเด็ก ฯลฯ
17 โครงการจัดซื้อถังดับเพลิงประจําสํานัก - เพื่อใชในการปฏิบัติงานของ
งานอบต. ศูนยปฎิบัติระบบการแพทย ของอบตฯ

- เพื่อจัดซื้อถังดับเพลิง
จํานวน 10 ถัง

(งบอบต.)

จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ปฏิบัติงานและใหบริการ

ทุกสวนราชการ

สํานักปลัด

ฉุกเฉิน และหมูบาน
-91รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
7. ยุทธศาสตรการพัฒนา การบริหารจัดการที่ดี
7.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน ใหทันสมัยและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17 กอสรางที่ทําการ อบต.

-เพื่อเปนที่ทําการของ
อบต.ควนโดน

-ตําบลควนโดน

18 จัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณวัดระยะทาง
และเครื่องควบคุมงานดานกอสราง

-เพื่อใหสวนโยธามีเครื่องมือ
ครบครัน

- เครื่องมือวัดระยะทาง
จํานวน 1 เครื่อง

19 ซื้อรถยนตสวนกลางประจําสํานักงาน
และรถบรรเทาสาธารณภัย

-เพื่อใชกิจการงานของ
อบต.ควนโดน

20 โครงการจัดซื้อโทรศัพทพรอมติดตั้ง

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
(บาท)
(บาท)
11,000,000
(งบอบต.)

๒๕๕๙
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ติดตอราชการไดรับ
ความสะดวก, รวดเร็ว

สํานักปลัด

100,000
(งบอบต.)

-ทําใหการทํางานของ
สวนโยธาเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

สวนโยธา

- รถยนต จํานวน 2 คัน

700,000
(งบอบต.)

-ทําใหการปฏิบัติงาน
ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

-เพื่อสงเสริมกิจการดานการ
ศึกษา

-ศพด. ม.4, ม.7

20,000
(งบอบต.)

20,000
(งบอบต.)

-มีสาธารณูปโภคใชอยาง
เพียงพอ

สวนการศึกษาฯ

21 โครงการจัดซื้อพัดลมฝาผนังพรอม
ติดตั้งในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

-สงเสริมการจัดกระบวน
การเรียน

-ศพด.ม.4 ม.7

30,000
(งบอบต.)

30,000
(งบอบต.)

-บรรยากาศเอื้อตอการ
เรียนรู

สวนการศึกษาฯ

22 โครงการจัดซื้อกลองวิดีโอ

-เพื่อใชในกิจการงานของ
สวนการศึกษาฯ
- เพื่อใหมีความพรอมตอการ
ปฏิบัติงานและบริการประชาชน

- กลองวิดีโอ จํานวน 1 เครื่อง
สวนการศึกษาฯ
- เครื่องพิมพปริ้นเตอรสี
จํานวน 4 เครื่อง

20,000
(งบอบต.)
20,000
(งบอบต.)

20,000
(งบอบต.)
20,000
(งบอบต.)

ทําใหการจัดเก็บเอกสาร/สื่อ/ สวนการศึกษาฯ
หลักสูตรแลดูสวยงามและ
-ทําใหมีสถานปฏิบัติงาน
ทุกสวนราชการ

23 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรสี

20,000
(งบอบต.)

-92รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
7. ยุทธศาสตรการพัฒนา การบริหารจัดการที่ดี
๗.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
๑ พัฒนา/ปรับปรุง อบต.ตามหลักการ
บริหารบานเมืองที่ดี
๒ สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย
รวมขอมูลขาวสารฯระดับอําเภอ

- เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํา
- ดําเนินการ ๑ ครั้งตอป
งานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
- สนับสนุนงบฯ ๑ ครั้ง
ของศูนยใหมีประสิทธิภาพ
ตอป(อบต.วังประจัน)

๗.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๕๗
(บาท)
๑๐,๐๐๐
(งบอบต.)
๑๓,๐๐๐
(งบอบต.)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๘
(บาท)
๑๐,๐๐๐
(งบอบต.)
๑๓,๐๐๐
(งบอบต.)

๒๕๕๙
(บาท)
๑๐,๐๐๐
(งบอบต.)
๑๓,๐๐๐
(งบอบต.)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- การดําเนินงานของ อบต.
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ทําใหการดําเนินงานเปน
ไปดวยความเรียบรอยมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด
สํานักปลัด

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนมีชองทางใน
การรับรูขอมูลขาวสารอบต.

สํานักปลัด
สวนศึกษา

๑ จัดทําแผนพับ/ใบปลิว/โปสเตอร/
เอกสารประชาสัมพันธ

- เพื่อประชาสัมพันธขอมูลและ
ผลการดําเนินงานของ อบต.

- แผนพับ ใบปลิว ฯลฯ
จํานวน ๑ ครั้งตอป

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
(งบอบต.)
(งบอบต.)
(งบอบต.)

2 บอกรับวารสารสิ่งพิมพ

- เพื่อใหประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง

- จัดหาหนังสือพิมพ จํานวน
8 หมูบาน

50,000
(งบอบต.)

50,000
(งบอบต.)

50,000
(งบอบต.)

ทําใหประชาชนไดรู
ขอมูลขาวสารทัน

สํานักปลัดฯ

3 จัดทําปายประชาสัมพันธการชําระภาษี

- เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
และสรางแรงจูงใจใหประชาชน
มาชําระภาษีภายในกําหนด

- จัดทําปายฯ จํานวน 3 ปาย

15,000
(งบอบต.)

15,000
(งบอบต.)

15,000
(งบอบต.)

- ทําใหการจัดเก็บภาษี
มีประสิทธิภาพ

สวนการคลัง

-93รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9)
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
7. ยุทธศาสตรการพัฒนา การบริหารจัดการที่ดี
7.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โตรงการรับชําระภาษีเคลื่อนที่

- เพื่อบริการประชาชนในการ
จัดเก็บภาษีทองถิ่น

- ออกบริการจัดเก็บภาษี ฯลฯ
เปาหมาย 8 หมูบาน

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
(งบอบต.)
(งบอบต.)
(งบอบต.)

2 อบต.เคลื่อนที่

- เพื่อรับทราบปญหาและออก
บริการประชาชนนอกพื้นที่

- ประชาชนไดรับบริการ
จากอบต.อยางทั่วถึง

15,000
อบต.

15,000
อบต.

15,000
อบต.

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนไดรับบริการ
จากอบต.อยางทั่วถึง

สํานักปลัด,
สวนการคลัง

-ทําใหสรางความ
สัมพันธระหวาง

สํานักปลัดฯ

เจาหนาที่และประชาชน
7.6 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
1 สนับสนุนการสํารวจและจัดเก็บขอมูล
จปฐ.ในเขต อบต.

- เพื่อใหการสนับสนุนหนวยงาน - สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดเก็บขอมูล จปฐ.
ปละ 1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
2554
2555
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12,000
12,000
12,000
(งบอบต.)
(งบอบต.)
(งบอบต.)

2 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

- เพื่อใหการบริหารจัดการที่ดี
และตามหลักธรรมาภิบาล

500,000
อบต.

-ตําบลควนโดน

500,000
อบต.

500,000
อบต.

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ทําใหการดําเนินงานเปน
ไปดวยความเรียบรอย

สํานักปลัด

-ทําใหการจัดเก็บภาษีของ
อบต.ควนโดน เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

สวนการคลัง

95

สวนที่ ๖
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
***********************************

๖.๑ องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
องคการบริห ารสวนตําบลควนโดนไดแตงตั้งคณะกรรมการติด ตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งประก อบดวย
(๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทอ งถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ ใหมี วาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการ
คัดเลือกอีกได โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นควร
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๖.๒ การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
เมื่อโครงการในแผนพัฒนาสามปไดรับการบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
ไดรับอนุมัติและประกาศใชตามขั้นตอนเรียบรอยแลว ใหเขาสูขั้นตอนของการติดตาม และประเมินผลการ
นํา แผนพั ฒ นาสามปไ ปทํ า การปฏิบั ติ ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล ซึ่ งก อ นเริ่ม การติ ด ตามประเมิ น ผล
จะตองทําความเขาใจในวัตถุป ระสงคและเปาหมายของแผนงาน /โครงการใหชัด เจนกอนวาจะติด ตาม
ประเมินผลอะไร อยางไร เพราะสิ่งเหลานี้จะเชื่อมโยงไปถึงการเลือกวิธีการติด ตามผลและตัวชี้วัดที่ใชใน
การติดตามผลตางๆ
ตัวชี้วัดการประเมินผล ตองสามารถใหคาหรือบงชี้ถึงคุณลักษณะที่ชัดเจนของสิ่งที่จะวัดทั้ง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
เงื่อนไขดานเวลาและสถานที่ ตองระบุชวงเวลาและสถานที่ของสิ่งที่จะวัดให ชัดเจนเพื่อ
ประโยชนในการเปรียบเทียบใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ผลลัพธของการดําเนินงาน เปนการประเมินความสําเร็จของงาน ซึ่งสามารถแยกไดเปน
การประเมินผลผลิตของงาน และการประเมินผลกระทบของการพัฒนา ดังนี้
๑. ผลผลิตของงาน ( Output ) มี ๒ ลักษณะ คือ
 ผลความกาวหนา ของการดําเนินงานในแตละชวง ดัชนีที่ใชวัดความกาวหนาของงาน
จะไดมาจากเกณฑหรือคามาตรฐานของโครงการที่เคยทําไว
 ผลการดํ า เนิ น งานเมื่อ เสร็ จ สิ้ นโครงการ เป น ผลสํา เร็ จ ของงานตามเป า หมายซึ่ ง
สามารถตรวจสอบวัดไดอยางงเปนรูปธรรม
๒. ผลกระทบของการพัฒ นา ( Outcome ) มี ๒ ลักษณะ คือ
 ผลกระทบระยะสั้น (Effects) เปนผลเบื้องตนที่ไดจากแผนงาน /โครงการ
 ผลกระทบระยะยาว ( Impacts) เปนผลที่มีตอคุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชน
ขั้นตอนในการติดตามประเมินผล
เมื่อนําผลการประเมินที่ไดไปใชในการปรับตัวใหทันกับสถานการณและตัวชี้นําการ ดําเนิน
งานตอเนื่อง ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้
1. ขั้นการจําแนกองคประกอบหลักและการกําหนดมาตรฐานดัชนีของแผนงาน /โครงการ
องคประกอบหลัก ไดแก วัตถุประสงค ขั้นตอนการดําเนินงาน การใชทรัพยากรทั้งดาน
งบประมาณ บุ ค ลากร วั ส ดุอุ ป กรณ ข อ มูล เหล านี้ เ ป น ข อ มู ล ที่ จํา เป น ตอ การสร า งกรอบการติ ด ตาม
ประเมินผลความสําเร็จ ผลกระทบของแผนงาน /โครงการที่ชัดเจน
วัตถุประสงคของโครงการ เปนสวนที่บอกถึงผลตอบแทนหรือผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับเมื่อ
โครงการดํ า เนิ น การเสร็ จ สิ้ น ตามระยะเวลาที่ กํ า หนด การประเมิ น ว า โครงการประสบความสํ า เร็ จ
สามารถบรรลุผลตามที่กําหนดไวหรือไม จําเปนตองเปรียบเทียบระหวางผลที่เกิดขึ้นจริงกับผลที่คาดวา
จะไดรับ ซึ่งโครงการไดระบุไ วในสวนวัต ถุประสงคนั่นเอง โดยวัต ถุประสงคจ ะตองถูกแปลงคาเปน
ตัวชี้วัดที่สามารถใชวัดไดอยางชัดเจน เพื่อใหสามารถวัดแล ะเปรียบเทียบได
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สําหรับขอมูลในเรื่องขั้นตอนการดําเนินงานในแตละชวงเวลา เปนขอมูลที่ใชกําหนดกรอบการ
ติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงาน และการใชทรัพยากรประเภทตาง ๆ จะเกี่ยวของกับ
การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของโครงการ
2. ขั้นการกําหนดขอมูลและแหล งขอมูลที่จําเปนตอการพัฒนาดัชนี
จากขั้นตอนที่นําองคป ระกอบหลักมากําหนดกรอบการประเมินผลและแปลงเปนดัชนีชี้วัด ผล
ลัพธของโครงการ รวมทั้งเกณฑติดตามความกาวหนาของโครงการ มาถึงขั้นตอนที่ผูประเมินผลตอง
กํ า หนดประเภทข อ มู ล ตลอดจนแหล ง ที่ ม าของข อ มู ล ที่ จํ า เป น ต อ งใช ใ นการติ ด ตามประเมิ น ผลโดย
ประเภท ของขอมูลอาจแบงไดในหลายลักษณะ อาทิ แบงเปน ๒ ประเภท ตามคุณลักษณะของขอมูล
ไดแก ขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ
นอกจากนี้ยังสามารถแบงตามการจัดเก็บเปน ๒ ประเภท คือ ขอมูลที่ยังไมมีการจัด เก็บมา
กอน (ขอมูลระดับปฐมภูมิ ) เมื่อตองการใชขอมูลจึงตองมีการสํารวจเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล อีกประเภท
หนึ่งคือ ขอมูลที่มีผูรับผิดชอบจัดเก็บไวแลว (ขอมูลระดับทุติยภูมิ )
๓. ขั้นการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
เมื่อทราบถึงประเภทของขอมูลและแหลงที่มาของขอมูล ผูประเมิน ผลจะตองเก็บรวบรวมขอมูลที่
ต อ งใช ใ นการวิ เ คราะห เพื่ อ ประเมิ น ความก า วหน า ผลการดํ า เนิ น งาน ทั้ ง ผลกระทบและผลสํ า เร็ จ
ตลอดจนปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น จากนั้นประมวลเปนขอเสนอแนวทางการดําเนินงานในดานตาง ๆ
อาทิ แนวทางแกไขปญหาอุปสรรคดังกลาว แนวทางปรับปรุงพั ฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นตอไปในอนาคต แนวทางที่จะนําประสบการณของโครงการไปประยุกตใชกับโครงการอื่นๆ เหลานี้
เปนตน
๔. ขั้นความถี่ของการสํารวจ การรายงานผลตอองคกร /กลไกที่เกี่ยวของและการมอบหมาย
หนวยงานรับผิดชอบ
ภายหลังจากการจัดทํารายติดตามประเมินผล โดยสรุปสถานการณ ขอผิดพลาดผลสําเร็จของ
แผนงาน/โครงการ ตลอดจนขอเสนอแนะในดานตางๆ ผูประเมินผลจะตองนําเสนอรายงานผลการ
ประเมินเพื่อเปนสารสนเทศยอนกลับ (Feed Information Back) ใหกับผูเกี่ยวของทั้งหมดในทุกระดับ
เพื่อทราบความสําเร็จ ความกาวหน า ปญหา /อุปสรรค และแนวทางแกไข หรือความลมเหลว ทั้งนี้
เพื่อจะไดนํามาเปนสารสนเทศในการตัดสินใจในทุกระดับตอไป
สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ควนโดนไดกําหนด
แบบการติดตามผลการดําเนินงานเปนรายไตรมาส เปนเครื่องมือนําไปใชติดตามค วามกาวหนาในการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม ๒ ประเด็น คือ (๑) การ
ติดตามผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ๓ ป (๒) ผลการดําเนินงาน
และการเบิกจายงบประมาณ ตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีประโยชน ดังนี้
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๑) เปนเครื่องมือที่จะนําไปใชเปนเครื่องมือในการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ และโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งนอกจากจะทําใหรับทราบถึงสถานการณ
ในการดําเนินงานแลว ยังสามารถใชเปน “สัญญาณเตือนภัยลวงหนา ” วาแผนยุทธศาสตรที่กําหนด
สามารถเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดหรือไม
๒) เปนเครื่องมือสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งเปนหนวยติดตามประเมินผล
(Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) เพื่อใชในการติดตามผลการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในภา พรวม
โดยกําหนดระยะเวลาในการติดตามผลการดําเนินงานเปนแบบรายไตรมาส ๓ เดือน โดยเริ่ม
ตั้งแตเดือนตุลาคม ซึ่งเปนเดือนแรกของปงบประมาณ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประกอบดวย ๔ สวน คือ
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลควนโดน อําเภอสตูล จังหวัดสตูล
๒. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่
( )ไตรมาสที่ (ตุลาคม -ธันวาคม)
( )ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม -มีนาคม)
( )ไตรมาสที่ (เมษายน -มิถุนายน)
( )ไตรมาสที่ ๓ (กรกฎาคม -กันยายน)
สวนที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ป
๓. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ป
ยุทธศาสตร
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ปที่ ๑
จํานวน
โครงการ

…….
งบ
ประมาณ

ปที่ ๒
จํานวน
โครงการ

…….
งบ
ประมาณ

ปที่ ๓
จํานวน
โครงการ

รวม

……
งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ
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รวม

๔. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ปที่ ๑............
ยุทธศาสตร

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

ปที่ ๒............
จํานวน
โครงการ

ปที่ ๓.............

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

รวม
จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

รวม
๕. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป ...................
จํานวนโครงการ
ที่เสร็จ
ยุทธศาสตร
จํานวน

รอย
ละ

จํานวนโครงการที่
อยูใ นระหวาง
ดําเนินการ
จํานวน
รอย
ละ

จํานวนโครงการ
ที่ยังไมได
ดําเนินการ
จํานวน รอยละ

จํานวนโครงการ
ที่มกี ารยกเลิก
จํานวน

รอยละ

จํานวนโครงการ
ที่มกี ารเพิ่มเติม
จํานวน

รอยละ

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด
จํานวน

รอยละ
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รวม

๖. การเบิกจายงบประมาณป ...................
ยุทธศาสตร

งบปกติ
จํานวนเงิน รอยละ

เงินสะสม
จํานวนเงิน รอยละ

รวม
จํานวนเงิน รอยละ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
รวม
สวนที่ ๓ ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๗. โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป ..................
ผลการดําเนินงาน
โครงการ

๑.

ดําเนินการ
เสร็จแลว

งบประมาณ

อยูในระหวาง ยังไมได งบประมาณ งบประมาณ
ดําเนินการ ดําเนินการ ที่ไดรับ
ที่เบิกจาย
ไป
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๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
รวม
สวนที่ ๔ ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
..................................................................................................................................... ..............................
......................................... ..........................................................................................................................
...................................... .............................................................................................................................
................................................................................................................. ..................................................
..................... ................. .............................................................................................................................

๖.๓ การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผลเปน กระบวนการวิเคราะหเงื่อ นไขและสถานการณการดํ าเนินงานของ
องค ก ร ทั้ ง ก อ นการพั ฒ นา ระหว า งการพั ฒ นา และผลลั พ ธ ข องการพั ฒ นา ในการประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานตามแผนนั้น จะแบงการประเมิ นผลออกเปน ๓ เวลา ดังนี้
๑. การประเมินผลกอนการดําเนินงาน มีประเด็นในการประเมินที่สําคัญอยางนอย
๒ ประเด็น คือ
 ความสอดคลองและเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรที่กําหนดเปาหมายที่ตองการ
ใหสําเร็จ
 ความเหมาะสมของปจจัยนําเขา (Input) และวิธีการปฏิบัติตามแผน (Process) วา
มีความพรอม ความเหมาะสมหรือไม เพื่อที่จะไดนําแผนไปใชอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือ
เรียกอีกอยางวาการตรวจสอบระบบนําสง
๒. การประเมิน ผลระหวางการดําเนินงานตามแผน มีวัตถุป ระสงคเพื่อที่จะทราบความ
เที่ยงตรงของแผนวายังคงมีความสอดคลองกับ ความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดหรือไม ทั้งในดานของ
ปจจัยนําเขา (Input) และกระบวนการทํางาน (Activity Process)
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ทั้งนี้ เพื่อเปนสารสนเทศสําหรับผูบริหารในการตัดสินในปรับปรุง /พัฒนาแผน หรือเรียกวา การ
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและการพัฒนา ทั้งนี้ ผลจากการประเมิน จะตองตอบคําถามใหไดวาระบบการ
นําสงยังมีความเหมาะสมหรือไมอยางไร และจะตองพัฒนา /ปรับปรุงอะไรหรือไม
๓. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดําเนินการ เมื่อการปฏิบัติตามแผนในระดับตางๆ ไดเสร็จ
สิ้นลงตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติตามแผนก็คือ ความสําเร็จตามเปาหมายที่ ไดกําหนดไว ดังนั้นการ
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผนก็คือ การประเมินผลความสําเร็จของเปาหมายที่กําหนดนั้นเอง ทั้งนี้จะตองมี
การกําหนดเกณฑในการวัดในทุกตัวชี้วัดเพื่อใหไดผลการประเมินที่เปนรูปธรรม (เชิงปริมาณ) นอกจากนี้
สิ่งที่สําคัญมากที่สุดในระบบการประเมินผลคือก ารนําผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจเพื่อเรงรัดชะลอ
ปรับปรุงหรือยกเลิกการดําเนินงาน
………………………………………..

