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                              ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

------------------------------------------------------ 
 
1. ด้านกายภาพ 
   ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
          องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  บ้านซอย  10 ต าบลควนกาหลง อ าเภอ
ควนกาหลง จังหวัดสตูล อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดสตูล ห่างจากศาลากลางจังหวัดสตูลเป็นระยะทาง 
37 กิโลเมตร เป็นต าบลที่เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอ าเภอควนกาหลง โดยที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ควนกาหลงอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอควนกาหลงเป็นระยะทาง 3  กิโลเมตร 
       ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลปาล์มพัฒนา  อ าเภอมะนัง  และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเทือกเขาบรรทัด 
       ทิศใต้      ติดต่อกับ ต าบลควนโดน  อ าเภอควนโดน  ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ 
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลทุ่งนุ้ย อ าเภอควนกาหลงและต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลอุใดเจริญ อ าเภอควนกาหลง  และต าบลปาล์มพัฒนา อ าเภอมะนัง 

 
                            ภาพที่ 1.1 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูล 
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ภาพที่ 1.2 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของต าบลควนกาหลง 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ  
       สภาพพ้ืนที่ต าบลเป็นที่ราบถึงพ้ืนที่ลาดชั้นมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นที่ ราบลุ่มใช้ท า

นา พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันตกเฉียงเหนือมาถึงตอนกลางของต าบล สภาพพ้ืนที่ลูก
คลื่นลอนชันถึงภูเขาสูง ความลาดชัน 20 ถึง 35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่ด้านตะวันออกเพียงใต้ลาดไปทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ของต าบล พ้ืนที่เหลือจากที่กล่าวมาแล้ว ได้แก่ชุมชน แหล่งน้ า  แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ 
คือ 

1. ที่ราบ อยู่บริเวณตอนกลางของต าบล 
2. พ้ีนที่ลูกคลื่นลอนลาด อยู่บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของต าบล 
3. พ้ืนที่สูงและภูเขาอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือตอนบนของต าบล 

ที่มา: สนง.พัฒนาที่ดินภาคใต้ 
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   ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ   
                   พ้ืนที่ต าบลควนกาหลง  จังหวัดสตูล   อุณหภูมิเฉลี่ย 27-32.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
ต่ าสุดเฉลี่ย 23-28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 80 ต่อปี ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 
2215.4 มิลลิเมตรต่อปี ลักษณะภูมิอากาศแบ่งเป็น 2 ฤดูกาล คือ  
                   1. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม เป็นระยะเวลา 8 เดือน เนื่องจากได้รับลม
มรสุม 2 ทาง คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงกันยายน 
ของทุกปี และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลจีนใต้ ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี 
                  2. ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน เป็นเวลา 4 เดือน   

   ๑.4  ลักษณะของแหล่งน้ า  ดังนี้ 
ล าดับที่ ชื่อล าคลองสายส าคัญ สถานที่ตั้ง 

๑ คลองล าโลน พ้ืนที่ หมู่ที่  11 
๒ คลองกลางปุา พ้ืนที่ หมู่ที่   2 
๓ คลองปุโล๊ะ พ้ืนที่ หมู่ที่  7 
๔ คลองการะเกตุ พ้ืนที่ หมู่ที่  10 
๕ คลองมาม่าใหญ่ พ้ืนที่ หมู่ที่  6 
๖ คลองรังเลน พ้ืนที่ หมู่ที่  5  
๗ คลองมาจัง พ้ืนที่ หมู่ที่   3 
๘ คลองมาม่าเล็ก พ้ืนที่ หมู่ที่   6 
9 คลองล าโลนน้อย พ้ืนที่ หมู่ที ่  11 

10 คลองชัน พ้ืนที่ หมู่ที่   11 
11 คลองเปล พ้ืนที่ หมู่ที่   11 

   
ล าดับที่ ชื่อล าห้วยสายส าคัญ สถานที่ตั้ง 

๑ ห้วยน้ าด านอก   พ้ืนที่ หมู่ที่  1 
๒ ห้วยน้ าด าใน พ้ืนที่ หมู่ที่  10  
๓ ห้วยซอย 9 พ้ืนที่ หมู่ที่  2 
๔ ห้วยยวน พ้ืนที่ หมู่ที่  3 
๕ ห้วยก า พ้ืนที่ หมู่ที่  3 
6 ห้วยรงัเลน พ้ืนที่ หมู่ที่   5 
7 ห้วยในนา พ้ืนที่ หมู่ที่   5 
8 ห้วยซอย 8 พ้ืนที่ หมู่ที่   7 
9 ห้วยโตนไม้ปัก พ้ืนที่ หมู่ที่   9 

10 ห้วยหลุมภ ี พ้ืนที่ หมู่ที่   9 
11 ห้วยทรายยาว พ้ืนที่ หมู่ที่   6 
12 ห้วยน้ าแดง พ้ืนที่ หมู่ที่   5 
13 ห้วยยวน พ้ืนที่ หมู่ที่   11 
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14 ห้วยก า   พ้ืนที่ หมู่ที่   11 
15 ห้วยโตะบุก   พ้ืนที่ หมู่ที่   8 

 

   1.6 ลักษณะของป่าไม้ 
สภาพส่วนใหญ่เป็นปุาไม้ คิดเป็นร้อยละ 51.82 ของพ้ืนที่ทั้งอ าเภอ ลักษณะไม้ที่พบ เช่น ไม้

หลุมพอ ไม้ตะเคียน ไม้ยาง และไม้เบญจพรรณ เป็นต้น แต่ปัจจุบันปุาไม้เหล่านี้ลดน้อยลงเป็นล าดับ 
เนื่องจากปุาสงวนบางแห่งทางราชการได้เปิดปุาให้นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จัดสรรให้สมาชิกเข้าอยู่
และประกอบอาชีพ  
 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
    ๒.๑  เขตการปกครอง  แบ่งออกเป็น   11   หมู่บ้านองค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง 
มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 108,017 ไร่  หรือประมาณ 172.83 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 11 หมู่บ้าน โดยจ าแนกพ้ืนที่แต่ละหมู่บ้านได้     

    

 

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยน้ าด านอก                                     4,625  ไร่ 
หมูที่ 2 บ้านซอยสิบ                                             3,300 ไร่ 
หมู่ที่ 3 บ้านควนล่อน                                           8,200  ไร่ 

หมู่ที่ 4 บ้านซอยสี่ – เจ็ด                                       7,500  ไร่ 
หมู่ที่ 5 บ้านพร ุ                                                14,375  ไร่ 
หมู่ที่ 6 บ้านเขาใคร                                            18,000  ไร่ 
หมู่ที่ 7 บ้านซอยแปด                                            7,317  ไร่ 
หมู่ที่ 8 บ้านเหนือคลอง                                        30,700  ไร่ 
หมู่ที่ 9 บ้านวังผาสามัคคี                                        3,500  ไร่ 

หมู่ที่ 10 บ้านห้วยน้ าด าใน                                        6,500  ไร่ 
หมู่ที่ 11 บ้านปาล์มไทย พ้ืนที่รวมกับหมูที่ 8 ยังไม่มีการังวัดใหม่ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ปกครอง หมายเหตุ 
๑ บ้านห้วยน้ าด านอก นายกอเดช  แกสมาน ผู้ใหญ่บ้าน 
๒ บ้านซอยสิบ นายสุภาพ สิตะรุโน ผู้ใหญ่บ้าน 
๓ บ้านควนล่อน นายพิเชษฐ์   โสรัสสะ ผู้ใหญ่บ้าน 
๔ บ้านซอยสี่ – เจ็ด  นายอรุณ   เปศรียะโร ผู้ใหญ่บ้าน 
๕ บ้านพรุ นายมาแอล ด่านเท่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
๖ บ้านเขาไคร นายสอเขตร์  อ้นวิเศษ ผู้ใหญ่บ้าน 
๗ บ้านซอย8 นายสะกะยิย่า  มูเก็ม ก านัน 
๘ บ้านเหนือคลอง นายเจ๊ะเป็น   สันหลัง ผู้ใหญ่บ้าน 
๙ บ้านวังผาสามัคคี นางชมัยพร  จงจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 

๑๐ บ้านห้วยน้ าด าใน นายวรพงศ์  ท่อนทอง ผู้ใหญ่บ้าน 
11 บ้านปาล์มไทย นายทวี  แก้วโชติ ผู้ใหญ่บ้าน 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง                                  -๖- 
 
 

  
๒.๒  เขตการเลือกตั้ง  : หน่วยเป็นคน (ที่มาส านักทะเบียนท้องท่ีอ าเภอควนกาหลง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.  ประชากร 
   ๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร : หน่วยเป็นคน (ท่ีมา:ส านักทะเบียนท้องที่อ าเภอควนกาหลง) 

หมู่
ที ่

ช่ือหมู่บ้าน 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ชาย  
(คน) 

หญิง  
(คน) 

รวม  (คน) จ านวน
ครัวเรือน 

  ชาย  
(คน) 

หญิง  
(คน) 

รวม  
(คน) 

จ านวน
ครัวเรือน 

1 บ้านห้วยน้ าด านอก 627 605 1,232 543 641 623 1,264 548 
2 บ้านซอยสิบ 534 528 1,062 531 527 517 1,044 535 
3 บ้านควนล่อน 932 991 1923 709 941 1,012 1,953 719 
4 บ้านซอยสี่ – เจ็ด 795 819 1,614 604 808 814 1,622 611 
5 บ้านพรุ 700 688 1,388 447 705 689 1,394 460 
6 บ้านเขาใคร 644 573 1,217 353 645 579 1,224 363 
7 บ้านซอยแปด 521 568 1,089 415 528 563 1,091 425 
8 บ้านเหนือคลอง 467 457 924 291 483 464 947 300 
9 บ้านวังผาสามคัค ี 772 766 1,538 451 763 762 1,525 458 

10 ห้วยน้ าด าใน 657 642 1,299 451 657 652 1,299 451 
11 บ้านปาล์มไทย 501 501 1,002 306 505 513 1,018 322 
 ทะเบียนบ้านกลาง 59 34 93 2 55 34 89 2 
 รวม 7,195 7,159 14,354 5,090 7,258 7,212 14,470 5,194 

 
 
 
 
 

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

๕๐๐

๖๐๐

0-5  6-14  15-25 26-39 40-49 50-59 60-ข้ึน
ไป

ปี ๕๙

  (ที่มา :  ส านักงานทะเบียนอ าเภอควนกาหลง) 
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3.1.1แผนภูมิแสดงจ านวนประชากรในต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี  3.2.1  แสดงจ านวนประชากรของต าบลควนกาหลง  โดยจ าแนกตามรายหมู่บ้าน ชาย/หญิง 
                                     
๓.๒  ช่วงอายุและจ านวนประชากร : หน่วยเป็นคน (ท่ีมา:ส านักทะเบียนท้องที่อ าเภอควนกาหลง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี  3.2.2  แสดงจ านวนประชากรของต าบลควนกาหลง  โดยจ าแนกตามช่วงอายุ 
                                    (ข้อมูล ณ วันท่ี 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559)   

 

ช่วงอายุป ี
0 - 5 ป ี 6 - 14 ป ี 15 - 25 ปี 26 - 39 ปี 40 - 49 ปี 50 - 59 ปี 60 ปีข้ึนไป 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
761 704 1,042 

 
 

1,010 1,182 1,213 1,622 1,561 1,058 1,012 802 806 785 878 

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

๕๐๐

๖๐๐

0-5  6-14  15-25 26-39 40-49 50-59 60-ข้ึนไป

ปี  ๕๙

๐

๕๐๐

๑๐๐๐

๑๕๐๐

๒๐๐๐

๒๕๐๐

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๗ ม.๘ ม.๙ ม.๑๐ ม.๑๑

ครวัเรอืนปี ๕๘

ครวัเรอืนปี ๕๙

ชายปี ๕๘

ชายปี ๕๙

หญิงปี ๕๘

หญิงปี ๕๙

รวมปี ๕๘

รวมปี ๕๙
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๔.  สภาพทางสังคม 
            ๔.๑  การศึกษา  : หน่วยเป็นคน (ท่ีมาข้อมูล CCIS กองการศึกษาฯ) 

 

ราษฎรส่วนใหญ่สามารถอ่านออกเขียนได้    ระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยของประชาชนในต าบล    
ควนกาหลง อยู่ที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ในเขตพ้ืนที่ต าบลควนกาหลง มีสถานศึกษาและสถานที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษา ดังนี้  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4.1.1 ตารางแผนภูมิแสดงเปรียบเทียบจ านวนครูและเด็กนักเรียน 
 
 
 

สถานศึกษาในเขตพื้นที่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 7 แห่ง 
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ จ านวน 3 แห่ง 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 8 แห่ง 
โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 2 แห่ง 
โรงเรียนระดับมัธยม จ านวน 1 แห่ง 
โรงเรียนระดับอาชีวะ จ านวน 1 แห่ง 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ านวน 1 แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน จ านวน 1 แห่ง 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ จ านวน 11 แห่ง 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร จ านวน 1 แห่ง 

รวม จ านวน 37 แห่ง 
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   ๔.๒  สาธารณสุข : (ท่ีมากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานพัฒนาชุมชน) 

 
    ๔.๓  อาชญากรรม : หน่วยเป็นราย (ที่มา:สถานีต ารวจภูธรควนกาหลง) 
     

1 ท าร้ายร่างกาย 6 ราย 
2 พยายามฆ่า 4 ราย 
3 ลักทรัพย์ 18 ราย 
4 ยักยอกทรัพย์ 1 ราย 
5 พรากผู้เยาว์ 1 ราย 
6 ท าให้เสียทรัพย์ 1 ราย 
7 ฉ้อโกงทรัพย์ 2 ราย 
8 ข่มขืนกระท าช าเรา 1 ราย 

 

๔.๔  ยาเสพติด : หน่วยเป็นราย (ท่ีมา:สถานีต ารวจภูธรควนกาหลง) 
1.  ยาเสพติด  (รวมทุกประเภท)          125  ราย 

 
๔.๕  การสังคมสงเคราะห์  : หน่วยเป็นคน  (ท่ีมา:งานพัฒนาชุมชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                 

1 โรงพยาบาลชุมชน ขนาด  30 เตียง จ านวน 1 แห่ง 
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล จ านวน 3 แห่ง 
3 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จ านวน 7 แห่ง 
4 ส านักงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน   จ านวน 11 แห่ง 
5 อสม.            จ านวน 302 คน 
6 อัตราการมีและการใช้ส้วม  จ านวน 100% แห่ง 
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 4.5.1 จ านวนผู้สูงอายุในพื้นที่  (ข้อมูลจาก : งานพัฒนาชุมชน อบต.ควนกาหลง) 
 

ผู้สูงอายุหมู่ที่ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม คิดเป็นร้อยละ 
1 46 62 108 6.72 
2 61 78 139 8.66 
3 100 138 238 14.82 
4 98 113 211 13.14 
5 70 75 145 9.03 
6 53 59 112 6.97 
7 66 79 145 9.03 
8 43 42 85 5.29 
9 92 85 177 11.02 

10 69 90 159 9.90 
11 39 48 87 5.42 
รวม 737 869 1,606 100.00 

238

211

145
112

145

85

177

159

87 108

139
�    1 �    2

�    3 �    4

�    5 �    6
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�    9 �    10

�    11
 

            
                  4.5.2 แผนภูมิจ านวนผู้สูงอายุในพื้นที่แบ่งตามรายหมู่บ้าน 
 

ช่วงอายุ (ปี) 60 -69 70 - 79 80 - 89 90 ปีข้ึนไป รวม 
จ านวน (คน) 880 477 202 47 1,606 
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880
477

202
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60-69
70-79
80-89
90 �ึ    

 
           4.5.3 แผนภูมิจ านวนผู้สูงอายุในพื้นที่แบ่งตามช่วงอายุ 
 
 จ านวนผู้พิการในพื้นที่  (ข้อมูลจาก : งานพัฒนาชุมชน  อบต.ควนกาหลง) 
ผู้พิการ ประเภท  

1 
ประเภท 

2 
ประเภท 

3 
ประเภท 

4 
ประเภท 

5 
ประเภท 

6 
ประเภท 

 7 
รวม 

ชาย 12 31 67 3 36 3 - 152 
หญิง 7 27 46 3 20 1 1 105 
รวม 19 58 113 6 56 4 1 256 

 ประเภทที่ 1  ความพิการทางมองเห็น     ประเภทที่ 5  ความพิการทางสติปัญญา 
 ประเภทที่ 2  ความพิการทางการได้ยิน       ประเภทที่ 6  ความพิการทางการเรียนรู้ 
                         หรือสื่อความหมาย       ประเภทที่ 7  ความพิการทางออทิสติก 
 ประเภทที่ 3  ความพิการทางการเคลื่อนไหว 
      หรือร่างกาย     
 ประเภทที่ 4  ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
**ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  เรื่อง  ประเภทและหลักเกณฑ์
ความพิการ (ฉบับท่ี 2) ปี พ.ศ. 2555 
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 ระเภทที่ 2, 58

 ระเภทที่ 3, 113

 ระเภทที่ 4, 6

 ระเภทที่ 6, 4

 ระเภทที่ 5, 56

 ระเภทที่ 7, 1
 ระเภทที่ 1, 19

 ระเภทท่ี 1

 ระเภทท่ี 2

 ระเภทท่ี 3

 ระเภทท่ี 4

 ระเภทท่ี 5

 ระเภทท่ี 6

 ระเภทท่ี 7

                    4.5.4 แผนภูมิจ านวนผู้พิการแบ่งตามประเภทความพิการ 
 

จ านวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่  (ที่มา : งานพัฒนาชุมชน  อบต.ควนกาหลง) 
ผู้ติดเชื้อ จ านวน (คน) 

ชาย 7 
หญิง 18 
รวม 25 

 

        

�ญิง, 18

ชาย, 7

ชาย

�ญิง

 
4.5.5แผนภูมิจ านวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่แบ่งชาย/หญิง 
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๕.  ระบบบริการพื้นฐาน 
      ๕.๑  การคมนาคมขนส่ง (ท่ีมา:กองช่างอบต.ควนกาหลง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
  5.2  การไฟฟ้า : (ท่ีมา:กองช่าง อบต.ควนกาหลง) 
 
 
 
 
 
 
    ๕.๓  การประปา : หน่วยเป็นหมู่บ้าน (ท่ีมากองช่าง อบต.ควนกาหลง) 

สถานที่ตั้ง ประปาปาดาล(แห่ง) ประปาผิวดิน(แห่ง) 
พ้ืนที่ หมู่ที่  1 2 1 
พ้ืนที่ หมู่ที่  2 2 1 
พ้ืนที่ หมู่ที่  3 3 - 
พ้ืนที่ หมู่ที่  4 4 2 
พ้ืนที่ หมู่ที่  5 2 1 
พ้ืนที่ หมู่ที่  6 - 2 
พ้ืนที่ หมู่ที่  7 5 1 
พ้ืนที่ หมู่ที่  8 - 3 
พ้ืนที่ หมู่ที่  9 1 2 
พ้ืนที่ หมู่ที่  10 2 1 
พ้ืนที่ หมู่ที่  11 - 1 

        
 
 

1. ถนน cape seal จ านวน 31 สาย 
2. ถนน Double Serface จ านวน 5 สาย 
3. ถนนคอนกรีต จ านวน 30 สาย 
4. ถนนแอสฟัสติก คอนกรีต จ านวน 10 สาย 
5. ถนนหินคลุก จ านวน 8 สาย 
6. ถนนหินผุ จ านวน 9 สาย 
7. ถนนลูกรัง จ านวน 7 สาย 
8. ถนนดินเดิม  จ านวน 1 สาย 

 รวม จ านวน 97 สาย 
 สะพาน  25  แห่งครอบคลุมทั้ง  11  หมู่บ้าน             

 จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูา                                           3,638   ครัวเรือน 
 พ้ืนที่ได้รับบริการกระแสไฟฟูา                              ร้อยละ    82   ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
 ไฟฟูาสาธารณะ (ไฟฟูาส่องสว่าง) ครอบคลุมถนนใน 11 หมู่บ้าน         จ านวน  661  จุด  

แยกเป็น ผ่านเครื่องมิเตอร์  จ านวน  95 จุด  และไม่ผ่านเครื่องมิเตอร์  จ านวน   54  จุด 
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       ๕.๔  โทรศัพท์ /การโทรคมนาคม  
       (ท่ีมา:บริษัททีโอทีจ ากัดมหาชน และการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานอบต.ควนกาหลง ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๕.๕  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ  ครุภัณฑ์   
              มีไปรษณีย์อนุญาต ๑ แห่ง และรถรับส่งวัสดุครุภัณฑ์เอกชนบริการโดยตลอด พ้ืนที่หมู่ที่ 2 
 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 
     ๖.๑  การเกษตร :   (ท่ีมา:ส านักงานเกษตรอ าเภอควนกาหลง ) 
  อาชีพทางด้านเกษตรกรรม    (ที่มา : ส านักงานเกษตรอ าเภอควนกาหลง)     
                 ราษฎรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  ประกอบอาชีพทางด้าน
การเกษตร โดยมีพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งสิ้นประมาณ 58,700 ไร่  มีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญคือ ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน ผลไม้ และข้าว  กล่าวคือ มีพ้ืนที่ท าสวนยางพาราประมาณ   ประมาณ30,000 ไร่ พ้ืนที่ปลูก
ปาล์มประมาณ  23,000 ไร่  พ้ืนที่ท าสวนผลไม้ประมาณ  3,000  ไร่  และพ้ืนที่ท านาข้าวประมาณ 
2,700 ไร่  ส าหรับอาชีพรองลงมาคืออาชีพรับจ้าง  ราษฎรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ 
คือ ในครัวเรือนหนึ่ง ๆ จะมีการประกอบอาชีพทั้งท าสวนและรับจ้าง หรือท านาและท าสวนหรือท าสวนและ
ค้าขาย เหล่านี้ เป็นต้น มูลค่าการผลิตทางภาคการเกษตร  263,000,000.- บาท / ปี 
           6.2 การปศุสัตว์   

 

 
 
 
 
 
 
            หมายเหตุ ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ข้อมูลรวมทั้งอ าเภอ 
             ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอควนกาหลง(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559) 
 
 
 
 

 โทรศัพท์สาธารณะ                                     จ านวน   27   แห่ง 
 อินเทอร์เน็ตต าบล                                      จ านวน    1   แห่ง 
 โทรศัพท์ในเขตพ้ืนที่                                จ านวน  192  เลขหมาย 
 Internet & Data                                       จ านวน  166   port 
 ระบบเสียงตามสาย /หอกระจายข่าวในพ้ืนที่       จ านวน     18   แห่ง  

 1. โคพ้ืนเมือง ปริมาณผลผลิต/ปี 1,851 ตัว 378 ราย 
2. สุกร ปริมาณผลผลิต/ปี 3,031 ตัว  18 ราย 
3. ไก่ไข่ ปริมาณผลผลิต/ปี 24,110 ตัว 308 ราย 
4. ไก่เนื้อ ปริมาณผลผลิต/ปี 457,700 ตัว  
5. 
6. 

แพะ 
แกะ 

ปริมาณผลผลิต/ปี 
ปริมาณผลผลิต/ปี 

252 
56 

ตัว 
ตัว 

 40 ราย 
  1 ราย 
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       6.3 การท่องเที่ยว (ที่มา:กองการศึกษา) 
         แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงาม และยังคงอยู่ซึ่งความเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์  ดังนี้ 
 น้      น้ าตก    จ านวน 3 แห่ง  ดังนี้ 

1 น้ าตกธาราสวรรค์ พ้ืนที่ หมู่ที่ 5 
2 น้ าตกดาวกระจาย พ้ืนที่ หมูที่ 11 
3 น้ าตกสายใจ พ้ืนที่ หมูที่ 6 

    บ่อน้ าร้อน     จ านวน 1 แห่ง  พ้ืนที่หมู่ที่ 11 
    เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด  วนอุทยานน้ าตกธาราสวรรค์ 
 

    ถ้ า    จ านวน  5  แห่ง  ดังนี้      
1 ถ้ าเขาเข้ พ้ืนที่ หมู่ที่ 2 
2 ถ้ าเขาค้อม พ้ืนที่  หมู่ที่ 10 
3 ถ้ าเขาวัง พ้ืนที่ หมูที่ 6 
4 ถ้ าเขานา พ้ืนที่ หมู่ที่ 6 
5 ถ้ าเขาพลู พ้ืนที่ หมู่ที่ 9 

 
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานน้ าตกธาราสวรรค์ 
 

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว ธรรมชาติและสัตว์ปุา 
 

ประเภทสถานที่ ที่พัก โรงแรม 
 

สถานที่ตั้ง ม.5 
 

หมายเลขติดต่อสอบถาม 074- 752457 
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น้ าตกธาราสวรรค์ 

                            

 

 

 

 

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว      น้ า ต ก ธ า ร า ส ว ร ร ค์ ตั้ ง อ ยู่ ใ น ห มู่ ที่  5  ต า บ ล ค ว น
กาหลง  อ าเภอควนกาหลง  อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ
ประมาณ 7 กิโลเมตร  ต้นน้ าเกิดจากเขาไคร  ซึ่งเชื่อมต่อกับ
เขาค้อม  เขาแดงที่เชื่อมต่อกับทิวเขาอ่ืน ๆ ระหว่างต าบล
ควนกาหลงกับต าบลทุ่งนุ้ย          
ธาราสวรรค์ แปลว่า  สายน้ าที่ไหลมาจากสวรรค์ เป็นน้ าตกที่
มีหน้าผาสูง  ถือเป็นน้ าตกที่สูงแห่งหนึ่งในจังหวัดสตูล   
   
   ธารน้ าตกเกิดจากต้นน้ าของเขาไคร  ลักษณะเป็นน้ าซับ
น้ าซึม  เนื่องจากสภาพปุาบนภูเขายังมีความสมบูรณ์น้ าจึงตก
จ า ก ที่ สู ง ล ง ม า   นั บ ไ ด้  5 ชั้ น   ห น้ า ก ว้ า ง น้ า ต ก
ประมาณ 10.15  เมตร  ระหว่างชั้นที่ 1  กับชั้นที่ 2 ผา
น้ าตกสูงประมาณ   30  เมตร   ระหว่างชั้นที่  2  กับชั้น
ที่  3 ผ าน้ า ต กสู ง ร า ว   50  เ มต ร   ช่ ว งนี้ เ ป็ น แ อ่ งน้ า
กว้าง  10  เมตรและยาว 20 เมตรโดยประมาณ  ผาน้ าตก
จากชั้นที่  3 ถึงชั้นที่ 4  และชั้นที่ 5  ไม่สูงเท่าใดนัก  จาก
ชั้นที่ 5  สายน้ าจะกลายเป็นล าธารเล็ก ๆ ไหลลงสู่คลองล า
โลน  
     น้ าตกธาราสวรรค์จะมีน้ าตกไหลตลอดปี  แม้จะเป็นฤดู
แล้งก็ตาม  แหล่งน้ าจากภูเขาใช้หล่อเลี้ยงราษฎรในหลาย
หมู่บ้านของต าบลควนกาหลง  ผ่านระบบของประปา
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ภูเขา  ส่งท่อระบายน้ าไปตามครัวเรือนราษฎรใน
หมู่บ้าน  ชาวบ้านละแวกนี้เป็นผู้โชคดีท่ีได้ดื่มน้ าจากสรวง
สวรรค์  คือ  จากธารน้ าตกท่ีสูงแห่งหนึ่งของจังหวัดนี้  
     น้ าตกธาราสวรรค์จะมีน้ าตกไหลตลอดปี  แม้จะเป็นฤดู
แล้งก็ตาม  แหล่งน้ าจากภูเขาใช้หล่อเลี้ยงราษฎรในหลาย
หมู่บ้านของต าบลควนกาหลง  ผ่านระบบของประปา
ภูเขา  ส่งท่อระบายน้ าไปตามครัวเรือนราษฎรใน
หมู่บ้าน  ชาวบ้านละแวกนี้เป็นผู้โชคดีท่ีได้ดื่มน้ าจากสรวง
สวรรค์  คือ  จากธารน้ าตกท่ีสูงแห่งหนึ่งของจังหวัดนี้  

การเดินทาง เดินทางโดยรถยนต์ไปตามถนน สาย หาดใหญ่-สตูล แยก
เข้าบริเวณสามแยกทุ่งต าเสา ไปตามถนนยนตรการก าธร-
ถนนประชาสงเคราะห์-ถนนเข้าบ้านซอย 10 ถึงทางเข้า
น้ าตกธาราสวรรค์ และอยู่ห่างจากหน่วยปูองกันรักษาปุา
ที่ สต. 1 (ทุ่งนุ้ย) ประมาณ 19 กิโลเมตร 

 

   
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว น้ าตกดาวกระจาย 

  
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว ธรรมชาติและสัตว์ปุา 

  
ประเภทสถานที่ ที่พัก โรงแรม 

  
สถานที่ตั้ง ม.11 

  

  

     

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว        เป็นน้ าตกขนาดเล็กมีน้ าไหลตลอดทั้งปี มีลานจอดรถ
มีสภาพปุาสมบูรณ์ ใกล้ ๆ น้ าตกมีชาวบ้านอาศัยอยู่ มีแอ่ง
น้ าที่สามารถเล่นน้ าได้ เป็นแหล่งต้นน้ าของหมู่บ้าน ต้นน้ า
ของน้ าตกดาวกระจายไหลมาจากยอดเขา ของทิวเขา
นครศรีธรรมราชหรือที่นิยมเรียกกันว่าเทือกเขาบรรทัดซึ่ง
กันเขตแดนระหว่างจังหวัดพัทลุงกับสตูล เขตจังหวัดพัทลุง
คืออ าเภอปุาบอน น้ าตกดาวกระจายมีสัณฐานแตกต่างจาก
น้ าตกท่ัวไป คือ ผาน้ าตกค่อนข้างสูงท าให้กระแสน้ าพุ่งลง
มาแรงมาก เมื่อกระทบกับหินเบื้องล่าง กระแสน้ าแตก
กระจายเป็นรัศมีเหมือนดวงดาว มีความสวยงามน้ าตก
ดาวกระจายจัดเป็นน้ าตกท่ีสูงที่สุดของจังหวัดสตูล 
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การเดินทาง          น้ าตกดาวกระจายตั้งอยู่ในเขตวนอุทยานน้ าตก
ดาวกระจายอยู่ในหมู่ที่ 11 ต าบลควนกาหลง อ าเภอควน
กาหลง ใกล้โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง 
ทางแยกห่างจากทางแยกนิคมซอย 10 ประมาณ 25 
กิโลเมตร 

  

 
 

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว น้ าตกสายใจ 
  

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว ธรรมชาติและสัตว์ปุา 
  

ประเภทสถานที่ ที่พัก โรงแรม 
  

สถานที่ตั้ง ม.6 
  

    
 

  

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว เป็นน้ าตกขนาดเล็กมี 2 ชั้น มีปุาที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งต้น
น้ าของหมู่บ้าน อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาธาราสวรรค์ 

  

การเดินทาง อยู่ในเขตปุาสงวนซึ่งอยู่ห่างจากหน่วยปูองกันรักษาปุาที่ 
สต. 1 (ทุ่งนุ้ย) ประมาณ 19 กิโลเมตร สามารถเดินทาง
ได้โดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามเส้นทาง 
ถนนยนตรการก าธร-ถนนประชาสงเคราะห์-ถนนเข้าบ้าน
ซอย 10ทางเข้าน้ าตกสายใจ 
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  6.4 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ  (ที่มา:การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานอบต.ควนกาหลง )        
               ในเขตพ้ืนที่ของต าบลควนกาหลง  มีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 4 แห่ง ดังนี้ 

ล าดับที่ รายการ พ้ืนที่ 
1. บริษัทกว่างเขิ่นรับเบอร์ จ ากัด  

ประกอบอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพารา 
หมู่ที่ 10 

2. บริษัทปาล์มไทยพัฒนาจ ากัด 
ประกอบอุตสาหกรรมด้านการผลิตและแปรรูปปาล์มน้ ามัน    

หมู่ที่ 11 

3. บ   บริษัทกรีนริเวอร์พาราวู๊ด จ ากัด  
ป   ประกอบอุตสาหกรรมด้านแปรรูปไม้ยางพารา 

หมู่ที่ 10 

4. โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา  
ประกอบอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา      

หมู่ที่ 10 

 
  โครงการเศรษฐกิจชุมชน(งบประมาณโครงการเศรษฐกิจชุมชน) 

ที ่ โครงการ หมู่ที่ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการ

ด าเนินการ 
1. กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาบ้านห้วยน้ าด า 1 100,000 ด าเนินการ 
2. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสุกร 3 30,000 ด าเนินการ 
3. กลุ่มท าข้าวซ้อมมือ  บ้านซอย 1 3 80,000  ด าเนินการ 
5. กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ าชีวภาพ 5 50,000 ด าเนินการ 
6. กลุ่มน้ ายางสามัคคี บ้านซอย 8 7 30,000 ด าเนินการ 
7. กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวน้ าตกดาวกระจาย 11 100,000 ด าเนินการ 
8. กลุ่มน้ ายางบ้านเขาหลวง 11 50,000 ด าเนินการ 
9. กลุ่มเลี้ยงแพะ 7 50,000 ด าเนินการ 

รวมทั้งสิ้น  640,000  
 

ที่มา: งานพัฒนาชุมชน อบต.ควนกาหลง 
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                                         กลุ่มอาชีพ 

 
                                       ทีมา: งานพัฒนาชุมชน อบต.ควนกาหลง 

 
 
 
. 

  

ล าดับ
ที ่

กลุ่มอาชีพ พื้นที่ ประธานกลุ่มอาชีพ 

1 กลุ่มท าขนมบ้านปลักสาวสูง หมู่ที่ 1 นางมาเรี้ยะ  เศษระน า 
2 กลุ่มไข่เค็มควนกาหลง หมู่ที่ 1 นางมาลัยพร  หอมหวาน 
3 กลุ่มดอกไม้จันทร์ หมู่ที่ 2 นางสุภา  ทองซ้วน 
4 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า หมูที่ 2  นางอ าไพ  นิลภูศรี 
5 กลุ่มท าขนมพ้ืนเมือง หมู่ที่ 3 นางอ านวย  ตั้งสังข์ 
6  กลุ่มน้ ายางสดบ้านควนล่อน หมู่ที่ 3 นายประกอบ  พุ่มสุวรรณ 
7 กลุ่มซอย 3 ร่วมใจ หมู่ที่ 3 นายกิ้มฮ่อ  แซ่ไหล้ 
8 กลุ่มซอย 2 น้องใหม่ หมู่ที่ 3 นายประนอม  ยัสสระ 
9 กลุม่แม่บ้านเกษตรกรร่วมใจ หมู่ที่ 4 นางสุมณฑา ไชยวงค์ 

10 กลุ่มแกะรูปหนังตลุง หมูที่ 5 นายสุริยา  ชูวิจิตร 
11 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต หมูที่ 5 นางยุพา  ชูวิจิตร 
12 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 5 นางฉันทนา  อาสมาน 
13 กลุ่มส่งเสริมอาชีพท าขนม หมู่ที่ 6 นางรัตนิดา  สลีหมีน 
14 กลุ่มน้ ายางสด หมู่ที่ 6 นายหมาดดาด ด่านเท่ง 
15 กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที่ 6 นายอิสมาแอล มณีล าส๊ะ 
16 กลุ่มน้ ายางสดบ้านซอย 8 หมู่ที่ 7 นายกอเดช  หมัดเตย็บ 
17 กลุ่มน้ ายางสดบ้านคลองบุโล๊ะ หมู่ที่ 7 นายวิทยา  ทวีวัฒนา 
18 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 1 หมู่ที่ 8 นายสมพงษ์  เพ็ชพันธ์ 
19 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 2 หมู่ที่ 8 นางหนับเส๊าะ  ธรรมรักษา 
20 กลุ่มสตรีออมทรัพย์เพ่ือการผลิต   หมู่ที่ 8 นางมารีหย า  สันหลัง 
21 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตไม้กวาด หมู่ที่ 8 นายยาดีด  โต๊ะเหล็ม 
22 กลุ่มหัตถกรรมรากไม้ หมู่ที่ 8 นายหมุดตาด  สันธาคร 
23 สกย.บ้านเหนือคลองร่วมใจ หมู่ที่ 8 นายสะตาด  สันหลัง 
24 กลุ่มจักสาน หมู่ที่ 11 นางพรรณี  เหล่าพร 
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 ๗.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
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7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร  7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 7.4 ข้อมูลแหล่งน้ ากิน น้ าใช้  
(น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
หมู่ที่ 1 
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หมู่ที่ 2 

 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง                                  -๒๔- 
 
 

หมู่ที่ 3 
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หมู่ที่ 4 
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หมู่ที่ 5 
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หมู่ที่ 6 
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หมู่ที่ 7 
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หมู่ที่ 8 
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หมู่ที่ 9 
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หมู่ที่ 10 
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หมู่ที่ 11 
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       8. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
         8.๑ การนับถือศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    8.๒  ประเพณีและงานประจ าปี   (ที่มา:กองการศึกษา อบต.ควนกาหลง) 
       1.ประเพณีสงกรานต์  เดือน เมษายน 
  2.ประเพณีชักพระ ช่วงเทศกาลออกพรรษา 
      3. ประเพณีลอยกระทง วันขึ้น 15 เดือน 12 
      4.วันฮารีรายอ , งานเมาลิดกลาง 
   
   8.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถ่ิน  ภาษาท่ีใช้ประจ าถิ่นคือ ภาษาใต ้

   8.๔  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก  (ที่มา:  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสสนิค้า : 910302-B003 
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร. 
กล้วยกรอบแก้ว 
 (รหัสโอทอป 91030001622638) 

 ระดับดาว :  (ปี 2555) 
    สถานที่จัดจ าหน่าย 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจ 

 72 หมู่4 บ้านซอย 5 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง 
จ.สตูล 91130 
ติดต่อ : นางสุมณฑา ไชยวงค์ 
โทร :  08-3398-8759 
 
 
 
 
 
 

1. วัด/ส านักสงฆ์  จ านวน 7 แห่ง 
2. มัสยิด  จ านวน 7 แห่ง 
3. โบสถ์คริสต์ จ านวน 1 แห่ง 
4. บาลาเซาะ จ านวน 9 แห่ง 
 ผู้นับถือศาสนาพุทธ     ร้อยละ  69.5   ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
 ผู้นับถือศาสนาอิสลาม   ร้อยละ  30     ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
 ผู้นับถือศาสนาคริสต์    ร้อยละ  0.5    ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

http://www.thaitambon.com/product/1485145324
http://www.thaitambon.com/shop/01103018191-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%88
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รหัสสินค้า : 910302-B101 
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ ของประดับตกแต่งและ
ของที่ระลึก. 
เป็นไม้กวาดท าความสะอาด คงทน น้ าหนักเบา  

   สถานที่จัดจ าหน่าย 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจ 

 72 หมู่4 บ้านซอย 5 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง 
จ.สตูล 91130 
ติดต่อ : นางสุมณฑา ไชยวงค์ 
โทร :  08-3398-8759 
 

 

 
 
 

รหัสสินค้า : 910302-SB001 
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ ของประดับตกแต่งและ
ของที่ระลึก. 
เฟอร์นิเจอร์ท าจากรากไม้  
(รหัสโอทอป910300074701 ) 

 ระดับดาว : (ปี 2552) 
สถานที่จัดจ าหน่าย 
เฟอร์นิเจอร์ท าจากรากไม้พรศักดิ์ 

 316 วังผาสามัคคี หมู่ 9 ต.ควนกาหลง อ.ควน
กาหลง จ.สตูล 91130 
ติดต่อ : พรศักดิ์ มัฎฐาพ 
โทร :  0 7477 1061 
 

 

 

รหัสสินค้า : 910302-SA001 
ประเภทผลิตภัณฑ์ : สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร. 
ศิลปะประดิษฐ์รูปหนัง 
 (รหัสโอทอป 910300044701) 

 ระดับดาว : (ปี 2552) 
สถานที่จัดจ าหน่าย 
สุริยาศิลปประดิษฐ์รูปหนัง 

 13 พรุ หมู่ 5 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 
91130 
ติดต่อ : นายสุริยา ชูวิจิ 
โทร :  08 9975 4398 
 
 

http://www.thaitambon.com/product/011030182320
http://www.thaitambon.com/product/011030182320
http://www.thaitambon.com/shop/01103018191-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%88
http://www.thaitambon.com/product/10422111157
http://www.thaitambon.com/product/10422111157
http://www.thaitambon.com/shop/1042211942-%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://www.thaitambon.com/product/1042211717
http://www.thaitambon.com/shop/1042211332-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
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รหัสสินค้า : 910302-C001 
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผลิตผลด้านการเกษตร. 
สบู่สมุนไพรกฤษณา ตราเขาไคร  
(รหัสโอทอป 910300174901) 
ระดับดาว :  (ปี 2552) 

สถานที่จัดจ าหน่าย 
กลุ่มกสิกรธรรมชาติสตูล 

90 ซอย 10 หมู่ 2 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง 
จ.สตูล 91130 
ติดต่อ : นายประสิทธิ์ เพชรกาฬ 
โทร :  08 4862 55 
 

 

 
 
 

รหัสสินค้า : 910302-SA003 
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ ของประดับตกแต่งและ
ของที่ระลึก. 
ภาพแกะหนังตะลุง 
 (รหัสโอทอป 91030001521010) 

 ระดับดาว :  (ปี 2555) 
สถานที่จัดจ าหน่าย 
สุริยาศิลปประดิษฐ์รูปหนัง 

13 พรุ หมู่ 5 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 
91130 
ติดต่อ : นายสุริยา ชูวิจิ 
โทร :  08 9975 4398 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaitambon.com/product/1042211223
http://www.thaitambon.com/shop/10422111944-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://www.thaitambon.com/product/1485162620
http://www.thaitambon.com/product/1485162620
http://www.thaitambon.com/shop/1042211332-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
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ส่วนที่ ๒ 
       สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

       (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) 
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ส่วนที่ ๒ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) 

----------------------------------------------------------------- 
1.สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7-2559 
   ๑.๑  สรุปสถานการณ์การพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  และการเบิกจ่าย : หน่วยเป็นโครงการ 

สถานการณ์การพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

การตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

การตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

การตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

1. ด้านเศรษฐกิจ 3,889,600.00 3,856,576.00 235,000.00 66,235.00 360,000.00 171,073.00 
2.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 345,654.00 182,654.55 455,000.00 245,101.50 2,476,300.00 2,368,741.10 
3. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 12,187,526.00 102,033,452.80 3,438,160.00 1,291,561.74 13,246,037.00 11,793,471.00 
4. ด้านสังคม 17,513,493.00 15,693,105.00 27,762,294.00 23,683,139.00 14,882,200.00 14,098,058.10 
5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 11,781,500.00 7,963,612.00 6,933,300.00 2,442,520.59 14,601,500.00 13,889,714.11 
6. ด้านแหล่งน้ า 3,502,027.00 3,321,727.00 5,089,000.00 4,037,000.00 455,378.00 455,378.00 
7. ด้านสาธารณสุข 1,115,000.00 620680.65 970,000.00 680,082.00 1,342,500.00 995,117.84 
8. ด้านการเมือง การบริหาร และการจัดการ 10,574,128.00 8,073,520.86 14,484,300.00 2,647,275.02 3,301,000.00 1,833,615.42 

 คิดเป็นร้อยละ 43.48 คิดเป็นร้อยละ 55.45 คิดเป็นร้อยละ 57.43 
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1.1.1 ตารางแผนภูมิแยกเป็นรายปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 

 

 
 
 
 
       

  
1.1.2 ตารางแผนภูมิแยกการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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๑.๒  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
    1.2.1 เชิงปริมาณ 

                                             แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557 – 2559)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีที ่1 2557 ปีที ่2 2558 ปีที ่3 2559 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

1. ด้าน
เศรษฐกิจ 

9 8,550,000 7 550,000 7 480,000 23 

2.ด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

19 23,955,000 12 12,565,000 12 17,565,000 43 

และ
สิ่งแวดล้อม 

       

3. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

31 7,385,000 28 6,485,000 28 6,585,000 87 

4. ด้านสังคม 49 43,724,300 35 38,514,800 35 38,514,800 119 
5. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

46 119,245,000 31 142,670,000 28 89,970,000 105 

6. ดา้นแหล่ง
น้ า 

17 61,320,000 16 44,220,000 16 45,720,000 49 

7. ด้าน
สาธารณสุข 

10 1,925,900 9 1,625,900 9 1,625,900 28 

8. ด้าน
การเมือง การ
บริหาร และ
การจัดการ 

26 11,155,000 23 20,575,000 22 7,575,000 71 

รวม 207 277,260,200 161 267,205,700 157 208,035,700 525 
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ตารางเปรียบเทียบโครงการตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2557 – 2559)เฉพาะในปี 2557 
     แยกรายยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัต ิ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

1.2.1แผนภูมิเปรียบเทียบระหว่างจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ใน

แผนงาน 

จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

1. ด้านเศรษฐกิจ 9 4 
2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 19 4 
3. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 31 15 
4. ด้านสังคม 49 27 
5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 46 12 
6. ด้านแหล่งน้ า 17 6 
7. ด้านสาธารณสุข 10 8 
8. ด้านการเมือง การบริหาร และการบริหารจัดการ 26 14 

รวม 207 90 

คิดเป็นร้อยละ 43.48 
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   ตารางเปรียบเทียบระหว่างจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาประจ าปีที่
ผ่านมากับจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ด าเนินการจริง  (เปรียบเทียบระหว่างแผนพัฒนาสาม
ปี  (พ.ศ.๒๕57-๒๕59)  กับโครงการที่ได้ด าเนินการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ.๒๕๕7 
จากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕7 
           การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557 – 2559)  ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
(พิจารณารายละเอียดตามตาราง)  ซึ่งการเปรียบเทียบจ านวนแผนงาน / โครงการและงบประมาณที่อยู่ใน
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2557 – 2559) โดยเปรียบเทียบเฉพาะปีแรก  (พ.ศ.2557) กับแผนงาน / 
โครงการและงบประมาณที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  คิดเป็นร้อยละที่ได้น าไป
ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557 – 2559) 

แยกรายยุทธศาสตร์  เฉพาะในปี 2557 

 -

 5,000,000.00

 10,000,000.00

 15,000,000.00
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แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ

 
 
 
 

ล้านบาท 
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จากการสรุปปัญหาความต้องการของท้องถิ่นในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2557-2559)นั้น  เป็นที่
ทราบว่า  ปัญหาที่ส าคัญและต้องรีบแก้ไข ซึ่งได้จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนและจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการโครงการในการแก้ไขปัญหาแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้ 

    อันดับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  อันดับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

อันดับที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
  อันดับที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 อันดับที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 อันดับที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านสาธารณสุข  
 อันดับที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 อันดับที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

  1.2.2 เชิงคุณภาพ 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ประจ าปี 2557 ไปปฏิบัติ  
ผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลงได้น าโครงการ

และกิจกรรมต่างๆ ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาต าบลมาใช้เป็นกรอบในการฎิบัติงาน ซึ่งกรอบที่จัดท านั้น
ได้มาจากการประชาคมของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านแล้วน ามาจัดท าเป็นโครงการด้านต่างๆ โดยการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ 

สามารถก าหนดออกเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบล 8 ยุทธศาสตร์  สรุปได้ดังนี้   
1 ด้านเศรษฐกิจ 

  - มีการด าเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร   โดยการด าเนินการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารภายในศูนย์ ฯ การให้ความรู้ และบริการประชาชน 
  -    การส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพแก่ ผู้น าชุมชน  ผู้น าสตรี ,เยาวชน , 
ผู้ด้อยโอกาส  
 

2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง   ท าให้มี

ภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบที่สวยงามมากข้ึน 
-   ปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนสุขภาพชุมชนในหมู่บ้านให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 
-   ส่งเสริมให้ชุมชนรักษ์ และหวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในขุมชน  
 

3. ด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม    
 -  ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก และกิจกรรมบัณฑิตน้อยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม  กิจกรรมทางศาสนา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เช่น  ประเพณีชักพระ  ประเพณีลอยกระทง    ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  งานวันเมาลิด ฯลฯ อย่าง
ต่อเนื่อง  
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4.  ผลการด าเนินงานด้านสงัคม 
  -  สนับสนุนให้มีการออกก าลังกายให้แก่ศูนย์กีฬาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน จัดให้มีการแข่งขันกีฬาระดับ
ต าบล (ควนกาหลงคัพ) ร่วมแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์  

- สนับสนุนกิจกรรมและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของที่ว่าการอ าเภอควนกาหลง และ
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอควนกาหลงเก่ียวกับการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  

- สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  
- ด าเนินการตามมาตรการปูองกันภัย  และแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี

ใหม่ และเทศกาลสงกรานต์   
-  ด าเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน เพ่ือเป็นการเตรียมก าลังพลไว้

รองรับกับสาธารณภัยต่าง ๆ  
 

5.  ผลการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  -  มีการก่อสร้างถนนภายในต าบล ครอบคลุม ทั้ง 11 หมู่บ้าน โดยก่อสร้างถนนลาดยาง  ถนน
คอนกรีต  ถนนแคปซีล  และถนนต่าง ๆครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบล    ซึ่งท าให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจรไปมามากขึ้น (โดยใช้งบประมาณของท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น) 
 

6.  ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
  -  ด าเนินการประชาสัมพันธ์  รณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออก รณรงค์ปูองกันโรคเอดส์  มีการจัด
นิทรรศการ ,อบรมให้ความรู้แก่ชุมชนและรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับรพ.สต.กะทูน ฯ 
และปศุสัตว์จังหวัด ในการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ 
  - จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เยาวชนในต าบลปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
  - จัดตั้งธนาคารขยะและส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จักรักษาความสะอาดของครัวเรือน 
 
    7. ผลการด าเนนิงานด้านแหล่งน้ า 
  - มีการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ซ่อมแซมระบบประปา  ทั้งต าบล และก่อสร้างประปาหอถังสูง 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง  ท าให้สามารถบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน ท าให้
มีน้ าอุปโภคบริโภคเพียงพอ   
 

8.  ผลการด าเนินงานด้านการเมือง การบริหาร และการบริหารจัดการ 
  - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนให้กับผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้าน เพ่ือจะสามารถ
จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน รับทราบสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนแต่ละหมู่บ้าน ได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
  - จัดฝึกอบรมให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงาน ผู้น าชุมชน ได้ เพื่อให้รู้จักบทบาทหน้าที่  
กฎหมาย ระเบียบ ต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น 

    - ด าเนินการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมกับสถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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 - ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในกิจการของ อบต. และงานบริการประชาชน ,กิจการ
สาธารณะต่าง ๆ 
 

 2.  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
  ๒.๑  ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ  จากการติดตามและประเมิลผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลควนกาหลงสามารถสรุปได้  ดังนี้ 
     2.๑.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘   
        2.๑.๒  องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินงานได้ร้อยละของแผนฯแต่ด าเนินงานได้น้อย
กว่าปีที่ผ่านมา ดังนี้  
 
 
 
 
 
 

    จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เฉพาะปี ๒๕๕๙  มี
จ านวนโครงการ/กิจกรรมน้อยกว่าปีพ.ศ. ๒๕๕๗ และปี 2558   สาเหตุเนื่องมาจาก     

๑)  โครงการ/กิจกรรมเดิมท่ีประชาคมได้ทบทวนแล้วให้คงไว้และเสนอขึ้นมาใหม่มีจ านวนมากขึ้น  
แต่ให้พิจารณาเฉพาะที่จ าเป็นเร่งด่วนเท่านั้น 

2)  องค์การบริหารส่วนต าบลมีรายรับในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมมากกว่าปีที่ผ่านมาจึง
สามารถด าเนินการได้เพ่ิมข้ึน  
 

 ๒.๒  ผลกระทบ 
       2.2.1ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน 
           องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลงไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน  มีเพียงข้อ
ร้องทุกข์ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการแก้ไขให้  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้
ด าเนินการแก้ไขแล้ว  ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปัญหาที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่
สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนในพื้นท่ีก็จะเกิดความวิตก  กังวล และเกิดความไม่พอใจในที่สุด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ โครงการที่บรรจุ
ในแผนพัฒนาฯ 

ด าเนินการได้ 
(โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ 

พ.ศ.2557 207 90 43.48 
พ.ศ.2558 211 117 55.45 
พ.ศ.2559 195 108 55.38 
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  2.2.2 ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง 
๑ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  มีดังนี้ 

ปัญหา 
๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลงได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภท

และเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
5.) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานโดยตรงมีไม่เพียงพอ 
อุปสรรค 
๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลงมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไข

ปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด    
 
 ๓.  สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
            ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
    ปัญหา 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่
ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
    อุปสรรค 

๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลงมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบาง
รายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
 

3.แนวทางการแก้ไข   
เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลงมีระดับความส าเร็จที่สามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด ดังนี้   
   3.1.1  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี 
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๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  
เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหาวาตภัย  อุทกภัย 
ที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 

 
3.1.2  การบริการประชาชน 

๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ
เก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    

๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๓)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อ
ประชาชน 

๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจ 

๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบล  
              จากข้อเสนอแนะดังกล่าว  หากองค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลงสามารถด าเนินการได้  จะ
ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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     ส่วนที่ ๓ 
        ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

----------------------------------------------------------------------- 
 1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

กรอบและแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ(ฉ.11-12) 
- นโยบายรัฐบาล 

อ านาจหน้าท่ี 
- พรบ.ก าหนดแผน
และขั้นตอนกระจาย
อ านาจ   พ.ศ.2542 
- พรบ.สภาต าบล
และอบต.พ.ศ.2537ฯ 

- กฎกระทรวง 
2541 

- ประกาศ
คณะกรรมการ
กระจายอ านาจฯ 

- ฯลฯ 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อปท.ในเขตจังหวัด 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อบต. 

- นโยบายผู้บริหารท้อง 
ท้องถิ่น 

    แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี 
  (พ.ศ.2561-2564) 

 

       ปัญหาความต้องการของประชาชน 
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 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็น
จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของ 
ทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 
เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้าง
ความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน 
เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและ
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมี
ความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี
ต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 
    ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและปูองกันภัยคุกคาม
จากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
    (๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
    (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
    (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
    (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
    (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
    (๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 
   ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิต
ภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งใน
สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้
ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิ
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สติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
    (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
    (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 
    - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ
และอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
    - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
    - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
    (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
    (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
    (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
    (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน 
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
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๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ 
สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มี
คุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
    (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
    (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
    (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
    (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
    (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
  ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
   เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สั งคมที่
เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
   (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้าน
น้ า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้ มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
   (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 
  ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
   (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
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   (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
   (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
   (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒ 
   กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จากสถานะของประเทศและ
บริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความ
มั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” ของประเทศ 
 
   การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติได้จัดท าขึ้น  ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็น
ศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and 
Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   เป้าหมาย 
   ๑) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
    (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
    (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพ่ิมขึ้นเป็น 
๓๑๗,๐๕๑ บาท  และ ๓๐๑,๑๙๙ บาทต่อคนต่อปี 
    (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
    (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณ
การส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
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   ๒) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 
    (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
    (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
    (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
   ๓) การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
    (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
    (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
   ๔) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
    (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
    (๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 ๕) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
    (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
    (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
    (๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
 
 ๑.๓  THAILAND  ๔.๐ 
       รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  มุ่งมั่นในการน า “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” หรือ  “ไทย
แลนด์ ๔.๐” มาใช้ เพ่ือผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก ๓ กับดักที่ก าลังเผชิญ ทั้ง ๑) กับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ๒) กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality Trap) ๓) กับดักความไม่
สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)  เปูาหมายเพื่อน าประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่าง
เป็นรูปธรรม ผ่านโมเดลนี้ 

           ก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ นั้น ไทยเริ่มก้าวสู่โมเดลไทยแลนด์ ๑.๐ หลังจาก
เริ่มต้นพัฒนาภาคเกษตรกรรม แล้วจึงค่อยปรับมาสู่ไทยแลนด์ ๒.๐ การลงทุนอุตสาหกรรมเบาที่มุ่งเน้น
แรงงานราคาต่ า เช่น สิ่งทอ อาหาร และมาสู่ ไทยแลนด์ ๓.๐ มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
หนัก ซึ่งการพัฒนาของประเทศไทยใน ๓ ช่วงแรกนั้น ไทยมีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ย
ถึง ๗% ต่อปี แต่มาถึงจุดหนึ่งหลังปี ๒๕๔๐ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น ๓-๔% ต่อปี 
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         เหตุผลส าคัญเพราะไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน และไม่เคยมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง แรงงานไม่ได้มีทักษะจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาส ซึ่งในช่วงนี้
รัฐบาลต้องการก้าวกระโดดข้ามหุบเหว ซึ่งต้องใช้ความกล้าหาญทางการเมือง และต้องใช้พลังที่เรียกกว่า
พลังประชารัฐในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐ 

   ๓ กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐  กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ 
ประกอบด้วย 

    ๑) Productive Growth Engine ซึ่งเปูาหมายส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่
มีรายได้สูง ( High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิด
สร้างสรรค ์
    กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การ
บริหารจัดการสมัยใหม่ และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย
และพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาด
ใหญ่ รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้าม
กับดักประเทศรายได้ปานกลางที่ไทยก าลังเผชิญอยู่ 
    ๒) Inclusive Growth Engine เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ 
โอกาส และความมั่งค่ังที่เกิดขึ้น 
    โดยกลไกนี้ ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด  การพัฒนา
เศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความ  
ท้าทายทางสังคมในมิติต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็ม
ศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ า
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) เพ่ือแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน 
    ๓) Green Growth Engine การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องค านึงถึงการ
พัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของ
การพัฒนาระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม 
     โดยกลไกนี้ประกอบด้วย  การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่
ค านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลด
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน 
     ทั้ง ๓ กลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย ๔.๐″ ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่ง
อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพ่ือให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดล
เศรษฐกิจจากการพ่ึงพาการลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้น
การพัฒนาการศึกษาคน สร้างการวิจัยและพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษท่ี ๒๑   
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ซึ่งรัฐบาลต้องกล้าพอที่จะถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และ
ต้องยืนอยู่บนขาตัวเองในระดับหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง                                  -๕๖- 
 
 

๑.๔  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2557-2560 (ฉบับทบทวน) 

วิสัยทัศน์ : “ประตูการค้าชายแดน การท่องเที่ยว สู่อาเซียน” 
ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ซึ่งมีจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคม

การบริการ และการท่องเที่ยว มีจังหวัดในกลุ่มเป็นเครือข่ายที่จะสนับสนุน และเชื่อมโยงในเรื่องดังกล่าว
โดยก าหนดให้กลุ่มจังหวัด เป็นประตูการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว โดยมีเปูาหมายจะเป็นทางผ่านหรือ
ทางเข้า รวมทั้งเป็นศูนย์รวมในแหล่งความรู้ วิธีการที่จะช่วยในเรื่องการค้า การลงทุนที่ส าคัญกับกลุ่ม
จังหวัดในภูมิภาคและประเทศในกลุ่มอาเซียน เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีด่านชายแดนถึง 9 
ด่าน ปี 2556 มีมูลค่าส่งออกประมาณ 287,989 ล้านบาทต่อปี กว่าร้อยละ 90 เป็นมูลค่าผ่านแดนด่าน
สะเดาและด่านปาดังเบซาร์ และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมภาคเกษตร ปี 2555 จานวน 68,568 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ28.02 ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด เป็นต้น ประกอบกับกลุ่มจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวที่
เป็นธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษ์เฉพาะท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก จึงได้ปรับวิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดนจากเดิม “ศูนย์กลางการพัฒนายางพารา ฮาลาล และการท่องเที่ยว สู่อาเซียน” เป็น 
“ประตูการค้าชายแดน การท่องเที่ยว สู่อาเซียน” 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย : 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ วิธีการ            

ที ่ก.น.จ. ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์               
การพัฒนาไว้ 4 ยุทธศาสตร์ โดยเรียงตามล าดับความส าคัญดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1:  พัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า

ยางพารา และการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2:  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3:  ส่งเสริมและพัฒนา การค้าการลงทุน และระบบโลจิสติกส์ รองรับประชาคม
อาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4:  พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพ่ิม และสอดคล้องกับความต้องการ                  

ของตลาด 

เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
รวม 4 ปี 

ข้อมูลค่าฐาน เป้าหมายรายปี 
2557 2558 2559 2560 

ผลิตภัณฑ์มวล
รวมของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้
ชายแดน (GRP) 
มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

อัตราขยายตัว
มูลค่าผลิตภัณฑ์
กลุ่มจังหวัดฯ 
เพ่ิมข้ึน 10% 

2.17% 
(ค่าเฉลี่ยปี 

2551-2554) 

2.5 % 5 % 7.5 % 10 % 

รายได้การ
ท่องเที่ยว เพ่ิมข้ึน 
10% 

48,586 ล้าน
บาท  

(ปี 56) 

2.5 % 5 % 7.5 % 10 % 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง                                  -๕๗- 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า 
 ยางพารา และการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

รวม 4 ปี 
ข้อมูลค่าฐาน เป้าหมายรายปี 

2557 2558 2559 2560 
ผลผลิตยางพารา 
และผลิตภัณฑ์
ยาง 
มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

1.ผลผลิตยางพารา
เพ่ิมข้ึน 
10 กก./ไร่ 
 

284 กก./ไร่/ปี 
(ปี 55) 

2 4 7 10 

2. ปริมาณการแปร
รูปยางพาราเป็น
ผลิตภัณฑ์ 
ขั้นตน้ของสถาบัน
เกษตรกร 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

ก าลังการผลิต
จ านวน 

949,746 
ตัน/ปี 

(ปี 52-54) 

2.5%  5 % 7.5% 10 % 

 
กลยุทธ์ 

 

จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านยางพารา ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

1. ส่งเสริมผลิตต้นตอพ้ืนเมือง แปลงจาหน่ายพันธุ์มาตรฐาน การบริหารจัดการ และเพ่ิมความรู้
แก่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย ผู้ประกอบการทุก
ระดับของยางและผลิตภัณฑ์ยางให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การแปรรูป ยาง/ไม้ยางพาราและ
ผลิตภัณฑ์ยางให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมช่องทางการตลาด 

4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและเผยแพร่องค์ความรู้ในการเพ่ิมมูลค่า ยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง 

5. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่ายางและ
ผลิตภัณฑ์ยางและจัดตั้งเมืองยาง (Rubber City) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง                                  -๕๘- 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

รวม 4 ปี 
ข้อมูลค่าฐาน เป้าหมายรายปี 

2557 2558 2559 2560 
รายได้จากการ 
ท่องเที่ยวของกลุ่ม 
จังหวัดเพ่ิมข้ึน 

1.รายได้การท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 10% 
 

48,586 
ล้านบาท 
(ปี 56) 

 

2.5%   5 % 7.5% 10 % 

2. จ านวนแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นภูมิอัต
ลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด 
เพ่ิมข้ึน 40 แหล่ง 

แหล่งท่องเที่ยว 
ได้รับการพัฒนา 

จ านวน 20 
แหล่ง (ปี 57) 

10 20 30 40 

กลยุทธ์ 
   จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านการท่องเที่ยว ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 
1. พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. พัฒนาระบบตลาดและประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการให้เป็นภูมิอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด 
4. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนเชิงวัฒนธรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนา การค้าการลงทุน และระบบโลจิสติกส์ รองรับประชาคม
อาเซียน 
    กลยุทธ์ 
    จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านโลจิสติกส์ ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ ระบบปูองกันและบรรเทาอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
รวม 4 ปี 

ข้อมูลค่าฐาน เป้าหมายรายปี 
2557 2558 2559 2560 

1. โครงสร้างพื้นฐาน 
ทางเศรษฐกิจระบบโลจิ
สติกส์ ได้รับการปรับปรุง
และพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

1. อัตราการ
ขยายตัวมูลค่า
การค้าผ่านด่าน
ศุลกากรชายแดน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 40 

มูลค่าการค้าผ่าน 
ด่านศุลกากร 
ชายแดน 
501,278 
ล้านบาท(ปี 56) 

10 %  20 % 30 % 40 % 

2. ทรัพยากรมนุษย์ได้รับ
การพัฒนาและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
เพ่ือเข้าสู่ประชาคมศรษฐกิจ 
อาเซียน 

2.สามารถลดอัตรา
การว่างงานของผู้ไม่
มีงานท าร้อยละ 
50 

คนว่างงาน 
30,480 คน 
(ปี 54) 

20 % 30 % 40 % 50 % 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง                                  -๕๙- 
 
 

2. พัฒนาด่านชายแดน/เมืองชายแดน /เขตเศรษฐกิจ ให้สามารถรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ
การค้าชายแดน 

3. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้มีประสิทธิภาพสามารถลดปัญหามลพิษในพ้ืนที่
อย่างยั่งยืน 

4. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
5. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Linkage 

Industry)   ให้มีความเข้มแข็ง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพิ่ม และสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 
 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
รวม 4 ปี 

ข้อมูลค่าฐาน เป้าหมายรายปี 
2557 2558 2559 2560 

พัฒนาสินค้าและ 
บริการฮาลาลให้ได้ 
มาตรฐานของ 
อาเซียน 

1. สินค้าและ
บริการที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานฮา
ลาลเพ่ิมข้ึน 
40 ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ได้ 
รับรองมาตรฐาน 
ฮาลาล จ านวน 
10 ผลิตภัณฑ์/ปี 
(ปี 56) 

10  20  30  40  

 
กลยุทธ์ 
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านฮาลาล ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับและสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจฮาลาล อย่างเป็นระบบ 
2. ส่งเสริม พัฒนา เชื่อมโยงเพ่ือยกระดับและปรับปรุงทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพของวัตถุดิบเพ่ือ

รองรับการขยายตัวด้านฮาลาล 
3. ส่งเสริมพัฒนาสินค้าและบริการเชื่อมโยงเพ่ือยกระดับและปรับปรุงทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ

ของวัตถุดิบเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
4. ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฮาลาล 
5. เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและการกระจายสินค้าฮาลาลสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับทบทวน)  

   วิสัยทัศน์จังหวัดสตูล (Vision) “เมืองท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศ เศรษฐกิจมั่งคั่ง 
สังคมน่าอยู่ ประตูสู่อาเซียน”  

นิยามของวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
   1) ท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศ อุทยานธรณี (Geopark) หมายถึง พ้ืนที่ประกอบด้วย 

แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา แหล่งธรณีวิทยาหรือแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาที่เป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียง เป็นแหล่ง  
ท่องเที่ยวธรณีวิทยาและแหล่งธรณีวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมทั้งแหล่งโบราณคดี เมือง 
เก่า และประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ท้องถิ่นเมืองเก่า โดยน าทรัพยากรเหล่านี้มาบริหารจัดการ สร้าง 
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เรื่องราวเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว และผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึก ต่อการรักษา
ระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและประเทศชาติได้อย่าง
มั่นคงซึ่งจังหวัดสตูล ได้ประกาศเป็นอุทยานธรณีระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ในชื่ออุทยาน
ธรณีสตูล (Satun Geopark) เพ่ือผลักดันไปสู่ระดับประเทศในปี 2558 และระดับโลกภายในปี 2560 
เป็นเครือข่าย อุทยานธรณีระดับโลก (Global Geopark) ต่อไป  

2) เศรษฐกิจมั่งคั่ง (Prosperity) เศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโต อย่างต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน 
บนฐาน ของการผลิตที่มีศักยภาพในท้องถิ่น และเห็นถึงโอกาสของการขยายฐานเศรษฐกิจในอนาคต สู่การ
เป็นจังหวัดที่ประสบความส าเร็จในการยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนให้กินดีอยู่ดี มั่งมีศรีสุข  

3) สังคมน่าอยู่ ประชาชนได้รับบริการของรัฐด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง การศึกษาผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสมีรายได้ ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของชุมชน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 4) ประตูสู่อาเซียน เป็นการเปิดเส้นทางการเชื่อมโยงประเทศไทยไปสู่อาเซียนทางตอนใต้ 
เนื่องจาก สตูลมีจุดแข็งด้านภูมิศาสตร์ของการเป็นพ้ืนที่รอยต่อพ้ืนที่หนึ่งระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย 
ซึ่งสามารถ เดินทางเชื่อมต่อไปสิงคโปร์ และอินโดนีเซียได้ เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) สตูลจะกลายเป็นอีกช่องทางที่ส าคัญของไทยสู่กลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจ
สามฝุาย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT – GT) และเส้นทางนี้มีศักยภาพ
ที่จะขยาย การเชื่อมโยงไปสู่พม่าและจีนต่อไปได้สิ่งเหล่านี้จะเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ 
กับประเทศ ในอาเซียน โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ให้กับจังหวัดสตูลและประเทศไทยได้
อย่างมีนัยยะ ส าคัญ  

พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้มาตรฐาน

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมการร่วมกลุ่มสถาบัน

เกษตรกร และพัฒนาระบบการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับบริการสุขภาพอย่างมีมาตรฐานและทั่วถึง 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมอาชีพและยกระดับฝีมือแรงงาน สร้างโอกาสในการเข้าถึงการ 
คุ้มครองทางสังคม ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด และเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน  

4. เพ่ิมศักยภาพด้านการคมนานคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ให้มีความสะดวก ปลอดภัย มี 
มาตรฐาน พร้อมทั้งสามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้า  
ชายแดน ฝั่งอันดามันกับอ่าวไทย และอาเซียน  

5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
บรรลุผล  
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 เป้าประสงค์รวม (Objective) - เศรษฐกิจจังหวัดสตูล มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวอุทยานธรณีเชิงนิเวศที่ได้ มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีคุณภาพและมี
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  
1. พัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร  
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
4. พัฒนาเส้นทางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสู่อาเซียน  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่1 : พัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศให้ได้

มาตรฐานและยั่งยืน  
1. เปูาประสงค์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้มาตรฐานและมีความยั่งยืน  
2. กลยุทธ์  

2.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐาน 
2.2 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว  
2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้คุณภาพ  
2.4 ก าหนดมาตรการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 
2.5 ส่งเสริมกิจกรรม การตลาด และประชาสัมพันธ์ สู่ระดับนานาชาติ  
2.6 ผลักดันการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร  
1. เปูาประสงค์ สินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดได้รับการพัฒนาการผลิตและมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
2. กลยุทธ์ 

2.1 ก าหนดพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเกษตร (Zoning) และน าทรัพยากรทางการเกษตรไป
ใช้พัฒนาการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการความรู้/เทคโนโลยีด้านการเกษตรอย่างทั่วถึง 
2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรและ

วิสาหกิจชุมชน  
2.4 ส่งเสริมการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP สู่

สากล  
2.5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์เรียนรู้การเกษตร 
2.6 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตาม

ศักยภาพของพ้ืนที ่ 
2.7 พัฒนาช่องทางการจ าหน่ายและกระจายสินค้าทางการเกษตร  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน  
1. เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหายาเสพติดอย่าง

ยั่งยืน 
2. กลยุทธ์ 

 2.1 พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
 2.2 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 2.3 พัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส 
 2.4 พัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและปูองกันแก้ไขปัญหายา

เสพติด  
 2.5 ส่งเสริมการมีงานท าและพัฒนาแรงงานสู่ มาตรฐานสากล 
 2.6 การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย และอปท. ในการควบคุมและปูองกันโรคที่เป็นปัญหา

ในพ้ืนที ่ 
 2.7 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาเส้นทางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสู่อาเซียน  
1. เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงสู่อาเซียน  
2. กลยุทธ์  

 2.1 พัฒนาถนนและระบบสาธารณูปโภคในเส้นทางการท่องเที่ยว 
 2.2 พัฒนาเส้นทางเพ่ือเชื่อมโยงการเดินทางกับจังหวัดใกล้เคียง 
 2.3 ส่งเสริมการขนส่งทางบกทางทะเลให้ได้มาตรฐาน ให้เชื่อโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

(รัฐเปอร์ลิส ,มาเลเซีย , สิงค์โปร์,อินโดนีเซีย)  
ส่วนที่ 3 ศักยภาพของท้องถิ่น (ในภาพรวมของจังหวัด)  
1.) การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ปัญหา/สภาพปัญหาแนว

ทางการแก้ไขปัญหาปัญหาด้านการท่องเที่ยว  
1.1 พ้ืนที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว  
1.2 การคมนาคมและสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่ง ท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอ  
1.3 บุคลากรด้านการท่องเที่ยวยังไม่มีทักษะด้าน ภาษาต่างประเทศท่ีเพียงพอ 
1.4 ขาดการเชื่อมโยงที่ดีระหว่างการท่องเที่ยวทางทะเล และทางบก  
1.5 การบริหารจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวส าคัญยังไม่มี ประสิทธิภาพ  
1.6 ภาคธุรกิจยังไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้อย่างเหนียวแน่น  
1.7 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของการ ท่องเที่ยวยังไม่มีประสิทธิภาพ  
1.8 นักท่องเที่ยวต่างชาติยังกังวลกับสถานการณ์ การเมืองในประเทศ 
1.9 พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอ านวย 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล (พ.ศ.2557-2560) 

วิสัยทัศน์จังหวัดสตูล (Vision)  
   “เมืองท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศ เศรษฐกิจมั่งคั่ง สังคมน่าอยู่ ประตูสู่อาเซียน” 

พันธกิจ (Mission)  
  1. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้มาตรฐานและ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรโดยพัฒนาองค์ความรู้ส่งเสริมการร่วมกลุ่มสถาบัน

เกษตรกรและพัฒนาระบบการผลิตและการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
  3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาให้มีคุณภาพ  ส่งเสริมอาชีพและยกระดับฝีมือแรงงาน  สร้างโอกาสในการเข้าถึงการคุ้มครองทาง
สังคม  ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด และเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 

  4. เพ่ิมศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ให้มีความสะดวก  ปลอดภัย  มี
มาตรฐาน  พร้อมทั้งสามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว  การเกษตร  และการค้า
ชายแดน  ฝั่งอันดามันกับอ่าวไทย  และอาเซียน 

    5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
บรรลุผล 

 
เป้าประสงค์รวม (Objective)  
 เศรษฐกิจจังหวัดสตูล มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณี  เชิงนิเวศที่ได้

มาตรฐานสากล  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สังคมมีคุณภาพและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  
 1. พัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน  
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร  
 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน  
 4. พัฒนาเส้นทางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสู่อาเซียน  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน 
เป้าประสงค์ (Goal) : แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้มาตรฐานและมีความยั่งยืน 
กลยุทธ์ (Strategy)  
  1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐาน  
  2. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว  
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้คุณภาพ  
  4. ก าหนดมาตรการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว  
  5. ส่งเสริมกิจกรรม การตลาด และประชาสัมพันธ์ สู่ระดับนานาชาติ  
  6. ผลักดันการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
เป้าประสงค์ (Goal) : สินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดได้รับการพัฒนาการผลิตและมีมูลค่าเพ่ิม

ขึ้น  
กลยุทธ์ (Strategy)  
  1. ก าหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการเกษตร (Zoning) และน าทรัพยากรทางการเกษตรไปใช้

พัฒนาการ เกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการความรู้/เทคโนโลยีด้านการเกษตรอย่างทั่วถึง  
  3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจ

ชุมชน  
  4. ส่งเสริมการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล  
  5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์เรียนรู้การเกษตร  
  6. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตาม

ศักยภาพของพ้ืนที่  
  7. พัฒนาช่องทางการจ าหน่ายและกระจายสินค้าทางการเกษตร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ (Goal) : เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหายาเสพติด

อย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์ (Strategy)  
  1. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
  2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  3. พัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส  
  4. พัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  
  5. ส่งเสริมการมีงานท าและพัฒนาแรงงานสู่มาตรฐานสากล  
  6. การพัฒนาศักยภาพภาคี เครือข่าย และอปท. ในการควบคุมและปูองกันโรคที่เป็นปัญหาใน

พ้ืนที่  
  7. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4: พัฒนาเส้นทางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสู่อาเซียน  
      เป้าประสงค์ (Goal) : เพ่ือพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงสู่อาเซียน  

 
กลยุทธ์ (Strategy) 
  1. พัฒนาถนนและระบบสาธารณูปโภคในเส้นทางการท่องเที่ยว  
  2. พัฒนาเส้นทางเพ่ือเชื่อมโยงการเดินทางกับจังหวัดใกล้เคียง  
  3. ส่งเสริมการขนส่งทางบกทางทะเลให้ได้มาตรฐาน ให้เชื่อโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

(รัฐเปอร์ลิส ,มาเลเซีย , สิงค์โปร์,อินโดนีเซีย) 
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 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล  
     วิสัยทัศน์ “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก เกษตรยั่งยืน สังคมน่าอยู่”  
     พันธกิจ  

   1. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่มาตรฐานโลก  
   2. ส่งเสริมให้ท าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การรวมกลุ่มแปรรูป การลด

ต้นทุน การสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร  
   3. พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมให้ครบถ้วนเพียงพอรองรับปริมาณจราจรและ         

อ านวยความ สะดวกในแหล่งท่องเที่ยว การเกษตร และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดและการ
ใช้ผัง เมืองรวม 

 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยยึดหลักความสมดุลระหว่างการเป็นเมือง
กับ ชนบท  

5. อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสตูล โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

6. พัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน  
7. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท้องถิ่น  
เป้าหมายหลัก  
1. มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
2. มูลค่ามวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้าน ประกอบด้วย  
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  

        แนวทางการพัฒนา 
 1.1 พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน 
 1.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน

และ ท้องถิ่น 
 1.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้และทักษะในการให้บริการ การปูองกัน

และ บรรเทาอุบัติภัย  
1.4 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ 
1.5 สนับสนุน ให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายตลอดทั้งปี  

        
       2. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างย่ังยืน 
           แนวทางการพัฒนา 

2.1 การส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้และการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการ ประกอบอาชีพ  

2.2 การส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพ่ือการแปรรูปลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพ่ิมและการตลาด  
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2.3 สนับสนุนการวิจัย และเพ่ิมศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรอย่างยั่งยืน  
2.4 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีการเกษตร 
 

       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างท่ัวถึง  
           แนวทางการพัฒนา  
           3.1 ก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน สะพาน และระบบวิศวกรรมจราจร ให้มีความ

เชื่อมโยง ระหว่างท้องถิ่น  
3.2 ก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเข่ือนกั้นตลิ่งริมแม่น้ าและทะเล  
3.3 จัดให้มี ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสถานีขนส่งหรือที่พักผู้โดยสารที่สะดวกและปลอดภัยทั้ง

ทางบก และทางน้ า 
3.4 สนับสนุนการจัดท า ปรับปรุงผังเมืองและการบังคับใช้ให้เป็นไปตามผัง 
3.5 ก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
3.6 พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึง  

 
 4. ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
    แนวทางการพัฒนา  
  4.1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.2 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย  
  4.3 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝูาระวังและแก้ไขปัญหา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

 

 5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     แนวทางการพัฒนา  
      5.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของท้องถิ่น  
            5.2 สนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   5.3 สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 

  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  
   แนวทางการพัฒนา 
      6.1 ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
และ การศึกษาตลอดชีวิต 
   6.2 ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
และ การศึกษาตลอดชีวิต ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
   6.3 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส  
   6.4 ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันโรค การควบคุมโรค และการสาธารณสุข  
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   6.5 ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   6.6 ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   6.7 พัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา และสวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน  
    6.8 พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้และทักษะที่สูงขึ้น และส่งเสริม
การ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง  
 

 7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล  
  แนวทางการพัฒนา  

 7.1 การวางแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
7.2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 

บุคลากร  
7.3 พัฒนาและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน

ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  
7.4 ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความสมานฉันท์และสร้างความ

เข้มแข็งใน ชุมชน 
7.5 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
 

การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
 ค าแถลงนโยบายของ นายณัฐภาพงศ์  สุวรรณชนะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควน

กาหลง  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556  คณะผู้บริหารได้ก าหนดนโยบายในการบริหารองค์กร โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล  โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยใช้เวทีประชาคมคณะผู้บริหารได้ก าหนด
นโยบายไว้ 6 ด้าน ดังนี้ 
  1.นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.ปรับปรุงพัฒนาสนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปการขั้นพ้ืนฐาน  เช่น ถนน โดย
ปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีต ท่อระบายน้ า ทางเท้า  ขยายเขตไฟฟูาอย่างทั่วถึงและไฟฟูา
สาธารณะ  จัดเสาไฟฟูาอย่างเป็นระบบ  ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วพื้นที่
ของชุมชนและเข้าถึงความต้องการของประชาชน 
   2.จัดให้มีน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เช่น 
ระบบน้ าประปาให้สะอาดอย่างทั่วถึง 
   3.ปรับภูมิทัศน์ของชุมชนให้น่าอยู่อาศัยเช่น ปรับไหล่ทางให้สะอาด ปลอดภัย จัดสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ  สถานที่ออกก าลังกายส าหรับประชาชนในชุมชน  เช่น ลานกีฬาต้านยาเสพติด 
   4.ปรับปรุงอาคารส านักงานให้สะอาด  สะดวก ง่ายต่อการปฏิบัติงาน 
 

2.นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
       1.จัดระเบียบงบประมาณปรับปรุงระบบภาษีและการบริหารทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและชุมชน 
       2.จัดหางบประมาณจากหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุนโครงการต่างๆ 
       3. ส่งเสริม  สนับสนุนการประกอบอาชีพ  การฝึกอบรมอาชีพ  การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง                                  -๖๘- 
 
 

 3.นโยบายด้านการศึกษา กีฬา  ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี 
       1. สนับสนุนให้มีการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในความรับผิดชอบให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น มีความ

สะอาด ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์สนามเด็กเล่น 
            2. จัดตั้งศูนย์ออกก าลังกายระดับต าบล พร้อมสนับสนุนทุนกีฬา 
        3. สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีไทยส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนให้มีส่ วนร่วมอย่าง

แท้จริง พร้อมเพ่ิมงบประมาณการด าเนินงาน 
             4. ส่งเสริมและสนับสนุนปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการศึกษา และกีฬารวมทั้งส่งเสริมและ

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การกีฬาให้ชุมชน   
 

 4.นโยบายด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
   1.ส่งเสริมงานอาสาสมัครชุมชน  เพิ่มประสิทธิภาพให้กับชุมชนเพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน 
     2. สนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีการปูองกัน
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
   3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปลูกจิตส านึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางเชิงอนุรักษ์  จัดให้มีมัคคุเทศก์ประจ าต าบล 
   5. จัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ 

  
 5.นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน 
    1.จัดการ สนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพงานปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  หน่วย อปพร.  หน่วยกู้ชีพ 
กู้ภัย ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน เพ่ือดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน 
  2.ส่งเสริมการศึกษาให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกภาคส่วน โดยให้การศึกษา
เพ่ิมเติม จัดฝึกอบรมตามสายงาน 
  3.สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ยากไร้  คนพิการ  คนชรา คนด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน สามารถช่วยเหลือพ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้งพัฒนาเด็กและเยาวชน  องค์กรสตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
      4.สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี  ปรองดองกัน 
 
 6.นโยบายด้านการเมือง การบริหารและการบริการ 
  1. ส่งเสริมด้านการเมือง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล 
      2. ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจ ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในหน่วยงาน บริหารงานบน
พ้ืนฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและความโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
จิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่และการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  ถูกต้องตามระเบียบ 
      3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ  เอกชน  ภาคประชาชน ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงให้องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง
พัฒนาต่อไป 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง 

    วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง 
          “เมืองเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวเกษตรเลิศล้ า  ธรรมาภิบาลคู่ประชา สาธารณูปโภคครบครัน  

         พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ 
    บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
 คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 
 ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีงาม 
 ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
 ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
 ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่าง 
 รักษาความสงบเรียบร้อย  ส่งเสริม  และสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 
 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 จัดให้มีสวัสดิการอย่างทั่วถึง 
 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึนจากผลผลิตทางการเกษตรและการรวมกลุ่ม 
 มีนักท่องเที่ยวจากภายในและภายนอกต าบลเข้ามาแวะชมมากยิ่งขึ้น 
 สภาพแวดล้อมบริสุทธิ์  ปราศจากมลพิษ 
 ประชาชน  เยาวชน  ได้มีโอกาสศึกษาต่อทั้งในระบบและนอกระบบ และรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารที่ทันสมัยอยู่เสมอ 
 ประชาชน  เยาวชน  มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  และ

สามารถพัฒนาทักษะการกีฬาเข้าสู่ระดับสากล 
 ประชาชน  เยาวชน  เข้าใจและหวงแหนรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี  ศาสนา  

วัฒนธรรมที่มีหลากหลาย 
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 เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง มีความสะดวก  รวดเร็ว 
 ประชาชนมีไฟฟูา  โทรศัพท์  ใช้ครอบคลุมทุกครัวเรือน  และที่บริเวณสาธารณะ 
 ประชาชนมีน้ าส าหรับเพื่อการอุปโภคบริโภค  และเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้ลดลงและหมดไป 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริการจัดการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะ   

“ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตรวจสอบ” 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  วิธี

ปฏิบัติและประชาชนได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 เพ่ือให้ประชาชนมีสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตาย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา                        กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา 

1.ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 
2.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
3. ด้านการศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรม 
 
 
 
4. ด้านสังคม 
 
 
 
 
 
 
5.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  สนับสนุนการจัดตั้งและการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ 
1.2  ส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน  
1.3  พัฒนาการเกษตรตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2.1 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
2.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมชุมชน 
2.4 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 
 
3.1ส่งเสริมการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกระบบสู่ประชาคมอาเซียน 
(AEC) 
3.2 พัฒนาสถานศึกษาและศาสนสถาน 
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์  ฟื้นฟู  
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬานันทนาการ 
4.2 พัฒนา สถานที่ออกก าลังกายและสวนสุขภาพชุมชน 
4.3 รณรงค์ปูองกันสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
4.4 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4.5 พัฒนาเด็ก  เยาวชน  ผู้สงูอายุ  ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ 
4.6 ส่งเสริมให้มีสถานที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านและที่พักสาธารณะ 
 
5.1 จัดให้มีและส่งเสริมบ ารุงรักษาและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐานและท่ัวถึง 
5.2 จัดให้มีไฟฟูาแสงสว่างและมีไฟฟูาใช้ตามครัวเรือนและที่สาธารณะ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 
6.ด้านแหล่งน้ า 
 
 
 
 
7. ด้านสาธารณสุข 
 
 
 
8.ด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.1.จัดให้มี  ส่งเสริม บ ารุงรกัษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเพ่ือปูองกันปัญหาน้ าท่วม  
และการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 
6.2 การใช้และบ ารุงรักษาแหล่งน้ าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
7.1 ส่งเสริม พัฒนาด้านสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชน  
7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันควบคุมโรค 
 
8.1 ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายตามอ านาจหน้าที่ ให้มี
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่น 
8.2 ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน 
8.3 ปรับปรุงระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
8.4 จัดให้มีอาคารสถานที่ส าหรับปฏิบัติราชการขององค์กรและท่ี
เกี่ยวข้อง 
8.5 ส่งเสริมการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
8.6 ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนา 
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 3.  การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
1.1 สนับสนุนการจัดตั้งและการ
ด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ 
1.2.ส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ชุมชน   
1.3.พัฒนาการเกษตรตามแนวหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

๒. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.1 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
2.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสงิแวดล้อม  
2.3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมสี่วนร่วมชุมชน 
2.4 การบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏกิูลและการบ าบดัน้ าเสีย 

 
 

๔. การพัฒนาด้านสังคม 
4.1ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬานันทนาการ 
4.2 พัฒนาสถานทีอ่อกก าลังกายและสวนสุขภาพ 
4.3 รณรงค์ปูองกันสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภยั
ธรรมชาติ 
4.4 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4.5พัฒนาเด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ 
4.6 ส่งเสริมให้มีสถานที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านและที่พกั
สาธารณะ 
 

 

 

 

 

 

๕. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.1จัดให้มีและส่งเสริม บ ารุงรักษาและพัฒนา
เส้นทางคมนาคมให้ไดม้าตรฐานและทั่วถึง 
5.25.2 จัดให้มไีฟฟูาแสงสวา่งและมีไฟฟูาใช้ตาม
ครัวเรือนและที่สาธารณะ 
 

 

๖. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
6.1 จดัให้มสี่งเสริม บ ารุงรักษา ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบรหิาร
จัดการน้ าแบบบรูณาการเพื่อปูองกันปัญหาน้ า
ท่วมและการขาดแคลนน้ า 
6.2 การใช้และบ ารุงรักษาแหล่งน้ าโดยการมสี่วน
ร่วมของชุมชน 
 
 
 

 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
เพ่ือตอบสนองตอบต่อปัญหาและความ

ต้องการของประชาชน 
Khalong SAO-Positioning 

ขับเคลื่อนนโยบายผู้บริหาร ในการ
ให้บริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ 

8.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
8.1 ส่งเสริม พัฒนา บุคลากรและเครือข่ายตามอ านาจหน้าท่ี ให้มี
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่น 
8.2 ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการและการให้บริการประชาชน 
8.3ปรับปรุงระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสาร 
8.4 จดัให้มีอาคารสถานท่ีส าหรับปฏิบัติราชการขององค์กรและที่
เกี่ยวข้อง 
8.5 ส่งเสริมการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
8.6 ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาต าบล 

 

7.การพัฒนาด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
7.1 การส่งเสรมิพัฒนาด้าน
สาธารณสุข เสรมิสร้างสุขภาพ
และอนามัยของประชาชน  
7.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ปูองกัน ควบคุม โรค 

 

3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
3.1 ส่งเสริมการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมทุกระบบ
สู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
3.2 พัฒนาสถานศึกษาและศาสนสถาน 
3.3ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมทางศาสนาอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 
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3.1ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท ๐๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

THAILAND ๔.๐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
 ฉบับท่ี ๑๒ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 

ความมั่นคง การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

การพฒันาและ 
เสริมสร้างศกัยภาพคน 

การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

การเสริมความเป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 

การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 

 

ด้านความมั่นคง 

การเพิ่มประสิทธภิาพและ 
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสตกิส ์

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม 

การพัฒนาภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

การต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 

.เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ใน
ปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม ่ที่เน้นการบริหารจัดการและ

เทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น 
และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 

เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐ
ต้องให้ความช่วยเหลอือยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น 

Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 

.เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่
แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

และทักษะสูง 

พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ายางพาราและ

การตลาดอยา่งเป็นระบบครบวงจร 

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม 

ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและ
ระบบโลจิสติกส์ รองรับประชาคมอาเซียน 

การท่องเท่ียวอุทยานธรณีโลกเชิง
นิเวศให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน 

การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตและเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตร 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหา       
ยาเสพติดอยา่งยั่งยืน 

พัฒนาเส้นทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ    
สู่อาเซียน 

เปลี่ยนจาก Traditional Services 
ซ่ึงมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ 

High Value Services 

พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลคา่เพิ่ม 
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
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 3.2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     
  แบบ ยท ๐๒ 

แบบ ยท ๐๑ 

เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สังคม โครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ า สาธารณสุข ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อบต.ควนกาหลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของ อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน การศึกษา การสาธารณสุข เคหะและชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ การเกษตร 

งบกลาง 

การท่องเท่ียวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศให้ได้
มาตรฐานและยั่งยืน 

 

ท่องเที่ยวอย่าง
มีคุณภาพและ
ยั่งยืน 

สร้างความ
เข้มแข็งภาค
เกษตรและระบบ
เศรษฐกิจให้มั่นคง
อย่างยั่งยืน 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้
มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่าง
ทั่วถึง 

จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อยา่ง

อย่างยืน 

อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
ประชาชนให้ เกิดความ
ยั่งยืน สังคมสงบสุข 

การบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีธรร
มาภิบาล 

การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตและเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตร 

 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
แก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 

 

พัฒนาเส้นทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่
อาเซียน 

การเมืองการบริหารและ
การจัดการ 

ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ 
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๓.2  แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Strategy  Map 
                      

 
  
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการ 
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านสังคม  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 
  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการพัฒนา

แหล่งน้ า 
  
 

เป้าประสงค ์
 (Goals) 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ 

อบต.ควนกาหลง 

 

ค่าเป้าหมาย  

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของตัวชี้วัด (KPI) ทุกแผนงาน/โครงการ 
 

 
แผนงาน 

เคหะและชุมชน 
 

 

 
แผนงาน 

สาธารณสุข 
 

 
แผนงาน 

สังคมสงเคราะห ์
 

 
แผนงาน
การศึกษา 

 

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

 

 
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 
 

 
แผนงาน

การเกษตร 

 
 

แผนงาน 
งบกลาง 

 
แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
 

 
แผนงาน 
 

 

        “เมืองเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวเกษตรเลิศล้ า  ธรรมาภิบาลคู่ประชา สาธารณูปโภคครบครัน  

         พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาคมอาเซียน” 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านสาธารณสุข 

  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
ด้านการเมือง 

และการบริหาร
จัดการ 

  

ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพิ่มขึ้น
จากผลผลิตทาง

การเกษตรและการ
รวมกลุ่ม 

มีนักท่องเท่ียวจาก
ภายใน ภายนอก
เท่ียวมากข้ึน และ
สภาพแวดล้อม

บริสุทธิ์ ปราศจาก
มลพิษ 

ประชาชน 
เยาวชน ได้มี

โอกาสศึกษาใน
ระบบและนอก

ระบบ  ,หวงแหน
รักษาวัฒนธรรม
ศาสนา ,ประเพณี  

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี  

 ประชานได้รับ
บริการด้าน

สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

ท่ัวถึง  

 ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร

เพียงพอ  

 การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรค
ระบาดท่ีมีอยู่ใน
ท้องถิ่นลดลงและ

หมดไป 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ

ท้องถ่ิน และ
บุคลากรมีความรู้ 

กฏระเบียบวิธีปฏิบัติ 
และการบริการ

ประชาชน 
มีประสิทธิภาพ 

แบบ ยท .02 
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       3.3 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
 

ความ 
เชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
เป้าประสงคต์าม 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
 

ตัวชี้วัด 
ระดบั 

กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
 หน่วยงาน

รับผดิชอบ 
หน่วย

สนับสนุน 

 
61 

 
62 

 
63 
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ยุทธศาสตร์ที่  2.
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ผลผลติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างความเข้มแข็ง
ภาคเกษตรและ
ระบบเศรษฐกิจให้
มั่นคงอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พฒันาด้านเศรษฐกิจ 

ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพิ่มข้ึนจากผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
รวมกลุ่ม 

ประชาชนมีอาชีพและรายได้
ท่ีเพิ่มข้ึนจากผลผลิตทาง
การเกษตรและการรวมกลุ่ม  

2 3 4 5 1.1สนับสนุน
การจัดต้ังและ
การด าเนินงาน
ของกลุ่มอาชีพ 

 
 
 

1.ร้อยละท่ี
เพิ่มข้ึนของ
จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ฝึกอบรม 
 

จ านวนกิจกรรม
อย่างน้อยเพิ่มข้ึนปี
ละ 1 กิจกรรม 

1.โครงการมหกรรมอาชีพ
เพื่อการมีงานท า น้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน  ต าบล
ควนกาหลง 
3.โครงการต่อเติมอาคาร
ศูนย์วิสาหกิจชุมชน 
4.โครงการพัฒนาชุมชน ฝึก
ตน ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ส านักงานปลัด 
 

กองคลัง 

1 1 1 1 1.2  ส่งเสริมและ
พัฒนาการกระจาย
สินค้าและผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

2.จ านวน
โครงการท่ี
เพิ่มข้ึนส่งเสริม
การตลาดและ
การกระจาย
สินค้าชุมชน 
 

จ านวนกิจกรรม
อย่างน้อยปีละ 1 
กิจกรรม 

โครงการพัฒนาตลาดน่าซื้อ
ต าบลควนกาหลง 

กองสาธารณสุขฯ กองคลัง 

1 1 1 1 1.3  พัฒนาการ
เกษตรตามแนว    
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

3.ร้อยละท่ี
เพิ่มข้ึนของ
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

จ านวนกิจกรรม
อย่างน้อยปีละ 1 
กิจกรรม  

โครงการสนับสนุนพันธุ์สัตว์
แก่เกษตรกรในต าบลควน
กาหลง 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

 
 
 
 
 

แบบ ยท .03 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
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ความ 
เชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
เป้าประสงคต์าม 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พฒันา 
 

ตัวชี้วัด 
ระดบั 

กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่  1.
พฒันาการ
ท่องเที่ยวอทุยาน
ธรณีโลกเชิงนิเวศ
ให้ได้มาตรฐาน
และยั่งยนื,3.
ยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และแก้ไขปัญหายา
เสพตดิอย่างยั่งยนื 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่สังคม
น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พฒันาด้านทรพัยากร
ธรรม 
ชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

1.ส่งเสริมการท่องเท่ียว   
2.คุ้มครองดูแลและบ ารุง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
3.ให้มีและบ ารุงสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 
4.ก าจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลอย่างถูกวิธี 

1.มีนักท่องเท่ียวจากภายใน
และภายนอกต าบลเท่ียวมาก
ข้ึน 
2.สภาพแวดล้อมบริสุทธิ์ 
ปราศจากมลพิษ   

3  6 9 12 1.พัฒนาการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน 
 
 

จ านวน
กิจกรรมท่ี
กระตุ้นผลักดัน
ให้เกิดการ
ท่องเท่ียว 

เพิ่มข้ึนปีละ 1 
กิจกรรม 

1.ก่อสร้าง/ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และทางเท้าบริเวณ
สถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ  
2.โครงการเทศกาลชมสวน 
ชวนชิม อ่ิมผลไม้   "travel 
& Taste Fruite Festival " 
3.ติดต้ังปูายบอกเส้นทาง
สถานท่ีท่องเท่ียวและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆฯลฯ 

กองการศึกษา  กองคลัง 

3 4 5 6 2.อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   

จ านวน
กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรพัยากรฯ 

เพิ่มข้ึนปีละ 1 
กิจกรรม 

1.โครงการรักแม่ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
2.ปรับปรุงสวนสาธารณะ
สวนสุขภาพชุมชน 
 

กองสาธารณสุขฯ กองคลัง 

2 3 4 5 3.การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

จ านวน
กิจกรรมท่ีเฝูา
ระวัง ดูแล 
ปูองกัน 
ทรัพยากร
ธรรมชาติฯ 

เพิ่มข้ึนปีละ 1 
กิจกรรม 

 
 
 
 
 

1.โครงการชุมชนร่วมใจลด
ปริมาณขยะในครัวเรือน 
2.โครงการธนาคารขยะ     
ริไซเคิลประจ าหมู่บ้าน 
ฯลฯ 

กองสาธารณสุขฯ กองคลัง 

1 2 3 4 4.การบริหารจัดการ
ขยะ สิ่งปฏิกูล และ
การบ าบัดน้ าเสีย 
 
 
 
 

จ านวน
กิจกรรมท่ี
บริหารจัดการ
ขยะ สิ่งปฏิกูล
และการบ าบัด
น้ าเสีย 

เพิ่มข้ึนปีละ 1 
กิจกรรม 

 
 

1.โครงการจัดการเกลี่ยขยะ
ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล 
ฯลฯ 
 

กองสาธารณสุขฯ กองคลัง 
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ความ 
เชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
เป้าประสงคต์าม 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พฒันา 
 

ตัวชี้วัด 
ระดบั 

กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่  3.
ยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และแก้ไขปัญหายา
เสพตดิอย่างยั่งยนื 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนให้
เกิดความยั่งยืน 
สังคมสงบสุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.การ
พฒันาด้านการศกึษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1.ส่งเสริมการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
2.บ ารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และวัฒนธรรมอันดีงาม 

1.ร้อยละประชาชนเยาวชน
ได้มีโอกาสศึกษาในระบบ
และนอกระบบอย่างต่อเน่ือง
และรับรู้ข่าวสารท่ีทันสมัยอยู่
เสมอ 
2.ร้อยละประชาชน เยาวชน 
เข้าใจและหวงแหนรักษาไว้
ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมท่ีมี
หลากหลายให้คงอยู่ 

1 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อย
ละ
50 

4 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อย
ละ 
70 

7 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อย
ละ 
90 

10 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อย
ละ 

100 

1.ส่งเสริมการศึกษาให้
ท่ัวถึงครอบคลุมทุก
ระบบ สู่ประชาคม
อาเซียน(AEC) 

- จ านวน
สถานศึกษาท่ี
ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ
เพื่อส่งเสริม
การศึกษา 
 
- จ านวนครู
ผู้ดูแลเด็กที่ได้
เข้ารับการ
ฝึกอบรมอย่าง
น้อย ๑ 
หลักสูตรต่อ
ปีงบประมาณ 
 

เพิ่มข้ึนปีละ  3  
ศูนย์ 
 
 
 
 
 
 บุคลากรได้รับการ
พัฒนาทักษะ
เพิ่มข้ึนอัตราร้อย
ละ 20  ต่อปี  

-โครงการจัดซื้อวัสดุสื่อ
การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
-โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแลเด็ก 

กองการศึกษา กองคลัง 

1 
 
 
 
 

1 

4 
 
 
 
 

2 

7 
 
 
 
 

3 

10 
 
 
 
 

4 

2 พัฒนาสถานศึกษา
และ 
ศาสนสถาน 

จ านวน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐาน 
-จ านวนวัด 
มัสยิดท่ีได้
มาตรฐาน 

เพิ่มข้ึนปีละ 3 
ศูนย์ 

 
 
 

- ปีละ 1 แห่ง 

1.ก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
2.ก่อสร้าง/ปรับปรุง วัด 
มัสยิด  

กองการศึกษา กองคลัง 

5 6 7 8 3.ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

จ านวน
กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมอย่าง
ต่อเน่ือง 

เพิ่มข้ึนปีละ 1
กิจกรรม 

1.โครงการรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอาย ุ
2.โครงการงานวันลอย
กระทง 
3.โครงการงานวันชักพระ 
4.โครงการออกพรรษา 
ฯลฯ 

กองการศึกษา กองคลัง 
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ความ 
เชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
เป้าประสงคต์าม 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พฒันา 
 

ตัวชี้วัด 
ระดบั 

กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 
61 

 
62 
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ยุทธศาสตร์ที่  3.
ยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และแกป้ัญหายา
เสพตดิอย่างยั่งยนื 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตประชาชนให้
เกดิความยั่งยืน 
สังคมสงบสุข  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.การ
พฒันาด้านสังคม 

1.ส่งเสริมและพฒันาสังคม
ให้เข้มแข็ง 
2.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส 
3.ส่งเสริมกีฬานันทนาการ 
4.รักษาความสงบเรียบร้อย 
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
5.ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 

1.ร้อยละเพิ่มข้ึนของ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี 
มีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน 
รู้เท่าทันโลก 
2.ร้อยละเพิ่มข้ึนของ
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ี
ดี แข็งแรง สมบูรณ์ และ
สามารถพัฒนาทักษะด้าน
กีฬาเข้าสู่ระดับสากล 
3.ร้อยละเพิ่มข้ึนของ
ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

2 3 4 5 1.ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมกีฬา
นันทนาการ 

จ านวนครั้งใน
การจัด
กิจกรรมและ
การสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬา
และนัทนาการ 

เพิ่มข้ึนปีละ 1 
กิจกรรม 

1.แข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ 
2.แข่งขันกีฬา อบต.
ประจ าปี(ควนกาหลงคัพ) 
3.สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
กาหลงเกมส ์

ฯลฯ 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

กองคลัง 

2 2 2 2 2.พัฒนา สถานท่ีออก
ก าลังกายและสวน
สุขภาพชุมชน 

จ านวนครั้งใน
การจัด
สนับสนุนและ
พัฒนาสถานท่ี
ออกก าลังกาย
และสวน
สุขภาพชุมชน 
 
 
 

อย่างน้อยปีละ 2
กิจกรรม 

1.ก่อสร้าง / ปรับปรุงลาน
ฝึกซ้อม และเล่นกีฬาประจ า
หมู่บ้าน 
2.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเส้นทางจักรยาน
ต าบลควนกาหลง 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
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ความ 
เชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
เป้าประสงคต์าม 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พฒันา 
 

ตัวชี้วัด 
ระดบั 

กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่  3.
ยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนและ
แกป้ัญหายาเสพ
ติดอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
คณุภาพชีวิต
ประชาชนให้เกิด
ความยั่งยืน สังคม
สงบสุข  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.การ
พฒันาด้านสังคม 

1.ส่งเสริมและพฒันาสังคม
ให้เข้มแข็ง 
2.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส 
3.ส่งเสริมกีฬานันทนาการ 
4.รักษาความสงบ
เรียบร้อย ส่งเสริมและ
สนับสนุนการปูองกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
5.ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

1.ร้อยละเพิ่มข้ึนของ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี 
มีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน 
รู้เท่าทันโลก 
2.ร้อยละเพิ่มข้ึนของ
ประชาชนมีสุขภาพอนามัย
ท่ีดี แข็งแรง สมบูรณ์ และ
สามารถพัฒนาทักษะด้าน
กีฬาเข้าสู่ระดับสากล 
3.ร้อยละเพิ่มข้ึนของ
ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 6 6 6 3.รณรงค์ปูองกันสา
ธารณภัยและ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ  

จ านวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม
ช่วยเหลือสา
ธารณภัย
และ
ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ 

อย่างน้อยปีละ 
6 กิจกรรม 

1.โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
2.โครงการ ปูองกัน
อุบัติเหตุอุบัติภัยทาง
ถนน 
ฯลฯ 

ส านักงานปลัด, 
กองสาธารณสุข

ฯ 
 

กองคลัง 
 

2 2 2 2 4.การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

จ านวน
กิจกรรม
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

อย่างน้อยปีปีละ 
2 กิจกรรม 

1โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.โครงการค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บ าบัดพ้ืนฟูผู้เสพผู้ติดยา
เสพติดและกลุ่มเสี่ยง
ต าบลควนกาหลง 
3.โครงการกิจกรรมฝึก
อาชีพให้กับผู้ติดผู้เสพยา
เสพติด  
ฯลฯ 

ส านักงานปลัด, 
กองสาธารณสุข

ฯ 
 

กองคลัง 
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ความ 
เชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
เป้าประสงคต์าม 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พฒันา 
 

ตัวชี้วัด 
ระดบั 

กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่  3.
ยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และแกป้ัญหายา
เสพตดิอย่างยั่งยนื 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตประชาชนให้
เกดิความยั่งยืน 
สังคมสงบสุข  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.การ
พฒันาด้านสังคม 

1.ส่งเสริมและพฒันาสังคม
ให้เข้มแข็ง 
2.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส 
3.ส่งเสริมกีฬานันทนาการ 
4.รักษาความสงบเรียบร้อย 
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
5.ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

1.ร้อยละเพิ่มข้ึนของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที
ดี มีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโลก 
2.ร้อยละเพิ่มข้ึนของประชาชนมีสุขภาพอนามัย
ท่ีดี แข็งแรง สมบูรณ์ และสามารถพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬาเข้าสู่ระดับสากล 
3.ร้อยละเพิ่มข้ึนของประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 6 7 8 5.พัฒนาเด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ
ผู้ด้อยโอกาส 

ร้อยละของเด็ก  
ผู้สูงอายุ พิการ
ผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับการ
สงเคราะห์ 

เพิ่มข้ึนปีละ 1 
กิจกรรม 

1.จัดหาอาหารเสริม (นม) ,
อาหารกลางวัน  แก่เด็ก
ก่อนวยัเรียนและระดับ
ประถมศึกษา 
2.โครงการค่ายคุณธรรม
พร้อมน าค่านิยม 12 
ประการ 
3.โครงการคาราวาน
เสริมสร้างเด็ก 
4.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุ

ฯลฯ 

กองการศึกษา 
 
 

ส านักงานปลัด 
 

กองคลัง 
 

1 1 1 1 6.ส่งเสริมให้มีสถานท่ี
ประชุมประชาคมและ
ท่ีพักสาธารณะ 

ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

อย่างน้อยปีละ 1 
กิจกรรม 

1.ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม อาคาร
เอนกประสงค์ 
2.ก่อสร้างปรับปรุงท่ีพัก
สาธารณะ  
 

ส านักงานปลัด 
 

กองคลัง 
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ความ 
เชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงคต์าม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พฒันา 
 

ตัวชี้วัด 
ระดบั 

กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 
61 

 
62 

 
63 

 
64 

ยุทธศาสตร์ที่  4.
พฒันาเสน้ทาง
ความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจสู่
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ให้ได้มาตรฐาน
และเชือ่มโยงอย่าง
ทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การ
พฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1.ประชาชนได้รับการ
บริการด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ให้ได้
มาตรฐานและท่ัวถึง 
 
 
 
 

ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการอย่างท่ัวถึง 

5 10 15 20 1.จัดให้มีและส่งเสริม 
บ ารุงรักษาพัฒนา 
เส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

จ านวนระบบ
เส้นทาง
คมนาคม 
และ 
สาธารณูป- 
โภค  
สาธารณูป- 
การท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

เพิ่มข้ึนปีละ 5 
โครงการ 

1.โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. 
2.โครงการก่อสร้างถนน
แอลฟัสติกคอนกรีต 
3.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
4.โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ า ,ท่อระบายน้ า ฯ 

ฯลฯ 
 

กองช่าง 
 

กองคลัง 

2 3 4 5 2.จัดให้มีไฟฟูาแสง
สว่างและมีไฟฟูาใช้
ตามครัวเรือนและท่ีสา
ธารณา 

ร้อยละท่ี
เพิ่มข้ึนของ
จ านวน
ครัวเรือนและท่ี
สาธารณะ
ได้รับการมี
ไฟฟูาใช้ 
 

เพิ่มข้ึนปีละ 1 
กิจกรรม 

1.ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟูาในต าบลควนกาหลง 
2.ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่าง 
3.ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะ/ไฟฟูาส่องสว่าง   

ส านักงานปลัด 
 

กองคลัง 
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ความ 
เชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงคต์าม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พฒันา 
 

ตัวชี้วัด 
ระดบั 

กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่  4.
พฒันาเสน้ทาง
ความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจสู่อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ให้ได้มาตรฐานและ
เชื่อมโยงอย่าง
ทั่วถึง  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6.การ
พฒันาด้านแหลง่น้ า 

1.จัดให้มีการบ ารุงรักษาทาง
น้ าและทางบก 
2.ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร 

1.ร้อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
มีน้ าใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร 
2.ร้อยละของแหล่งน้ าและระบบการ
บริหารจัดการน้ าได้รับการพัฒนาปรับปรุง
ให้ได้มาตรฐาน 

5 6 7 8 1.จัดให้มี ส่งเสริม
บ ารุงรักษา ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
การบริหารจัดการน้ า
แบบบูรณาการเพื่อ
ปูองกันปัญหาน้ าท่วม
และการขาดแคลนน้ า 

จ านวนระบบ
การจัดการน้ า
ได้รับการ
พัฒนา และ
ปรับปปรุง 

เพิ่มข้ึนปีละ 1  
กิจกรรม 

1. ขยายเขตระบบประปา 
2.ก่อสร้างถังประปาและ
ระบบประปา 
3.ซ่อมแซมระบบประปา 
4.ก่อสร้างบ่อน้ าต้ืน 
5. ขุดลอกคู คลอง ต่าง ๆ 
ในต าบลควนกาหลง 
6.ก่อสร้างฝายน้ าล้นใน
ต าบลควนกาหลง 
7.ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ า
ล้นฝายกั้นน้ าในต าบลควน
กาหลง 
8.จัดหาภาชนะใส่น้ า 

ฯลฯ 
 

กองช่าง 
 

กองคลัง  

5 5 5 5 2.การใช้และ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ า
โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

จ านวน
กิจกรรม
บ ารุงรักษา
แหล่งน้ าโดย
การมีส่วนร่วม  
 
 
 
 
 

อย่างน้อยปีละ 5
กิจกรรม 

1.ฝึกอบรมคณะกรรมการ
บริหารประปาหมู่บ้าน 

กองช่าง กองคลัง 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง                                  -๘๔- 
 
 

 
 
 
 
 

ความ 
เชือ่มโยงกบั
ยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงคต์าม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พฒันา 
 

ตัวชี้วัด 
ระดบั 

กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่  3.
ยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และแก้ไขปัญหายา
เสพตดิอย่างยั่งยนื 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตประชาชนให้
เกดิความยั่งยืน 
สังคมสงบสุข  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.การ
พฒันาด้าน
สาธารณสุข 

1.ส่งเสริมและพฒันาด้าน
สาธารณสุข เสริมสรา้ง
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

1.ร้อยละของประชาชนได้รับการส่งเสริม 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 
 

2 2 2 2 1.การส่งเสริมพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
เสริมสร้างสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

จ านวน
กิจกรรม 
ส่งเสริม ดูแล 
รักษา สุขภาพ 
อนามัยของ
ประชาชน 

อย่างน้อยปีละ 2  
กิจกรรม 

1.โครงการควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อใน
ต าบลควนกาหลง 
2.โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
ต าบลควนกาหลง           
3.การคุ้มครองผู้บริโภคด่ืม 
กิน ปลอดภัย 
4.โครงการระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
ฯลฯ 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

กองคลัง 

4 4 4 4 2.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการปูองกัน
ควบคุมโรค 

จ านวน
กิจกรรมการ
ปูองกันและ
ควบคุมโรค 
 

อย่างน้อยปีละ 4 
กิจกรรม 

1.อุดหนุนศูนย์สาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 
2.สมทบงบประมาณเข้า
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถ่ิน 
3.จัดซื้อสารเคมี เวชภัณฑ์ 
ในการปูองกัน และก าจัด
โรคชนิดต่าง ๆ 
4..จัดหาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ในการปูองกัน 
ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ 

ฯลฯ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

กองคลัง 
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ความ 
เชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงคต์าม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พฒันา 
 

ตัวชี้วัด 
ระดบั 

กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่  3.
ยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และแก้ไขปัญหายา
เสพตดิอย่างยั่งยนื 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การบริหารจัดการ
องคก์รอย่างมีธรร
มา 
ภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 8.การ
พฒันาด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการ 

1.พัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชน โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วน 

1.ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการร่วมกับอบต.ใน
ลักษณะร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ 
2.ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของบุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ กฏระเบียบ วิธีปฏิบัติและ
ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากการ
บริการภายใต้ระบบการบริหารจัดการท่ีดี 
 
 
 
 
 
 

5 6 7 8 1.ส่งเสริม พัฒนา
บุคลากรและเครือข่าย
ตามอ านาจหน้าท่ีให้มี
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

จ านวน
บุคลากรและ
ผู้น าชุมชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

เพิ่มข้ึนปีละ 1  
กิจกรรม 

1. การอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน 
2.ฝึกอบรมบุคลากรของ
องค์กรตามแผนการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ 
3.จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล 
4.โครงการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงินการคลัง 
5.ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน 
            ฯลฯ 

ทุกส่วนราชการ
ในสังกัด 

กองคลัง 

ร้อย
ละ
50 

ร้อย
ละ
60 

ร้อย
ละ
70 

ร้อย
ละ
80 

2.ปรับปรุง พัฒนา 
จัดหา เครื่องมือ
เครื่องใช้เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ 

ร้อยละของงาน
บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน 

เครื่องมือเครื่องใช้
ได้รับการพัฒนา
เพิ่มข้ึนอัตราร้อย
ละ 10  
ต่อป ี

 1.จัดซื้อครุภัณฑ์  เพื่อใช้
ในกิจการของ อบต./
กิจกรรมสาธารณะ การ
บริการประชาชน และ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์  ปรับปรุง 
อบต.   
2.จัดหา วัสดุต่างๆ  ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 
3.โครงการออกหน่วย
บริการรับช าระภาษี 

ฯลฯ 

ทุกส่วนราชการ
ในสังกัด 

 

กองคลัง 
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ความ 
เชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงคต์าม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พฒันา 
 

ตัวชี้วัด 
ระดบั 

กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่  3.
ยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และแก้ไขปัญหายา
เสพตดิอย่างยั่งยนื 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การบริหารจัดการ
องคก์รอย่างมี   
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 8.การ
พฒันาด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการ 

1.พัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชน โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วน 

1.ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการร่วมกับอบต.ใน
ลักษณะร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ 
2.ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของบุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจกฏระเบียบ วิธีปฏิบัติและ
ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากการ
บริการภายใต้ระบบการบริหารจัดการท่ีดี 
 
 
 
 
 
 

2 2 2 2 3.ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร 

จ านวน
ประชาชน
ได้รับข่าวสาร
งานบริการของ
อบต.เพิ่มข้ึน 

อย่างน้อยปีละ 2
กิจกรรม 

1.ก่อสร้าง / ปรับปรุงหอ-
กระจายข่าว/เสียงตาม-  
สาย /วิทยุชุมชนต าบลควน
กาหลง 
2.โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษ ี

ฯลฯ 
 
 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

 

กองคลัง 

2 3 4 5 4.จัดให้มีอาคาร
สถานท่ีส าหรับปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
และท่ีเกี่ยวข้อง 

ร้อยละของงาน
บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน 

เพิ่มข้ึนปีละ 1 
กิจกรรม 

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่
ท าการอบต.ควนกาหลง 
2.ก่อสร้างที่ท าการอบต. 
 

ส านักปลัด, 
 

กองคลัง 

     2 2 2 2 5.ส่งเสริมการเมือง
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัริตย์เป็น
ประมุข 

จ านวน
กิจกรรม
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
และเฉลิมพระ
เกียรติ 
 

อย่างน้อยปีละ 2 
กิจกรรม 

1.โครงการเตรียมรับเสด็จฯ 
2.โครงการรัฐพิธีต่าง ๆ 
ฯลฯ 

ส านักปลัด, 
 

กองคลัง 

     1 2 3 4 5.ส่งเสริมการจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ต าบล 

ร้อยละของ
ครัวเรือนเป็น
ประโยชน์ต่อ
การบริหาร
จัดการการ
พัฒนาอบต. 

ปีละ 1  กิจกรรม 1.โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
การพัฒนาต าบล 
2.โครงการจัดท าแผนทีภาษี
และทรัพย์สิน 
3.จัดท าแผนชุมชนระดับ
หมู่บ้านและต าบล 

ฯลฯ 
 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

 

กองคลัง 
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ส่วนที่ ๔ 
การน าแผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ีไปสู่การปฏิบัต ิ
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ส่วนที่ ๔ 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัต ิ
---------------------------------------------- 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1.การเศรษฐกิจ 1.สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

๒ การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชน
และสังคม 

๑. สาธารณสุข 
๒. ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองสาธารณสุขฯ   
กองการศึกษา 
 

กองคลัง 
กองช่าง 

๓ การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บริการชุมชน
และสังคม 

๑. การศึกษา 
๒. การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา กองคลัง 

๔ การพัฒนาด้านสังคม ๑. บริการชุมชน
และสังคม 
 

๑. การศึกษา  
2.ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
3.รักษาความสงบภายใน 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

กองคลัง 

๕ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

บริการชุมชน
และสังคม 
 

1.เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

๖ การพัฒนาด้านแหล่ง
น้ า 

๑. การ
เศรษฐกิจ 
๒. บริการชุมชน
และสังคม 

๑. การเกษตร 
๒. สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักงานปลัด 
กองสาธารณสุขฯ 

กองช่าง 
กองคลัง 

๗ การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข  

๑. บริหารทั่วไป 
 

๑. สาธารณสุข 
  

กองสาธารณสุขฯ 
  

กองคลัง 

8 การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร
และการจัดการ 
 

๑. บริหารทั่วไป 
 

๑. บริหารงานทั่วไป 
๒. งบกลาง 

ทุกส่วนราชการ กองคลัง 
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บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
 (ผ.01-ผ.08) 
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แบบ ผ 07
บญัชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)
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แบบ  ผ.07

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แบบ ผ.01

        ยุทธศาสตร์ ที่ 1      
ด้านเศรษฐกจิ

1.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11 1,820,000 11 420,000 11 320,000 11 4,120,000 44 6,680,000

2.1แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นนัทนาการ

6 1,550,000 5 650,000 4 250,000 4 250,000 19 2,700,000

2.2แผนงานเกษตร 3 80,000 3 80,000 3 80,000 3 80,000 12 320,000

2.3แผนงานเคหะและชุมชน 3 160,000 3 160,000 3 160,000 3 160,000 12 640,000

3.1แผนงานการศึกษา 15 6,690,000 17 8,940,000 16 7,190,000 16 6,940,000 64 29,760,000
3.2แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นนัทนาการ

9 1,050,000 9 1,900,000 8 950,000 7 900,000 33 4,800,000

4.1แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9 284,000 9 284,000 9 284,000 9 284,000 36 1,136,000

4.2แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9 517,500 9 517,500 9 517,500 9 567,500 36 2,120,000

4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นนัทนาการ

5 2,480,000 4 480,000 4 480,000 4 480,000 17 3,920,000

4.4 แผนงานการสาธารณสุข 1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 4 280,000
4.5 แผนงานงบกลาง 3 16,980,000 3 16,980,000 3 16,980,000 3 16,980,000 12 67,920,000

       ยุทธศาสตร์ ที่ 4        
 การพฒันาด้านสังคม

แบบ ผ.

      ยุทธศาสตร์ที่ 2         
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

      ยุทธศาสตร์ ที่ 3         
  ด้านการศึกษาศาสนา และ

วัฒนธรรม

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  ( พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารสว่นต าบลควนกาหลง
ยทุธศาสตร์ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม 4 ปี
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แบบ ผ.
ยทุธศาสตร์ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม 4 ปี

         ยุทธศาสตร์ ที่ 5     
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 10 9,270,000 13 12,620,000 12 13,220,000 13 13,520,000 48 48,630,000

        ยุทธศาสตร์ ที่ 6    
ด้านแหล่งน้ า

6.1แผนงานเคหะและชุมชน 1         600,000       -     -               2        2,500,000     -    -                3       3,100,000    

       ยุทธศาสตร์ ที่ 7      
ด้านสาธารณสุข

7.1แผนงานสาธารณสุข 6 670,000 6 680,000 6 680,000 6 680,000 24 2,710,000

         ยุทธศาสตร์ ที่ 8   
ด้านการเมอืง การบริหาร 

และการจัดการ

8.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 2,433,000 13 1,983,000 13 1,983,000 11 1,958,000 50 8,357,000

104 44,654,500 106 45,764,500 104 45,664,500 100 46,989,500 414 183,073,000[แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง]                 -90   -
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แบบ ผ.
ยทุธศาสตร์ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม 4 ปี

3.1 แผนงานการศึกษา 3 6,050,000 3 6,050,000 3 6,050,000 3 6,050,000 12 24,200,000

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นนัทนาการ

3 500,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000 9 1,400,000

4.1แผนงานสาธารณสุข 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 120,000

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000

        ยุทธศาสตร์ ที่ 5      
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.1แผนงานเคหะและชุมชน 3 1,420,000 1 120,000 2 420,000 3 1,420,000 9 3,380,000

       ยุทธศาสตร์ ที่ 7      
ด้านสาธารณสุข

7.1แผนงานสาธารณสุข 1 650,000 1 680,000 1 690,000 1 700,000 4 2,720,000

12 8,700,000 9 7,230,000 10 7,540,000 11 8,550,000 42 32,020,000

       ยุทธศาสตร์ ที่ 5   ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

5.1แผนงานเคหะและชุมชน 1 4,400,000 -     -               -     -                -    -                1 4,400,000

1 4,400,000 -     -              -     -               -    -               1 4,400,000

      ยุทธศาสตร์ ที่ 3         
  ด้านการศึกษาศาสนา และ

วัฒนธรรม

ผ.02

        ยุทธศาสตร์ ที่ 4     
การพฒันาด้านสังคม

รวม แบบ ผ.02

รวม แบบ ผ.03

ผ.03
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แบบ ผ.
ยทุธศาสตร์ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม 4 ปี

        ยุทธศาสตร์ ที่ 1      
ด้านเศรษฐกจิ

1.1แผนงานสร้างความแข้มแข็งของ
ชุมชน

1 4,000,000 -     -               -     -                -    -                1 4,000,000

      ยุทธศาสตร์ที่ 2         
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม
2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นนัทนาการ

3 7,000,000 2 4,000,000 2 4,000,000 2 4,000,000 9 19,000,000

3.1 แผนงานการศึกษา
2 5,000,000 1 2,500,000 1 2,500,000 1 2,500,000 5 12,500,000

3.2แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นนัทนาการ

4 54,700,000 3 51,200,000 3 51,200,000 3 51,200,000 13 208,300,000

      ยุทธศาสตร์ ที่ 4       
การพฒันาด้านสังคม

4.1แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 4 4,000,000

        ยุทธศาสตร์ ที่ 5      
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.1แผนงานเคหะและชุมชน 5 6,900,000 10 15,900,000 9 1,430,000 9 12,600,000 33 36,830,000

       ยุทธศาสตร์ ที่ 6     
ด้านแหล่งน้ า

6.1แผนงานเคหะและชุมชน 1 4,266,200 3 4,600,000 -     -                -    -                4 8,866,200

17 82,866,200 20 79,200,000 16 60,130,000 16 71,300,000 69 293,496,200รวม แบบ ผ.05

ผ.05

      ยุทธศาสตร์ ที่ 3         
  ด้านการศึกษาศาสนา และ

วัฒนธรรม
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แบบ ผ.
ยทุธศาสตร์ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม 4 ปี

3.1แผนงานการศีกษา 17       450,000       16      448,000       16      448,000        16     448,000        65     1,794,000    

17      450,000      16      448,000       16      448,000       16     448,000       65 1,794,000

8.1แผนงานบริหารทั่วไป 5         434,500       -     -               -     -                -    -                -    -               

8.2แผนงานการศึกษา 5         178,500       1        50,000 1 21,000 1 56,000 8 305,500

8.3แผนงานสาธารณสุข 3         20,000         -     -               -     -                -    -                3 20,000

8.4แผนงานเคหะและชุมชน 3         24,000         -     -               -     -                -    -                3 24,000
16 657,000 1 50,000 1 21,000 1 56,000 14 349,500

รวมทั้งสิ้น 167 141,727,700 152 132,692,500 147 113,803,500 144 127,343,500 605 515,132,700
รวม แบบ ผ.08

รวม แบบ ผ.06

       ยุทธศาสตร์ ที่ 3        
   ด้านการศึกษาศาสนา 

และวัฒนธรรม

         ยุทธศาสตร์ ที่ 8   
ด้านการเมอืงการบริหาร 

และการจัดการ

ผ.08

ผ.06
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แบบ ผ 01
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1.จัดตลาดนดัแสดง 1.จัดแสดงสินค้าของกลุ่ม 50,000 50,000 50,000 50,000 1.ประชาชนได้ทราบ ส านกังานปลัด

สินค้าของกลุ่มอาชีพ อาชีพ จ านวน 5 กลุ่ม ข้อมลูสินค้าในต าบล

แลกเปล่ียนประสบ 2.สาธิตการผลิตสินค้าแก่ 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ 

การณ์ ประชาชนที่สนใจ  (ปี60=50,000) ได้รับการฝึกอาชีพ

2.สาธิตการผลิตสินค้า จ านวน 100 คน  (ปี59=20,000) เพื่อเพิ่มทกัษะและมี กลุ่มอาชีพต าบล-

ของกลุ่มอาชีพ  (ปี58=……-..) ทกัษะและมคีวาม ควนกาหลง

ช านาญ

1
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่  : 2.สร้างความเขม้แขง็ภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอยา่งยั่งยนื

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ : 2 เพ่ิมประสทิธิภาพผลผลติ

  1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

       1.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (2561-2564)

โครงการมหกรรมอาชีพเพื่อ
นอ้มน าเศรษฐกจิพอเพยีง

1  ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนได้รับ

ประโยชน์
พฒันาชุมชน
อ าเภอควน

กาหลง

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารสว่นต าบลควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  จงัหวัดสตูล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบ ผ.01 
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

 -    -    -   3,800,000 ร้อยละ 70
1.  ประชาชนมรีายได้
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

ของประชาชน

หมู่ที่  3
2.  เพื่อส่งเสริมการพฒันา ขนาดกว้าง  15 เมตรยาว

  25  เมตร ได้รับประโยชน์

ต าบลควนกาหลง ผลิตภณัฑ์ พร้อมเคร่ืองจักรและ

อ าเภอควนกาหลง และสินค้าการเกษตร อปุกรณ์การผลิต

จังหวัดสตูล

2.  เพิ่มศักยภาพการ
ด าเนนิ งานในชุมชน

[แผน
พัฒน

า
ท้องถ่ิ
นสีปี 
(พ.ศ.
256
1-25
64) 
องค์ก
ารบ
ริ

หาร

3.  ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

 1.   เพื่อใช้ส าหรับผลิตไบ
โอดีเซล  จากน้ ามนัปาล์ม

โครงการกอ่สร้างอาคาร
ผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามนั
ปาล์ม

กอ่สร้างอาคาร
โรงงานผลิตไบโอดีเซล
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

1.เพื่อเพิ่มทกัษะและ 1.อบรมเกษตรกร จ านวน 30,000              30,000          30,000          30,000         1.สามารถน าความ 

ความสามารถใน 1 รุ่นๆละ 60 คน รู้ไปเผยแพร่แกชุ่มชน 

การประกอบอาชีพ 2.สร้างจุดถ่ายทอดการ ได้

2.เพื่อตระหนกัถึง เรียนรู้ทางการเกษตร  (ปี60=30,000) 2.เพื่อเพิ่มความ 

ความส าคัญของยึด  (ปี59=30,000) สามารถและทกัษะ 

หลักเศรษฐกจิพอเพยีง  (ปี58=30,000) การน าไปใช้

1.เพื่อเพิ่มทกัษะและ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 20,000              20,000          20,000          20,000         กลุ่มสตรีมทีกัษะ 

ความสามารถในการ แกก่ลุ่มสตรี จ านวน และความสามารถ 

ประกอบอาชีพ 50 คน ในการประกอบอาชีพ

.  (ปี60=20,000)

 (ปี59=120,000)

 (ปี58=20,000)

 ร้อยละ 80ของ
ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

4 โครงการฝึกอบรมและ
พฒันาอาชีพแกส่ตรีต าบล
ควนกาหลง

ส านกังานปลัด

ส านกังานปลัด 
และศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทาง
การเกษตร

 ร้อยละ100ของ
ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

3 โครงการพฒันาศักยภาพ
เพื่อการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

เพื่อเพิ่มทกัษะและ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 20,000              20,000          20,000          20,000         ผู้สูงอายุมทีกัษะ
ความสารถในการ แกผู้่สูงอายุ จ านวน และความสามารถ 
ประกอบอาชีพ 50 คน ในการประกอบ

 (ปี60=15,000) อาชีพ
 (ปี59=15,000)  
 (ปี58=15,000)

1.เพื่อเพิ่มทกัษะและ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 20,000              20,000          20,000          20,000         คนพกิารมทีกัษะ
ความสารถในการ แกก่คนพกิาร  จ านวน และความ
ประกอบอาชีพ 50 คน อาชีพสามารถ

 (ปี60=15,000) ในการประกอบ
 (ปี59=15,000) อาชีพ
 (ปี58=15,000)

เพื่อเพิ่มทกัษะและ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 100,000            100,000        100,000        100,000       กลุ่มเยาวชนม ี
ความสารถในการ แก่กลุ่มเยาวชน จ านวน ทกัษะและ
ประกอบอาชีพ 50 คน ความสามารถในการ

ประกอบอาชีพ
 (ปี60=15,000)

 (ปี59= .....-.....)

 (ปี58=.....-.......)

 ร้อยละ 80ของ
ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

ส านกังานปลัด

7 โครงการฝึกอบรมและ
พฒันาอาชีพแกเ่ยาวชน
ต าบลควนกาหลง

 ร้อยละ 80ของ
ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

ส านกังานปลัด

5 โครงการฝึกอบรมและ
พฒันาอาชีพแกผู้่สูงอายุ
ต าบลควนกาหลง

ส านกังานปลัด

6 โครงการฝึกอบรมและ
พฒันาอาชีพแกค่นพกิาร
หรือผู้ดูแลคนพกิารต าบล
ควนกาหลง

 ร้อยละ 80ของ
ประชาชนได้รับ

ประโยชน์
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

เพื่อส่งเสริมการประกอบ สนบัสนนุพนัธุพ์ชืและ 50,000              50,000          50,000          50,000         เกษตรกรมทีกัษะและ
อาชีพแกเ่กษตรกร พนัธุสั์ตว์แกเ่กษตรกร ความสามารถในการ

ต าบลควนกาหลงจ านวน  (ปี60=50,000) ประกอบอาชีพ
60 คน  (ปี59=90,000)

 (ปี58=……-..)

1. เพื่อจัดหาตลาดวาง 1. จัดแสดงและจ าหนา่ย 10,000              10,000          10,000          10,000         1. สินค้าชุมชนเปน็
จ าหนา่ยสินค้าของชุมชน สินค้าชุมชน ที่รู้จัก
2. เพื่อประชาสมพันัธ์สินค้า 2. ประชาชนได้ซ้ือสินค้า 2. กลุ่มอาชีพมรีาย
ชุมชน ราคาถูกและมคุีณภาพ  (ปี60=10,000) เพิ่มขึ้น

3. เพื่อเพิ่มรายได้แกชุ่มชน  (ปี59= .....-.....) 3.มกีารกระจายสินค้า
 (ปี58=.....-.......) ที่มคุีณภาพสู่ชุมชน

 

1. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ก่อสร้างอาคาร 1,500,000         -                -                -               1. สินค้าชุมชนเปน็ ส านกังานปลัด

สินค้าชุมชน จ านวน 1 หลัง ที่รู้จัก
2. เพื่อใหผั้ผลิตสินค้าชุมชน ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 2. กลุ่มอาชีพมรีายได้ 
มรีายได้เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
3.เพื่อเผยแพร่มรดกทางภมูิ 3.มกีารกระจายสินค้า
ปญัญาของทอ้งถิ่น ที่มคุีณภาพสู่ชุมชน

 ร้อยละ100ของ
สินค้าชุมชนมี
ศูนย์กลางการ
จ าหนา่ยสินค้า

โครงการกอ่สร้างศูนย์
จ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ชุมชน

8 โครงการสนบัสนนุพนัธุพ์ชื
และพนัธุสั์ตว์แกเ่กษตรกร
ต าบลควนกาหลง

 ร้อยละ 80ของ
ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

ส านกังานปลัด

9 โครงการส่งเสริมการ
จ าหนา่ยสินค้าชุมชน

 ร้อยละ 80ของ
ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

ส านกังานปลัด 
และพฒันา
ชุมชนอ าเภอ
ควนกาหลง

10
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

11 โครงการต่อเติมอาคารกลุ่ม
วิสาหกจิชุมชน บา้นหว้ยน้ า
ด านอก  หมู่ที่ 1

 เพื่อใหก้ลุ่มวิสาหกจิชุมชนมี
สถานที่ประกอบผลิตสินค้า
ชุมชนได้มาตรฐานอย. และ  
  ฮาลาล

 ต่อเติมอาคารวิสาหกิจ
ชุมชนขนาดกว้าง6 เมตร 
ยาว4 เมตร      ตามแบบที่
อบต.ก าหนด

 -    100,000  -    -    ร้อยละ 20ของ
สินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น

 สินค้าชุมชนได้รับการ
ส่งเสริมและผลิต
จ าหนา่ย ได้รับ
มาตรฐานอย.และฮาลาล

ส านกังานปลัด

1.เพื่อเพิ่มทกัษะและ ฝึกอบรมอาชีพการผลิต 10,000              10,000          10,000          10,000         กลุ่มสตรีมทีกัษะ 

ความสามารถในการ สินค้าชุมชน จากวัสดุ และความสามารถ 

ประกอบอาชีพ เหลือใช้  จ านวน 1 รุ่น ในการประกอบอาชีพ

เสริมได้มรีายได้เพิ่มขึ้น

เพื่อสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ 10,000              10,000          10,000          10,000         เกษตรกรมทีกัษะและ

ใหแ้กเ่กษตรกร เกษตรกรในการแปรรูป พฒันาความรู้ในการ

ผลิตผลทางการเกษตร แปรรูปผลิตผลทางการ

จ านวน 1 รุ่น/ปี เกษตร

 1,820,000  420,000  320,000 4,120,000 

1,820,000        420,000       320,000       4,120,000   

12 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ใหแ้กก่ลุ่มสตรีบา้นวังผา
สามคัคี  หมู่ที่ 9

 ร้อยละ50 ของ
เกษตรกร เข้าร่วม

โครงการ

 ร้อยละ 80ของ
สตรีได้รับ
ประโยชน์

13 โครงการพฒันาศักยภาพ
เพื่อการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร  หมู่ที่  5

ส านกังานปลัด

         รวม ยทุธศาสตร์ที่ 1    จ านวน  13  โครงการ

รวม  จ านวน  13  โครงการ
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

1  30,000  30,000  30,000  30,000

 (ปี60=100,000)

 (ปี59=100,000)

 (ปี58=100,000)

2  1,000,000  -    -    -   

 (ปี60=1,000,000)

 (ปี59=…-……..)

 (ปี58=…-……..)

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด  : 4. การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มสู่สงัคมน่าอยู่อยา่งยั่งยนื

   2.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่   : 1. พัฒนาการท่องเที่ยว อุทยานธรณีโลกเชงินิเวศให้ได้มาตรฐานและยั่งยนื , 3. ยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอยง่ยั่งยนื

จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้างเพื่อ
ปรับปรุงหรือพฒันา
บริเวณแหล่งทอ่งเที่ยว

โครงการปรับปรุง/พฒันา
บอ่น้ าร้อน  หมู่ที่ 11

เพื่อปรับปรุง/พฒันาบอ่น้ า
ร้อนใหม้คีวามพร้อมรองรับ
นกัทอ่งเที่ยว

ปรับปรุง/พฒันา บอ่น้ า
ร้อนใหม้คีวามพร้อม
เปดิรับนกัทอ่งเที่ยว

กองการศึกษา

2

จ านวนของ
นกัทอ่งเที่ยว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15

นกัทอ่งเที่ยวได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภยั

       2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการปรับปรุงและ
พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว

เพื่อพฒัาแหล่งทอ่งเที่ยวใหม้ี
ความสะดวกและปลอดภยั
แกน่กัทอ่งเที่ยว

จ านวนของ
นกัทอ่งเที่ยวที่มา
เที่ยวเพิ่มขึ้น

นกัทอ่งเที่ยวได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภยั

กองการศึกษา
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

3  150,000  150,000  150,000  150,000

 (ปี60=150,000)

 (ปี59=150,000)

  (ปี58=…-……..)

4  30,000  30,000  30,000  30,000

 (ป6ี0=150,000)
 (ป5ี9=20,000)
 (ป5ี8=20,000)

5  -    400,000  -    -   

 (ปี60=400,000)

 (ปี59=…-……..)

 (ปี58=…-……..)

จ านวนของ
นกัทอ่งเที่ยวที่มา
เที่ยวเพี่มขึ้นร้อย
ละ 15

นกัทอ่งเที่ยวเข้ามา
ทอ่งเที่ยวในต าบลควน
กาหลงมากขึ้น

กองการศึกษาเพื่อประชาสัมพนัธ์แหล่ง
ทอ่งเที่ยวใหเ้ปน็ที่รู้จักมากขึ้น

โครงการปั่นชมสวน ชวนชิม
 อิ่มผลไม้

เพื่อประชาสัมพนัธ์แหล่ง
ทอ่งเที่ยวใหเ้ปน็ที่รู้จักมากขึ้น

จัดกจิกรรมปั่นชมสวน 
ชวนชิม  อิ่มผลไม ้        
 ปลีะ 1 คร้ัง

จ านวนของ
นกัทอ่งเที่ยวที่มา
เที่ยวเพี่มขึ้นร้อย
ละ 15

นกัทอ่งเที่ยวเข้ามา
ทอ่งเที่ยวในต าบลควน
กาหลงมากขึ้น

กองการศึกษา

จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์
ชนดิต่างๆ เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์แหล่ง
ทอ่งเที่ยว

เพื่อใหน้กัทอ่งเที่ยวมทีี่นั่ง
พกัผ่อนหย่อนใจ

สถานที่ทอ่งเที่ยวทกุแหง่
มศีาลาที่พกั หมู่ที่ 6 , 11

จ านวนของ
นกัทอ่งเที่ยวเพี่ม
ขึ้นร้อยละ 15

นกัทอ่งเที่ยวมสีถานที่
ส าหรับนั่งพกัผ่อน

โครงการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์แหล่ง
ทอ่งเที่ยว

โครงการกอ่สร้างศาลาที่พกั กองการศึกษา  
กองช่าง
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

6 40,000 40,000 40,000 40,000

 (ปี60=50,000)

 (ปี59=………..)

 (ปี58=………..)

7  300,000

 1,550,000  650,000  250,000  250,000

โครงการกอ่สร้างทางเทา้
เข้าน้ าตกสายใจ  หมู่ที่ 6

สถานที่ทอ่งเที่ยวได้รับการ
พฒันาให ้มคีวามปลอดภยั 
สะดวก

รวม  จ านวน   7  โครงการ

กองการศึกษา

สถานที่ทอ่งเที่ยวสะอาด
 สวยงาม พร้อมบริการ
นกัทอ่งเที่ยว

โครงการจิตอาสาพฒันา
แหล่งทอ่งเที่ยว

เพื่อใหป้ระชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพฒันาแหล่ง
ทอ่งเที่ยวใหม้คีวามสะอาด  
สะดวกและปลอดภยั

จัดกจิกรรมพฒันา
สถานที่ทอ่งเที่ยวอย่าง
นอ้ยปลีะ 3 คร้ัง

จ านวนของ
นกัทอ่งเที่ยวที่มา
เที่ยวเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 15

กองการศึกษา

 จ านวนทางเทา้
เข้าน้ าตกสายใจ
เพิ่มขึ้น

สถานที่ทอ่งเที่ยว
สะอาดสวยงาม พร้อม
บริการนกัทอ่งเที่ยว

กอ่สร้างทางเทา้เข้าสู่
แหล่งทอ่งเที่ยวน้ าตกสาย
ใจตามแบบที่อบต.ก าหนด
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

30,000              30,000          30,000          30,000         กองสาธารณสุขฯ

(ปี 60= 20,000)

(ปี 59=     -   )

(ปี 58= 50,000)

30,000              30,000          30,000          30,000         กองสาธารณสุขฯ
(ป ี60= 30,000)

(ป ี59= 30,000)

(ป ี58=    -    )

20,000              20,000          20,000          20,000         ร้อยละ 60 ของ
การบกุรุกปาุลดลง

กองสาธารณสุขฯ

(ปี 60= 20,000)

(ปี 59= 30,000)

(ปี 58= 30,000)

 80,000  80,000  80,000  80,000

1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่
ต าบล                    
2. ประชาชนมคีวาม
สามคัคีในการร่วม
พฒันาหมู่บา้น

ร้อยละ 80 ของ
ต้นไมเ้จริญเติบโต
และสองข้างทาง

เปน็สะอาด

เพื่อใหป้ระชาชน/เยาวชนได้
มส่ีวนร่วมในแลกเปล่ียน
ความคิดในการอนรัุกษป์าุ
ต้นน้ า

ร้อยละ 60 
สามารถ
แกป้ญัหาการ
ขาดแคลนน้ าใน
ฤดูแล้ง

1. ปุาไม้ถูกบุกรุกน้อยลง  
2. แกนน าอนุรักษ์ปุามี
ความเข็มแข็งเพิ่มขึ้น       
3. มีการบริหารจัดการปุา
ชุมชนอย่างเป็นระบบมาก
ขึ้น

 2.2 แผนงานการเกษตร

1 โครงการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ต าบลควนกาหลง

 2. จัดกจิกรรมการท า
ฝายชะลอน้ าที่ต้นน้ าเพื่อ
ปอูงกนัการขาดแคลนน้ า

รวม  จ านวน   3   โครงการ

จัดกจิกรรมการอบรม
แลกเปล่ียนความคิดใน
การอนรัุกษแ์ละบริหาร
จัดการปาุชุมชนของแต่
ละพื้นที่

เพื่อใหป้ระชาชนได้มส่ีวน
ร่วมในแลกเปล่ียนความคิด
ในการอนรัุกษแ์ละบริหาร
จัดการปาุชุมชนต าบลควน
กาหลง

เพื่อใหป้ระชาชนได้มส่ีวน
ร่วมในการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

1. จัดกจิกรรมการปลูก
ต้นไมท้ดแทนในพื้นที่ปาุ
ที่บกุรุก                      
  2. จัดกจิกรรมการ
พฒันาภมูทิศันส์องข้าง
ทางของแต่ละหมู่บา้นใน
พื้นที่ต าบลควนกาหลง

โครงการอบรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้การอนรัุกษแ์ละ
บริหารจัดการปาุชุมชน
ต าบลควนกาหลง

3

1. ประชาชน/เยาวชน 
ร่วมแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น                    
2. มีฝายชะลอน้ าเกิดขึ้น
ที่ปุาต้นน้ า               3.
 ปัญหาการขาดแคลนน้ า
ของประชาชนลดลง

1. จัดกจิกรรมการอบรม/
แลกเปล่ียนความคิดใน
การอนรัุกษป์าุต้นน้ า

โครงการเยาวชน ประชาชน
 ร่วมใจอนรัุกษพ์ทิกัษป์าุต้น
น้ า ต าบลควนกาหลง

2
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

30,000              30,000          30,000          30,000         กองสาธารณสุขฯ

(ป ี60= 30,000)
(ป ี59= 50,000)
(ป ี58= 50,000)

30,000              30,000          30,000          30,000         กองสาธารณสุขฯ

(ป ี60= 20,000)

(ป ี59=     -   )
(ป ี58=     -   )

 

1. จัดกจิกรรมการอบรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้แก่
คณะท างานธนาคารขยะฯ
เกี่ยวกบัการบริหารการ
จัดการธนาคารขยะรี
ไซเคิลประจ าหมู่บา้นของ
แต่ละหมู่บา้น              
2. จัดกจิกรรมรณรงค์
การคัดแยกขยะจาก
ครัวเรือน 3. จัดกจิกรรม
ขยะอนัตรายมค่ีา

เพื่อพฒันาทกัษะการบริหาร
จัดการธนาคารขยะรีไซเคิล
ประจ าหมู่บา้นของ
คณะท างานใหม้ี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและ
ประชาชนในชุมชนให้
ความส าคัญในการคัดแยก
ขยะจากครัวเรือนเพื่อเปน็
การลดปริมาณขยะที่ต้นทาง

โครงการพฒันาธนาคารขยะ
รีไซเคิลประจ าหมู่บา้น 
ต าบลควนกาหลง

ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนใน
หมู่บา้นเปน็
สมาชิกธนาคาร
ขยะรีไซเคิล
ประจ าหมู่บา้น

1. คณะท างานธนาคาร
ขยะรีไซเคิลประจ า
หมู่บา้นมคีวามรู้และ
ทกัษะการบริหาร
ธนาคารฯมากขึ้น        
 2. ปริมาณขยะจาก
ครัวเรือนลดนอ้ยลง

2

1. ประชาชนมคีวามรู้
และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันได้  
 2. ปริมาณขยะจาก
ครัวเรือนลดลงนอ้ย

ร้อยละ 60 ของ
ปริมาณขยะจาก
ครัวเรือนลด
นอ้ยลง

 2.3 แผนงานเคหะและชมุชน

 จัดกจิกรรมการอบรมให้
ความรู้การใช้ประโยชน์
จากวัสดุในครัวเรือนอย่าง
คุ้มค่าและการประดิษฐ์
ส่ิงของจากของเหลือใน
ครัวเรือน

 เพื่อใหป้ระชาชนตระหนกั
และรู้จักใช้ประโยชนจ์าก
ส่ิงของเหลือใช้ได้อย่างคุ้มค่า
และมส่ีวนร่วมในการลด
ปริมาณขยะของชุมชน

โครงการชุมชนร่วมใจลด
ปริมาณขยะในครัวเรือน

1
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

100,000            100,000        100,000        100,000       ร้อยละ 100 
ของขยะที่เกล่ีย

กองสาธารณสุขฯ

(ป6ี0=202,500)

(ป5ี9=100,000)

(ป ี58= 80,000)

 160,000  160,000  160,000  160,000

1,790,000        890,000       490,000       490,000      

1. ก าจัดขยะมลูฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่
ก าจัดขยะมลูฝอย โดย
การด าเนนิการจ้างเหมา
จัดการขยะอย่างถูกหลัก
สุขาภบิาลและบดอดัขยะ
ตกค้างสะสมและขยะใหม่
  2. เพิ่มประสิทธิภาพ  
ของระบบจัดการขยะเพื่อ
ยืดอายุบอ่ฝังกลบ โดยถม
ดันดินโดยรอบบอ่

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การก าจัดขยะมลูฝอย         
      2. เพื่อยืดอายุการใช้
งานบอ่ฝังกลบขยะ            
         3. เพื่อปอูงกนั
ผลกระทบด้านมลภาวะที่จะ
มต่ีอชุมชนใกล้เคียงทั้งทาง
น้ าและทางอากาศ

โครงการจัดการขยะมลูฝอย
และฝังกลบแบบถูกหลัก
สุขาภบิาล

3 1. ขยะได้โดยก าจัด
อย่างถูกวิธี               
 2. สามารถปอูงกนั
และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ

รวม  จ านวน    3   โครงการ

         รวม ยทุธศาสตร์ที่  2    จ านวน  13  โครงการ
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

150,000 150,000 150,000 150,000

(ปี60=200,000)

(ปี59=200,000)

(ปี 58=270,000)

2 30,000 30,000 30,000 30,000

 

(ปี60=40,000)

(ปี59=70,000)

(ปี 58=70,000)

ร้อยละ95ของ
เด็กได้รับประโยขน์

ผู้ปกครองและชุมชน
ได้รับทราบข้อมลูและ
ผลการจัดการศึกษา

ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

โครงการวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อใหเ้ด็กได้แสดง
ความสามารถในทาง
สร้างสรรค์ และเกดิความ
ภาคภมูใิจในตนเอง

จัดกจิกรรมวันเด็กปลีะ    
 1 คร้ัง

ร้อยละ95ของ
เด็กได้รับประโยขน์

เด็กกล้าแสดงออก
ในทางสร้างสรรค์และ
เกดิความภาคภมูใืจใน
ตนเอง

3

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ : 3.ยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติติดอยา่งยั่งยนื

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด  : 6. การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชนให้เกิดความยั่งยนื สงคมสงบสขุ

  3.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    3.1 แผนงานการศึกษา

กองการศึกษา1

โครงการแสดงนทิรรศการ
ผลงานและความสามารถ
เด็กกอ่นวัยเรียน

เพื่อประชาสัมพนัธ์การจัด
การศึกษาของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

จัดกจิกรรมแสดง
นทิรรศการผลงานและ
ความสามารถเด็กกอ่นวัย
เรียนปลีะ 1 คร้ัง
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

3 100,000 100,000 100,000 100,000

(ปี60=200,000)

(ปี59=200,000)

(ปี 58=500,000)

 
4  -    250,000  -    250,000

 (ปี60=300,000)

(ปี59=300,000)

(ปี 58=300,000)

5 50,000 50,000 50,000 50,000

 

ร้อยละ100ของ
เด็กได้รับประโยชน์

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็ก
เล็ก/ศูนย์อบรมเด็กกอ่น
เกณฑ์มภีมูทิศันร่์มร่ืน  
สวยงาม เอื้อต่อการจัด
การศึกษา

กองการศึกษา

โครงการกอ่สร้างร้ัวศูนย์
พฒันาด็กเล็ก/ศูนย์อบรม
เด็กกอ่นเกณฑ์ในพื้นที่

เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนมคีวาม
ปลอดภยัและปอูงกนั
ทรัพย์สินสูญหาย

กอ่สร้างร้ัวศูนย์ฯ จ านวน
 2 ศูนย์ ศพด.บา้นพรุ  
หมู่ที่ 5  และศพด.สตูลพิ
ปนูล้นเกล้า ม.9

ร้อยละ 100ของ
เด็กได้รับประโยชน์

เด็กนกัเรียนมคีวาม
ปลอดภยัและทรัพย์สิน
ไมสู่ญหาย

กองการศึกษา 
กองช่าง

ร้อยละ 100ของ
เด็กได้รับประโยชน์

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก/
ศูนย์อบรมเด็กกอ่น
เกณฑ์ มสีถานที่
เหมาะสมในการเรียน
การสอน

กองการศึกษา 
กองช่าง

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ต่อเติมศูนย์
พฒันาด็กเล็ก/ศูนย์อบรม
เด็กกอ่นเกณฑ์ในพื้นที่

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก/
ศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์ มี
อาคารเรียนมั่นคง แข็งแรง
และมพีื้นที่ใช้สอยเพยีงพอ

ปรับปรุง/ซ่อมแซมทกุ
ศูนย์ฯที่มสีภาพช ารุด      
 ต่อเติมศูนย์ ใหม้พีื้นที่ใช้
สอยเพยีงพอ ปลีะ 1 ศูนย์

โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุง
ภมูทิศัน์

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก/
ศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์มี
ภมูทิศันร่์มร่ืน สวยงามเอื้อ
ต่อการจัดการศึกษา

กอ่สร้าง/ปรับปรุงภมูิ
ทศันศู์นย์ฯ ปลีะ 2 ศูนย์
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

6  -    -    500,000  -   

(ปี60=500,000)

(ปี59=500,000)

(ปี 58=-   )

7 800,000 800,000 800,000 800,000

(ปี60=805,800)

(ปี59=785,400)

 (ปี 58=-   )

ร้อยละ100ของ
เด็กได้รับประโยชน์

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก/
ศูนย์อบรมเด็กกอ่น
เกณฑ์มวีัสดุการศึกษา
ส่ือการเรียนการสอน
เพยีงพอ

กองการศึกษา

โครงการจัดซ้ือ/ซ่อมแซม
เคร่ืองเล่นสนาม เคร่ืองเล่น
กลางแจ้ง

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก/
ศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์ มี
เคร่ืองเล่นสนามเพยีงพอ

-จัดซ้ือเคร่ืองเล่น ศูนย์ละ
 5 ชิ้น                       
 -ซ่อมแซมเคร่ืองเล่นที่
ช ารุดใหใ้ช้งานได้ตามปกติ

ร้อยละ100ของ
เด็กได้รับประโยชน์

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก/
ศูนย์อบรมเด็กกอ่น
เกณฑ์มเีคร่ืองเล่น
เพยีงพอที่ปลอดภยั
ส าหรับเด็ก

โครงการจัดซ้ือวัสดุ
การศึกษาส่ือการเรียนการ
สอน

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก/
ศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์ มี
วัสดุการศึกษา  ส่ือการเรียน
การสอนเพยีงพอ

จัดซ้ือวัสดุการศึกษา ส่ือ
การเรียนการสอนใหแ้ก่
ศูนย์พฒันาเด็กเล้ก/ศูนย์
อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์ 
อย่างเพยีงพอ

กองการศึกษา
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

8 200,000 200,000 200,000 200,000

 

(ปี60=180,000)

(ปี59=140,000)

(ปี 58=-210,000)

9 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

(ปี60=2,799,575)

(ปี59=2,887,000)

(ปี 58=-2,651,180)

ร้อยละ 100  
ของเด็กได้รับ

ประโยชน์

กองการศึกษา

โครงการจัดซ้ือวัสดุ
สนบัสนนุการจัดการศึกษา

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก/
ศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์ มี
วัสดุ เช่น วัสดุไฟฟาู วัสดุ
งานบา้นงานครัว ฯลฯ เพื่อ
สนบัสนนุการจัดการเรียน
การสอน อย่างเพยีงพอ

จัดซ้ือวัสดุ เช่น วัสดุไฟฟาู
งานบา้นงานครัว ฯลฯ 
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง

ร้อยละ 100  
ของเด็กได้รับ

ประโยชน์

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก/
ศูนย์อบรมเด็กกอ่น

เกณฑ์มวีัสดุสนบัสนนุ
การจัดการเรียนการ

สอนเพยีงพอ

โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม)

เพื่อใหเ้ด็กกอ่นวัยเรียนและ
ระดับประถมศึกษาได้บริโภค
อาหารเสริม(นม) อย่าง
เพยีงพอ

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
ส าหรับนกัเรียนทกุคน 
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง

เด็กกอ่นวัยเรียนและ
และระดับประถมศึกษา
ได้บริโภคอาหารเสริม
(นม)อย่างเพยีงพอ

กองการศึกษา
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

10 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000

(ปี60=2,322,600)

(ปี59=2,576,000)

(ปี 58=-2,380,000)

11 60,000 60,000 60,000 60,000

 

(ปี60=-)

(ปี59=48,000)

(ปี 58=-)

12 70,000 70,000 70,000 70,000

ร้อยละ90ของ
เด็กและ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ครูผู้ดูแลเด็ก มคีวามรู้ 
ความสามารถ ในการ
จัดการเรียนการสอน 
เต็มศักยภาพ

กองการศึกษา

กองการศึกษาร้อยละ 100  
ของเด็กได้รับ
ประโยชน์

เด็กมพีฒันาการทั้ง 4 
ด้าน จากประสบการณ์
ตรง

เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กทกุคนได้
รับประทานอาหารกลางวัน
เพยีงพอ

จัดจ้างประกอบอาหาร
กลางวันส าหรับนกัเรียน
ทกุคนภาคเรียนละ 1 คร้ัง

ร้อยละ 100  
ของเด็กได้รับ
ประโยชน์

เด็กนกัเรียนทกุคนมกีาร
เจริญเติบโตเหมาะสม
ตามวัย

กองการศึกษาโครงการอาหารกลางวัน

เพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็ก
เล็กผ่านประสบการณ์ตรง

จัดกจิกรรมแข่งขันทกัษะ
เด็กเล็ก/กฬีาสีเด็กเล็ก ปี
ละ 1 คร้ัง

จัดส่งครูผู้ดูแลเข้ารับการ
อบรมอย่างนอ้ยคนละ     
 2 คร้ัง /ปี

โครงการพฒันาศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็ก

เพื่อใหค้รูผู้ดูแลเด็ก มคีวามรู้
 ความสามารถ ในการจัดการ
เรียนการสอนเต็มศักยภาพ

โครงการแข่งขันทกัษะ/กฬีา
สีเด็กเล็ก

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป(ีพ.ศ.2561-2564)องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง -  113 -



แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป(ีพ.ศ.2561-2564)องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง -  114 -

เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

13 100,000 100,000 100,000 100,000

 

14 60,000 60,000 60,000 60,000

 

15  -    2,000,000  -    -   

(ปี60=200,000)

(ปี59=-)

(ปี 58=-)

กอ่สร้าง/ปรับปรุงสนาม
เด็กเล่นทกุศูนย์ให้
ปลอดภยัได้มาตรฐาน

จัดหาบคุลากรสนบัสนนุ
การด าเนนิงานศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก เช่น คนสวน  
แมบ่า้น

ร้อยละ 100    
ของเด็กได้รับ
ประโยชน์

เพื่อใหก้ารจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐาน

กองการศึกษา

กอ่สร้างหรือพฒันา
หอ้งสมดุประชาชน/ศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนอย่าง
นอ้ย 1 แหง่

ร้อยละ 90   ของ
เด็กได้รับประโยชน์

ประชาชนสามารถ
ศึกษาหาความรู้ตาม
ความสนใจได้ด้วยตนเอง

กองการศึกษา  
 กองช่าง

การด าเนนิของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กได้
มาตรฐาน

กองการศึกษาร้อยละ 100ของ
เด็กได้รับประโยชน์

เด็กมคีวามปลอดภยัใน
การท ากจิกรรมกลางแจ้ง

โครงการจัดหาบคุลากร
สนบัสนนุศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุง
สนามเด็กเล่น

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็กมี
สนามเด็กเล่นที่ปลอดภยัและ
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างหรือจัดต้ังหอ้งสมดุ
ประชาชน/ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนพร้อมอปุกรณ์

เพื่อใหป้ระชาชน มแีหล่ง
เรียนรู้ที่สามารถศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

16 50,000 50,000 50,000 50,000

(ปี60=50,000)

(ปี59=-)

(ปี 58=-)

17 200,000            200,000        200,000         200,000 กองการศึกษา

 20,000  20,000  20,000 กองการศึกษา

 6,690,000  8,940,000  7,190,000  6,940,000

จัดกจิกรรมออกเยี่ยม
ศูนย์ฯ ตรวจติดตาม
แนะน าการปฏบิติังานให้
เปน็ไปตามาตรฐาน

ได้มศูีนย์การเรียนรู้ชุมชน 
เปน็หอ้งสมดุประชาชน

โครงการกอ่สร้างศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน  หมู่ที่ 5

กอ่สร้าง/จัดต้ังศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน  หอ้งสมดุ
ประชาชน

เพื่อใหเ้ด็กได้มทีกัษะ  
ความรู้ภาษาต่างประเทศ
จากประสบการณ์ตรงใหแ้ก่
เด็กนกัเรียน

จัดกจิกรรมฝึกอบรมการ
สนทนาภาษาต่างประเทศ 
เช่น องักฤษ  มลายูและ
ฝึกการใช้ภาษาจาก
ประสบการณ์ตรง

ร้อยละ 85  ของ
เด็กได้รับประโยชน์

 20,000 ร้อยละ100ของ
เด็กได้รับประโยชน์

มศูีนย์การเรียนรู้
ชุมชน จ านวน 1 
แหง่

ประชาชน  นกัเรียน    
  นกัศึกษา ในหมู่บา้น
ต่างๆ มทีี่อา่น หนงัสือ
และหอ้งสมดุที่ได้
มาตรฐาน มคีวาม
สะดวกและสบาย

ศพด.จัดการศึกษาได้
มาตรฐาน

เด็กมทีกัษะ ความรู้  
ภาษาต่างประเทศจาก
ประสบการณ์ตรง

กองการศึกษาโครงการ Language 
Summer Camp

18 โครงการเยี่ยมศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก/ศูนย์อบรมเด็กกอ่น
เกณฑ์ในพื้นที่

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็กมา
สามารถจัดการศึกษาได้
มาตรฐาน

รวม  จ านวน  18  โครงการ
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

1 100,000 100,000 100,000 100,000

 (ป6ี0=80,000)

 (ป5ี9=80,000)

  (ป5ี8=100,000)

2 50,000 50,000 50,000 50,000

 (ป6ี0=50,000)

 (ป5ี9=50,000)

 (ป5ี8=50,000)

3 150,000 150,000 150,000 150,000

 (ป6ี0=50,000)

 (ป5ี9=50,000)

  (ป5ี8=50,000)

ร้อยละ 85  ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

-เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
คุณธรรม จริยธรรม ร่วมกนั
ท านบุ ารุงศาสนา

-จัดงานเมาลิดกลาง ปลีะ
 1 คร้ัง

กองการศึกษา

โครงการพบปะเยี่ยมเยียน
ผู้น าศาสนา ประชาชนใน
เดือนรอมฏอน

-เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
คุณธรรม จริยธรรม ร่วมกนั
ท านบุ ารุงศาสนา

-สถาบนัศาสนาได้รับ
การท านบุ ารุง อยู่คู่
ชุมชน

-จัดกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกบั
เทศกาลเข้าพรรษา ปลีะ 
1 คร้ัง

ร้อยละ 70 ของ
เด็กและ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

กจิกรรมเทศกาล
เข้าพรรษา อยู่คู่ชุมชน
ตลอดไป

กองการศึกษา

ร้อยละ 85  ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

-สถาบนัศาสนาได้รับ
การท านบุ ารุง อยู่คู่
ชุมชน

กองการศึกษา

ส่งเสริมกจิกรรมทางศาสนา 
เทศกาลเข้าพรรษา

-เพื่อสืบสานงานเทศกาล
เข้าพรรษา ใหอ้ยู่คู่ชุมชน
ตลอดไป

-จัดกจิกรรมงานฮารีรายอ
สัมพนัธ์สมานฉันทช์ุมชน 
ปลีะ 1 คร้ัง

 3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานเมาลิดกลางต าบลควน
กาหลง
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

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

 (ป6ี0=300,000)

 (ป5ี9=300,000)

 (ป5ี8=300,000)

5 100,000 100,000 100,000 100,000

 (ป6ี0=120,000)

 (ป5ี9=120,000)

  (ป5ี8=120,000)

6  -    500,000  -    -   

 (ป6ี0=500,000)

 (ป5ี9=…-……..)

 (ป5ี8=…-……..)

ประชาชนสามารถ
ศึกษาหาความรู้
ทางด้านวัฒนธรรมจาก
แหล่งเรียนของชุมชน

โครงการจัดต้ังศูนย์การ
เรียนรู้ทางวัฒนธรรม

เพอืใหม้แีหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมชุมชน

จัดใหม้ศูีนย์การเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม ศิลปะ
และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น
ของต าบล จ านวน 1 แหง่
  (ตามแบบอบต.ก าหนด)

กองการศึกษาร้อยละ 70
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

-เพื่อสืบสานงานประเพณี
ลอยกระทง ใหอ้ยู่คู่ชุมชน
ตลอดไป

-จัดกจิกรรมสืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง ปลีะ
 1 คร้ัง

ร้อยละ 70
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ประเพณีลอยกระทง 
อยู่คู่ชุมชนตลอดไป

ประเพณีรดน้ าด าหวั
ผู้สูงอายุ อยู่คู่ชุมชน
ตลอดไป

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ร้อยละ 70
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

งานประเพณีลอยกระทง

งานประเพณีรดน้ าด าหวั
ผู้สูงอายุ

-เพื่อสืบสานงานประเพณีรด
น้ าด าหวัผู้สูงอายุ ใหอ้ยู่คู่
ชุมชนตลอดไป

-จัดกจิกรรมสืบสานงาน
ประเพณีรดน้ าด าหวั
ผู้สูงอายุ ปลีะ 1 คร้ัง
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

7 100,000  -    -    -   

 (ป6ี0=100,000)

  (ป5ี9=…-……..)

 (ป5ี8-……..)

8  50,000  -    50,000  -   

 (ป6ี0=50,000)

 (ป5ี9=…-……..)

 (ป5ี8-……..)

เพื่อใหค้นรุ่นหลังได้ศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกบัประเพณี 
วัฒนธรรม ศิลปะ ภมูปิญัญา
ทอ้งถิ่น จากข้อมลู เคร่ืองมอื
 เคร่ืองใช้ที่มกีารเกบ็สะสม 
หรือจัดแสดงไว้

เกบ็รวบรวมเคร่ืองมอื 
เคร่ืองใช้ ที่เปน็มรดกทาง
วัฒนธรรมใหค้นรุ่นหลังได้
ศึกษาการเรียนรู้   พื้นที่
หมู่ที่ 2

โครงการครูนอกโรงเรียน เพื่อใหป้ราชญ์ชาวบา้น ครู
ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น ได้เปน็
วิทยากรถ่ายทอดความรู้

จัดหาปราชญ์ชาวบา้น 
ครูภมูปิญัญาทอ้งถิ่น มา
ถ่ายทอด ความรู้ใหแ้ก่
เยาวชน ประชาชน

ร้อยละ 75 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

เยาวชน ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
และหวงแหนประเพณี 
วัฒนธรรม ศิลปะ ภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่นของ
ตนเอง

กองการศึกษา

คนรุ่นหลังมคีวามรู้มี
ความเข้าใจเกี่ยวกบั
ประเพณี วัฒนธรรม 
ศิลปะ และภมูปิญัญา
ทอ้งถิ่นจากข้อมลู 
เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ที้มี
การเกบ็สะสมหรือจัด
แสดงไว้

ร้อยละ 75
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

กองการศึกษาโครงการมรดกทางวัฒธรม
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

9  -    500,000  -    -   

 (ป6ี0=50,000)

 (ป5ี9=…-……..)

  (ป5ี8-……..)

10  150,000  150,000  150,000  150,000

 (ป6ี0=150,000)

 (ป5ี9=146,000)

 (ป5ี8=150,000.)

-สถาบนัศาสนาได้รับ
การท านบุ ารุง อยู่คู่
ชุมชน

กองการศึกษา

กองการศึกษาประชาชนสามารถ
ศึกษาหาความรู้ทาง
ศาสนาจากแหล่งเรียนรู้
ของชุมขน

เพื่อใหม้แีหล่งเรียนรู้ทาง
ศาสนาของชุมชน

จัดใหม้ศูีนย์การเรียนรู้
ทางศาสนาของต าบล 
จ านวน 1 แหง่  ณ วัด
ควนกาหลง  หมู่ที่ 7

ร้อยละ 75 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ร้อยละ 75 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

โครงการจัดต้ังศูนย์การ
เรียนรู้ทางศาสนาต าบลควน
กาหลง

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีชักพระ

-เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
คุณธรรม จริยธรรม ร่วมกนั
ท านบุ ารุงศาสนา

จัดกจิกรรมสืบสานงาน
ประเพณ๊ชักพระ ปลีะ 1 
คร้ัง
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

11  50,000  50,000  50,000  50,000

 (ป6ี0=50,000)

 (ป5ี9=50,000)

 (ป5ี8=50,000.)

 1,050,000  1,900,000  950,000  900,000

7,740,000        10,840,000  8,140,000    7,840,000   

กองการศึกษา-สถาบนัศาสนาได้รับ
การท านบุ ารุง อยู่คู่
ชุมชน

-เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
คุณธรรม จริยธรรม ร่วมกนั
ท านบุ ารุงศาสนา

-จัดกจิกรรมงานฮารีรายอ
สัมพนัธ์สมานฉันทช์ุมชน 
ปลีะ 1 คร้ัง

ร้อยละ 75 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

รวม  จ านวน 11 โครงการ

         รวม ยทุธศาสตร์ที่  3    จ านวน   29  โครงการ

โครงการฮารีรายอสัมพนัธ์
สมานฉันทช์ุมชน
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

1  12,000  12,000  12,000  12,000

 (ป6ี0=12000)
 (ป5ี9=15000)
 (ป5ี8=18000)

2  12,000  12,000  12,000  12,000

 (ป6ี0=12000)
 (ป5ี9=15000)
 (ป5ี8=18000)

3  5,000  5,000  5,000  5,000 ส านกัปลัด

     4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการส่งเสริมการรณรงค์
ปอูงกนัและลดอบุติัเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปใีหม ่
2561

ร้อยละ 50 
ลดลงของอบุติัเหตุ

ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้ใน
การปอูงกนัอบุติัภยั
และปฎบิติัได้อย่างถูก
วิธีและมปีระสิทธิภาพ

ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ได้รับผลประโยชน์

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  : 3.ยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอยา่งยั่งยนื

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด  : 6. การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชนในเกิดความยั่งยนื สงัคมสงบสขุ

ร้อยละ 50 
ลดลงของอบุติัเหตุ

ลดความสูญเสียและ
สถิติอบุติัเหตุทางถนน

ส านกัปลัด

ส านกัปลัดลดความสูญเสียและ
สถิติอบุติัเหตุทางถนน

เพื่อปอูงกนัและลดปญัหา
อบุติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปใีหม่

ประชาชนผู้ใช้รถสัญจร
ในพื้นที่ต าบลควนกาหลง

โครงการส่งเสริมการรณรงค์
ปอูงกนัและลดอบุติัเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ประจ าป ี2561

เพื่อปอูงกนัและลดปญัหา
อบุติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

โครงการส่งสร้างเครือข่าย
เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมความรู้ 
สู้ไฟปาุ ประจ าป ี2561

เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความรู้
และมส่ีวนร่วมในการปอูงกนั
แกไ้ขปญัหาไฟปาุ

จัดอบรมผู้น าชุมชน และ
ตัวแทนประชาชน

  4.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคม
4

ประชาชนผู้ใช้รถสัญจร
ในพื้นที่ต าบลควนกาหลง
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

4  20,000  20,000  20,000  20,000

 10,000  10,000  10,000  10,000 ส านกัปลัด

 5,000  5,000  5,000  5,000 ส านกัปลัด

โครงการทศวรรษแหง่ความ
ปลอดภยัทางถนน ประจ าปี
 2561

เพื่อเสริมสร้างวินยั
การจราจรในการมส่ีวนร่วม
ในการลดปญัหาจราจร

ตัวแทนเยาวชน 
ประชาชนในพื้นที่ต าบล
ควนกาหลง

ลดความสูญเสียและ
สถิติอบุติัเหตุทางถนน

5 ร้อยละ 50 
ลดลงของอบุติัเหตุ

ลดความสูญเสียและ
สถิติอบุติัเหตุทางถนน
ประชาชนมวีินยั
การจราจร

ร้อยละ 50 
ลดลงของอบุติัเหตุ

ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้ใน
การปอูงกนัอบุติัภยั
และปฎบิติัได้อย่างถูก
วิธีและมปีระสิทธิภาพ

ส านกัปลัดโครงการส่งเสริมความรู้และ
ซักซ้อมการปฏบิติัการ
ปอูงกนัอบุติัภยัในชุมชน 
ประจ าป ี2561

เพื่อปอูงกนัและบรรเทา
ผลกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน

จัดอบรม ตัวแทนภาค
ประชาชนทกุหมู่บา้นใน
พื้นที่ต าบลควนกาหลง

ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ได้รับผลประโยชน์

6 โครงการรณรงค์สวมหมวก
นริภยั 100 เปอร์เซ็น

เพื่อเปน็การปอูงปรามและ
ปลูกฝังวินยัจราจรใหก้บัผู้
ขับขี่รถจักรยานยนต์

ประชาชนผู้ใช้รถสัญจร
ในพื้นที่ต าบลควนกาหลง
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

7 เพื่อเฝูาระวังสาธารณภยั 
แกป้ญัหาการขาดแคลนน้ า 
จากสภาวะภยัแล้ง

รณรงค์ปาูยประชาสัมพนัธ์
 และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัแล้ง

 100,000  100,000  100,000  100,000 ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ได้รับผลประโยชน์

ส านกัปลัด

 (ป6ี0=100000)

 (ป5ี9=100000)

 (ป5ี8=150000)
8  100,000  100,000  100,000  100,000 ส านกัปลัด

20,000              20,000          20,000          20,000         กองสาธารณสุขฯ

ส านกัปลัด

 284,000  284,000  284,000  284,000

โครงการเฝูาระวังภยัใน
ชุมชน ร่วมรณรงค์ประหยัด
น้ าใช้ พร้อมประสานใจต้าน
ภยัแล้ง

โครงการพฒันาศักยภาพ
กจิการและเครือข่าย อปพร.
อบต.ควนกาหลง ประจ าป ี
2561

ใหส้มาชิก อปพร.มี
ประสบการณ์ เข้าใจ
เกี่ยวกบัภยัพบิติั และสร้าง
ความสัมพนัธ์ บรูณาการการ
ท างานร่วมกนั

อบรมใหค้วามรู้แก ่
ตัวแทน อปพร.และ
การศึกษาดูงานนอก
สถานที่

อปพร.มคีวามรู้ทนัต่อ
สถานการณ์และมี
จิตส านกึในการ
ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม

ร้อยละ 100 
ของอปพร.ได้รับ
ผลประโยชน์

โครงการเฝูาระวังปอูงกนั
เด็กจมน้ า

1. เพื่อใหเ้ด็กอายุต่ ากว่า 15
 ป ีมคีวามรู้เกี่ยวกบัการ
ปอูงกนัการจมน้ า

1. จัดอบรมใหค้วามรู้แก่
นกัเรียนในโรงเรียนและ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก        
 2. จัดท าปาูยความรู้และ
ปาูยเตือนระวัง            
 3. รณรงค์ปอูงกนัเด็ก
จมน้ า

เด็กอายุต่ ากว่า 
15 ป ีจมน้ า
เสียชีวิตนอ้ยกว่า
ปทีี่ผ่านมาและไม่
มเีด็กอายุต่ ากว่า 
15 ป ีจมน้ า

1. เด็กอายุจ่ ากว่า 15 
ป ีมคีวามรู้ และมทีกัษะ
ในการว่ายน้ าเพื่อเอา
ชีวิตรอด

สามารถช่วยเหลือ
และบบรรเทาสาธารณ
ภยัใหแ้กป่ระชาชนผู้
เดือดร้อน ได้ทนัทว่งที

รวม   จ านวน  9  โครงการ

9
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

37,500              37,500          37,500          37,500         

 (ป6ี0=....-......)

 (ป5ี9=.....-......)
 (ป5ี8=……-....)

1.เพื่อเสริมสร้างกระบวนการ 1.จัดกจิกรรมคาราวานเด็ก 10,000              10,000          10,000          10,000         1.เด็กเกดิการเรียนรู้

เรียนรู้แกเ่ด็กและเยาวชน ปลีะ 1 คร้ัง 2.ชุมชนเล็งเหน็ความ

2.เพื่อถ่ายทอดภมูปิญัญทอ้งถิ่น2.จัดกจิกรรมแกเ่ด็ก ส าคัญในการพฒันา 

แกเ่ด็กและเยาวชน ประจ าศพด. และ ศดม.  (ป6ี0=10,000) เด็ก

จ านวน10 ศูนย์  (ป5ี9=10,000)

 (ป5ี8=10,000)

   4.2 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

1 ส านกังานปลัด

ส านกังานปลัด ,
 สภาเด็กและ
เยาวชนฯ , 
ศพค.ควนกาหลง

โครงการคาราวานเสริมสร้าง
เด็ก

โครงการฝึกอาชีพแกก่ลุ่ม
เส่ียงที่ผ่านการอบรม
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

 จัดกจิกรรมฝึกอาชีพ 
จ านวน 1 รุ่นๆละ 30 คน

 น ากลุ่มเส่ียงที่ผ่านการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมมาฝึก
อาชีพ

 ร้อยละ100 
ของผู้เข้าร่วม

ได้รับประโยชน์

 ผู้ติด ผู้เสพและ กกลุ่ม
เส่ียงมทีกัษะในการ
ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น

 ร้อยละ80ของ
เยาวชนได้รับ

ประโยชน์

2
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

10,000              10,000          10,000          10,000         1.เด็กเกดิการเรียนรู้

2.ชุมชนเล็งเหน็ความ

2.ฝึกทกัษะอาชีพแกเ่ด็ก ส าคัญในการพฒันา 

เด็ก

 (ป6ี0=10,000)

 (ป5ี9=10,000)

 (ป5ี8=10,000)

1.เพื่ออบรมใหค้วามรู้ด้านการ 1.จัดอบรมใหค้วามรู้ 15,000              15,000          15,000          15,000         1.ผู้สูงอายุได้รับ 

ดูแลสุขภาพ การออกก าลัง 2. จัดกิจกรรมสันทนาการ ความรู้

กาย สิทธิตามพ.ร.บ. 3. จัดศึกษาดูงานนอก 2.ผู้สูงอายุเกดิการ

2.เพื่อส่งเสริมกจิกรรม สถานที่ แลกเปล่ียนเรียนรู้

สันทนาการ  (ป6ี0=15,000)  และเชื่อม

 (ป5ี9=15,000) ความสัมพนัธ์ 

 (ป5ี8=15,000) ระหว่างกนั

 2.เพื่อใหเ้ด็กเกดิการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้

 1.อบรมใหค้วามรู้แกเ่ด็ก
พร้อมศึกษาดูงาน

 1.เพื่อสนบัสนนุกจิกรรม
เด็กและเยาวชน

โครงการส่งเสริมและ
สนบัสนนุกจิกรรมสภาเด็ก
และเยาวชน

ส านกังานปลัด ,
 สภาเด็กและ
เยาวชนฯ , 
ศพค.ควนกาหลง

4 โครงการพฒันาศักยภาพ
ผู้สูงอายุต าบลควนกาหลง

ส านกังานปลัด ,
 รพ.สต.ควน
กาหลง

 ร้อยละ80ของ
เยาวชนได้รับ
ประโยชน์

 ร้อยละ80ของ
ผู้สูงอายุได้รับ
ประโยชน์

3
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

1.จัดอบรมใหค้วามรู้ 20,000              20,000          20,000          20,000         1.สตรีได้รับ 
ความรู้
2.สตรีเกดิการ

สถานที่ แลกเปล่ียนเรียนรู้
 (ป6ี0=50,000)     และเชื่อม

 (ป5ี9=20,000)    ความสัมพนัธ์ 

(ป5ี8=……-..) ระหว่างกนั

1.เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุ 1. จัดอบรมใหค้วามรู้ 15,000              15,000          15,000          15,000         1.ผู้ด้อยโอกาสได้รับ 

ความรู้แกผู้่ด้อยโอกาส 2. จัดกจิกรรมเยี่ยมบา้น ความรู้ 

2.จัดกจิกรรมเชื่อมความ 3. จัดกจิกรรม 2.ผู้ดูแลได้รับการฝึก 

สัมพนัธ์ นนัทนาการ ทกัษะในการดูแล

   ในการดูแลผู้ปวุย

 (ป6ี0=15,000)    3.สามารถใช้ชีวิตใน 

 (ป5ี9=15,000) สังคมได้อย่างมี
 (ป5ี8=15,000) ความสุข

ส านกังานปลัด ,
 รพ.สต.ควน
กาหลง

 ร้อยละ80ของผู้
ด้อยโอกาศได้รับ
ประโยชน์

6 โครงการพฒันาศักยภาพ
ชีวิตแกผู้่ด้อยโอกาสต าบล
ควนกาหลง

 ร้อยละ80ของ
สตรีได้รับ
ประโยชน์

 2. จัดกิจกรรมสันทนาการ
 3. จัดศึกษาดูงานนอก

 1.เพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนนุความรู้และพฒันา
บทบาทสตรี 2.จัดกจิกรรมเชื่อม
ความสัมพนัธ์

5 โครงการพฒันาศักยภาพแก่
สตรีต าบลควนกาหลง

ส านกังานปลัด
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

1.เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์ 1.จัดอบรมใหค้วามรู้ 30,000              30,000          30,000          30,000         1.เกดิการแลกเปล่ียน

ในครอบครัว 2.จัดกจิกรรมครอบ เรียนรู้
2.รณรงค์ยุติการใช้ความ สัมพนัธ์ 2.ตระหนกัถึง 
รุนแรงในครอบครัว/ชุมชน แกตั่วแทนครอบครัวและ  (ป6ี0=30,000) บทบาทครอบครัว
3.เสริมสร้างความเสมอภาค คณะท างาน ศพค.  (ป5ี9=30,000) 3.ได้ท ากจิกรรม 
ชายหญิง ปลีะ 1 คร้ัง  (ป5ี8=30,000) กลุ่มสัมพนัธ์

   
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแกผู้่ 180,000            180,000        180,000        180,000       ผู้ประสบภยัและ
ประสบภยัและผู้ด้อย ผู้ด้อยโอกาส
โอกาส ได้รับการซ่อมแซม 

บา้น
 (ป6ี0=50,000)
 (ป5ี9=20,000)
 (ป5ี8=……-..)

เพื่อใหม้สีถานที่แลกเปล่ียน จัดใหม้รีร.ผู้สูงอายุ 200,000            200,000        200,000        200,000       ผู้สูงอายุสามารถดูแล

เรียนรู้ ด้านสุขภาพ อนามยั ปลีะ 1 รุ่น/ปี ตนเองได้อย่างมสุีขภาพ

และถ่ายทอดภมูปิญัญา ดี ,

 (ป6ี0=-) สามารถถ่ายทอด

  (ป5ี9=-) ภมูปิญัหาทอ้งถิ่น

 (ป5ี8=-) เปน็แหล่งเรียนรุ้ชมชน

 517,500  517,500  517,500  517,500

ส านกังานปลัด 
และศูนย์พฒันา
ครอบครัวใน

ชุมชน

ส านกังานปลัด

โครงการจัดต้ังโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลควนกาหลง

9

7 โครงการครอบครัวสัมพนัธ์  ร้อยละ100ของ
ผู้เข้าร่วมได้รับ
ประโยชน์

ส านกังานปลัด

รวม   จ านวน  9  โครงการ

 ร้อยละ 50ของ
ผู้สูงอายุได้รับ
ประโยชน์

8 โครงการสนบัสนนุวัสดุ
กอ่สร้างเพื่อซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยแกผู้่ประสบภยัและ
ผู้ด้อยโอกาส

 ร้อยละ 10 ของ
ผู้ยากไร้ได้รับ
ประโยชน์

 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยั
และผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

1 80,000 80,000 80,000 80,000

 (ป6ี0=100,000)
 (ป5ี9=100,000)
 (ป5ี8=100,000.)

2 โครงการแข่งขันกฬีา อบต.
ประจ าปี

เพื่อใหป้ระชาชนมสุีขภาพ
พลานามยัแข็งแรง  มคีวาม
รักความสามคัคี และปอูงกนั
ปญัหายาเสพติด

จัดการแข่งขันกฬีา 
อบต.ควนกาหลงคัพปลีะ 
1 คร้ัง

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมสุีขภาพ
พลานามยัแข็งแรง มี
ความรักสามคัคีและ
หา่งไกลยาเสพติด

กองการศึกษา

 (ป6ี0=330,000)

 (ป5ี9=330,000)

 (ป5ี8=330,000)

4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการจัดส่งนกักฬีาเข้า
ร่วมการแข่งขันกฬีาทอ้งถิ่น
สัมพนัธ์

เพื่อใหป้ระชาชนมสุีขภาพ
พลานามยัแข็งแรง  มคีวาม
รักความสามคัคี และปอูงกนั
ปญัหายาเสพติด

จัดส่งนกักฬีาเข้าร่วมการ
แข่งขันกฬีาทอ้งถิ่น
สัมพนัธ์ปลีะ 1 คร้ัง

ร้อยละ70ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมสุีขภาพ
พลานามยัแข็งแรง มี
ความรักสามคัคีและ
หา่งไกลยาเสพติด

กองการศึกษา

ร้อยละ80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

3 50,000 50,000 50,000 50,000

 (ป6ี0=50,000)
 (ป5ี9=-)
 (ป5ี8=-)  

4 50,000 50,000 50,000 50,000

 (ป6ี0=-)
 (ป5ี9=-)

 (ป5ี8=-)

5 2,000,000  -    -    -   

 (ปี60=2,000,000)

 (ปี59=2,000,000)

 (ปี58=2,000,000)

2,480,000 480,000 480,000 480,000

กองการศึกษา

โครงการจัดส่งนกักฬีาเข้า
ร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ

เพื่อใหป้ระชาชนมสุีขภาพ
พลานามยัแข็งแรง  และ
พฒันาทกัษะฝีมอืการเล่น
กฬีาใหสู้งขึ้น

ร้อยละ100 ของ
ผู้เข้าอบรมได้รับ
ประโยชน์

เด็ก เยาวชนมคีวามรู้ 
และทกัษะพื้นฐานการ
เล่นกฬีาและสามารถ
พฒันาฝีมอืการเล่นไปสู่
ระดับที่สูงขึ้น

โครงการค่ายพฒันาทกัษะ
กฬีา

กองการศึกษาเพื่อใหป้ระชาชนมี
สุขภาพพลานามยั
แข็งแรง  และพฒันา
ทกัษะฝีมอืการเล่นกฬีา
สูงขึ้น

จัดส่งนกักฬีาเข้าร่วมการ
แข่งขันกฬีาในระดับต่างๆ
อย่างนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง

ร้อยละ80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

กอ่สร้างสนามกฬีากลาง
ต าบลควนกาหลง

เพื่อใหม้สีนามกฬีากลาง
ระดับต าบลที่ได้มาตรฐาน 
รองรับการจัดการแข่งขันกฬีา

กอ่สร้างสนามกฬีากลาง    
อ าเภอควนกาหลง

เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน มี่ความรู้
และมทีกัษะพื้นฐานในการ
เล่นกฬีา

ฝึกอบรมและฝึกทกัษะ
พื้นฐานการเล่นกฬีา 
ใหก้บัเด็ก เยาวชนอย่าง
นอ้ย 100 คน

ร้อยละ 95    
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

รวม   จ านวน  5  โครงการ

กองการศึกษามสีนามกฬีากลางที่ได้
มาตรฐานเพื่อการออก
ก าลังกายและจัดการ
แข่งขันกฬีา
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

1 โครงการปอูงกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติด

เพื่อเสริมสร้างทกัษะชีวิตแก่
เยาวชน กลุ่มเส่ียงในชุมชน 
ใหม้คีวามรู้วิธีการปอูงกนั 
การปฎเิสธ การหลีกเส่ียงไม่
เข้าหายาเสพติด

จัดกจิกรรมค่าย
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมแก่
เยาวชน/กลุ่มเส่ียงใน
ชุมชน จ านวน 1 รุ่นๆละ
 30 คน

70,000              70,000          70,000          70,000         ร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเปาูหมาย
ได้รับประโยชน์

1. กลุ่มเส่ียงมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่ดี
ขึ้นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด     2. มีการใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์มาก
ยิ่งขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

(ป ี60= 70,000)
(ป ี59=      -   )
(ป ี58= 30,000)

70,000 70,000 70,000 70,000

สนบัสนนุเบี้ยยังชีพ 14,000,000       14,000,000   14,000,000   14,000,000   ร้อยละ100ของ
แกผู้่สูงอายุ

จ านวน  1,630  คน  (ป6ี0=180,000)

 (ป5ี9=180,000)
 (ป5ี8=180,000)

180,000            180,000        180,000        180,000        ร้อยละ100ของ ส านกังานปลัด

 ผู้ปวุยเอดส์
 (ป6ี0=180,000)  ได้รับประโยชน์
 (ป5ี9=180,000)

 (ป5ี8=180,000)

 ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยัง
ชีพและพฒันาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

 สนบัสนนุเบี้ยยังชีพแก่
ผู้ปวุยเอดส์  จ านวน  30
 คน

1

4.5 แผนงานงบกลาง

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอายุ

 เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุใหดี้ขึ้น

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่
ผู้ปวุยเอดส์

2

รวม  จ านวน   1 โครงการ

4.4 แผนงานการสาธารณสขุ

ส านกังานปลัด

 ผู้สูงอายุได้รับ
ประโยชน์

 เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ปวุยเอดส์ใหดี้ขึ้น

 ผู้ปวุยเอดส์ได้รับเบี้ย
ยังชีพในการยังชีพและ
พฒันาคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของ สนับสนุนเบี้ยความพกิารแก่ 2,800,000         2,800,000     2,800,000     2,800,000     ร้อยละ100ของ

คนพกิารใหดี้ขึ้น คนพกิาร จ านวน  290 คน  คนพกิาร
 (ปี60=2,784,000)  ได้รับประโยชน์
 (ป5ี9=.....-.....)

 (ป5ี8=……-..)

16,980,000 16,980,000 16,980,000 16,980,000

20,331,500      18,331,500  18,331,500  18,331,500 

1 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม ขยายผิวทางแอสฟลัท์ 2,100,000 900,000 900,000 900,000 เชิงปริมาณ ประชาชนมคีวาม กองช่าง

คอนกรีตพร้อมขยายไหล่ทาง สะดวกในการสัญจร คอนกรีต ขนาดกว้าง มีถนนเพิ่ม สะดวกในการ

สายบา้นซอย 7 หมู่ที่ 4 ไป-มา และปลอดภยั ข้างละ 2.00 เมตร ขึ้น สัญจรไป-มา และ

และเพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง ยาว 1,250 เมตร เชิงคุณภาพ ปลอดภยั

การเกษตร พร้อมท าผิวทางแอสฟัลท์ การคมนาคม

คอนกรีต หนา 0.04  เมตร ขนส่งสะดวก

รวดเร็ว

ปลอดภัย

3  คนพกิารได้รับเบี้ยยัง
ชีพในการยังชีพและ
พฒันาคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

5
  5.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     5.1 แผนงานเคะหและชมุชน

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  : 4.พัฒนาเสน้ทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่อาเซียน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด  :  3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง

ส านกังานปลัด

รวม  จ านวน   3 โครงการ

โครงการจ่ายเบี้ยความพกิาร
แกค่นพกิาร

         รวม ยทุธศาสตร์ที่  4  จ านวน   27  โครงการ
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม กอ่สร้างถนนเคพซีล 700,000            600,000        600,000        600,000       เชิงปริมาณ ประชาชนมคีวาม กองช่าง
Cape Seal สะดวกในการสัญจร (S.S.T.)  ขนาด มีถนนเพิ่ม สะดวกในการ
สายวังไอหลาด - วังคุลี ไป-มา และปลอดภยั กว้าง 5.00 เมตร ขึ้น สัญจรไป-มา และ
(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 10 และเพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง ยาว  1,000 เมตร เชิงคุณภาพ ปลอดภยั

การเกษตร การคมนาคม
ขนส่งสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม กอ่สร้างถนน คสล. 1,000,000         1,000,000     1,000,000     2,760,000    เชิงปริมาณ ประชาชนมคีวาม กองช่าง
สะดวกในการสัญจร สายควนสามร้อยยอด มีถนนเพิ่ม สะดวกในการ
ไป-มา และปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 เมตร ขึ้น สัญจรไป-มา และ
และเพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง ยาว 2,400 เมตร  เชิงคุณภาพ ปลอดภยั
การเกษตร หนา 0.15 เมตร การคมนาคม

ขนส่งสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม กอ่สร้างถนนแอลฟสัติก 1,300,000         -                -                -               เชิงปริมาณ ประชาชนมคีวาม กองช่าง
สะดวกในการสัญจร คอนกรีต สายซอย 11 มีถนนเพิ่ม สะดวกในการ
ไป-มา และปลอดภยั ขนาดกว้าง 6 เมตร ขึ้น สัญจรไป-มา และ
และเพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง ยาว 985 เมตร  เชิงคุณภาพ ปลอดภยั
การเกษตร หนา 0.04เมตร การคมนาคม

ขนส่งสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย

4 โครงการกอ่สร้างถนนแอล
ฟสัติกคอนกรีต   สายซอย 
11  หมู่ที่ 2

2

3 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตสายควนสามร้อย 
หมู่ที่ 1
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม กอ่สร้างถนน คสล. 500,000            -                -                -               เชิงปริมาณ ประชาชนมคีวาม กองช่าง
สะดวกในการสัญจร สายหลังศาลาเอนก มีถนนเพิ่ม สะดวกในการ
ไป-มา และปลอดภยั ประสงค์ ขึ้น สัญจรไป-มา และ
และเพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง ขนาดกว้าง 4 เมตร เชิงคุณภาพ ปลอดภยั
การเกษตร ยาว 200 เมตร  การคมนาคม

หนา 0.15 เมตร ขนส่งสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม กอ่สร้างถนนแคปซีล 1,000,000         1,000,000     1,000,000     1,000,000    เชิงปริมาณ ประชาชนมคีวาม กองช่าง
สะดวกในการสัญจร สาย 8/5 - สวนแตง มีถนนเพิ่ม สะดวกในการ
ไป-มา และปลอดภยั ขนาดกว้าง 6 เมตร ขึ้น สัญจรไป-มา และ
และเพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง ยาว 2,000 เมตร  เชิงคุณภาพ ปลอดภยั
การเกษตร การคมนาคม

ขนส่งสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย

โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หลังศาลาเอนกประสงค์-
คลองล าโลน  หมู่ที่ 11

5

6 โครงการกอ่สร้างถนนแคป
ซีลสาย8/5 - สวนแตง     
หมู่ที่ 8
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

7  550,000  -    -    -   ร้อยละ 50 กองช่าง
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม ขยายผิวทางคสล. -                    1,600,000     1,000,000     1,000,000 เชิงปริมาณ ประชาชนมคีวาม กองช่าง
สะดวกในการสัญจร ขนาดกว้างข้างละ1 เมตร มีถนนเพิ่ม สะดวกในการ
ไป-มา และปลอดภยั ยาว 3,000 เมตร ขึ้น สัญจรไป-มา และ
และเพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง เชิงคุณภาพ ปลอดภยั
การเกษตร การคมนาคม

ขนส่งสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย

โครงการติดต้ังไฟฟาูแสง
สว่างสาธารณะพื้นที่  หมู่ที่ 7

ประชาชนได้รับความ
และมคีวามปลอดภยัใน
สัญจรและการคมนาคม
สะดวก

โครงการปรับปรุงถนนสาย
โทบา้นซอย 7 - บา้นซอย 
4หมู่ที่ 4

ติดต้ังดวงโคมระบบไฟฟาู
แสงสว่างสาธารณะชนดิ
หลอดฟลูออเรสเซนต์
พร้อมกิ่งโคมไฟ ซอย 8
ปลายซอย 9 และคลอง
โปะฺโล๊ะ

 เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
ปลอดภยัและมคีวามสะดวก
ในการใช้ เส้นทางสัญจรและ
การคมนาคม

8
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม กอ่สร้างถนน คสล. -                    1,600,000     1,200,000     1,040,000    เชิงปริมาณ ประชาชนมคีวาม กองช่าง
สะดวกในการสัญจร สายเขานา-ปลักขาม มีถนนเพิ่ม สะดวกในการ
ไป-มา และปลอดภยั ขนาดกว้าง 6 เมตร ขึ้น สัญจรไป-มา และ
และเพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง ยาว 1,000 เมตร  เชิงคุณภาพ ปลอดภยั
การเกษตร การคมนาคม

ขนส่งสะดวก
รวดเร็ว

ปลอดภัย

โครงการซ่อมสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม ซ่อมสร้างผิวทาง  -    -    -   2,500,000 เชิงปริมาณ ประชาชนมคีวาม กองช่าง

สายบา้นซอย 9 สะดวกในการสัญจร แอสฟลัทค์อนกรีต มถีนนเพิ่ม สะดวกในการ

หมู่ที่  2 ไป-มา และปลอดภยั ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ขึ้น สัญจรไป-มา และ

และเพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง ยาว 805  เมตร เชิงคุณภาพ ปลอดภยั

การเกษตร หนา  0.04 เมตร การคมนาคม

ขนส่งสะดวก

รวดเร็ว

10

9 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.
สายเขานา-ปลักขาม  หมู่ที่ 6
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

11  -   1,000,000 1,000,000 300,000 เชิงปริมาณ ประชาชนมคีวาม
กองช่าง

มถีนนเพิ่ม สะดวกในการ

ยาว 1,000  เมตร ขึ้น สัญจรไป-มา และ

หนา  0.04  เมตร เชิงคุณภาพ ปลอดภยั

การคมนาคม

ขนส่งสะดวก

รวดเร็ว

ปลอดภยั

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม กอ่สร้างถนนคสล. -                    500,000        -                -               ความพงึ ประชาชนมคีวาม กองช่าง
สะดวกในการสัญจร สายซอยในล้อม พอใจ สะดวกในการ
ไป-มา และปลอดภยั ขนาดกว้าง 4   เมตร ของ สัญจรไป-มา และ
และเพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง ยาว     200      เมตร  ประชาชน ปลอดภยั
การเกษตร หนา้ 0.15    เมตร ในการสัญจร

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม ปรับปรุงถนนผิวทาง -                    2,000,000     3,000,000     300,000       ความพงึ ประชาชนมคีวาม กองช่าง
สะดวกในการสัญจร แอลฟลัทค์อนกรีต พอใจ สะดวกในการ
ไป-มา และปลอดภยั สายซอยกโุบว์ 8/2 ของ สัญจรไป-มา และ
และเพื่อขนถ่ายผลผลิตทาง ขนาดกว้าง 6 เมตร ประชาชน ปลอดภยั
การเกษตร ยาว  1,300  เมตร  ในการสัญจร

หนา้ 0..04 เมตร 

12 โครงการกอ่สร้างถนนคสล. 
สายซอยในล้อม  หมู่ที่ 5

13 โครงการปรับปรุงถนน สาย
ซอยกโุบว8์/2  หมู่ที่ 8

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกในการสัญจรไป-มา 
และปลอดภยัและเพื่อขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางสายโท         
(ซอย 3 - ซอย 4)  หมู่ที่ 3

ซ่อมสร้างผิวทางแอส
ฟลัทค์อนกรีต ขนาด
กว้าง6.00เมตร
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม กอ่สร้างถนนคสล. -                    -                1,400,000     1,000,000    ความพงึ ประชาชนมคีวาม กองช่าง
สะดวกในการสัญจร สายซอย 10 - ซอย 9 พอใจ สะดวกในการ
ไป-มา และปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 เมตร ของ สัญจรไป-มา และ

ยาว   1,000   เมตร  ประชาชน ปลอดภยั
หนา้ 0.15 เมตร ในการสัญจร

15 ติดต้ังดวงโคมระบบไฟฟาู  -    300,000  -    -   ร้อยละ 50 ประชาชนมคีวาม กองช่าง

บริเวณแยกซอยวังวน ของประชาชน สะดวกในการ

พื้นที่หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 10 ได้รับประโยชน์ สัญจรไป-มา และ

ปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟาู
สาธารณะ/ไฟฟาูส่องสว่าง
บริเวณชุมชนในต าบลควน
กาหลง

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
ปลอดภยั และสะดวก

ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟาู
สาธารณะและ ไฟฟาูส่อง
สว่างบริเวณชุมชนของ
ต าบลควนกาหลง

120,000            120,000        120,000        120,000        ร้อยละของ100
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมคีวาม   
ปลอดภยัในการสัญจร  
 ไปมา ยามค่ าคืน

กองช่าง16

 เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
ปลอดภยัและมคีวามสะดวก
ในการใช้ เส้นทางสัญจรและ
การคมนาคม

14 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
สายซอย 10 - ซอย 9    
หมู่ที่ 2

โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟาูแสงสว่างสาธารณะ
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

1,000,000         1,000,000     1,000,000     1,000,000    กองช่าง

 2.เพื่อการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

1,000,000         1,000,000     1,000,000     1,000,000    กองช่าง

 2.เพื่อการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

9,270,000 12,620,000 13,220,000 13,520,000

9,270,000        12,620,000  13,220,000  13,520,000 

รวม  จ านวน   18  โครงการ

         รวม ยทุธศาสตร์ที่  5  จ านวน   18   โครงการ

17 ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน
สายต่าง ๆ ในต าบลควน
กาหลง

 1.เพื่อขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนผิว
จราจรหินผุ  ลูกรัง  หินคลุก
  ดินทราย, ถนน คสล., 
ถนนลาดยาง,ถนนแอสฟัสติ
กคอนกรีต ภายในต าบล
ควนกาหลง (ตามแบบที่
อบต.ก าหนด)3.เพื่อความปลอดภยัในการ

สัญจร

 ร้อยละของ100
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมคีวาม   
ปลอดภยัในการสัญจร 
ไปมา ยามค่ าคืน

3.เพื่อความปลอดภยัในการ
สัญจร

 ร้อยละของ100
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และมคีวาม   
ปลอดภยัในการสัญจร  
 ไปมา ยามค่ าคืน

18 ปรับปรุง/ซ่อมแซมสะพาน 
คสล. ข้ามคลอง หว้ยต่าง ๆ 
ในต าบลควนกาหลง

 1.เพื่อขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

ปรับปรุง/ซ่อมแซมสะพาน
 คสล. ข้ามคลอง หว้ย
ต่างๆในต าบลควนกาหลง 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด)

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป(ีพ.ศ.2561-2564)องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง -  138 -



แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป(ีพ.ศ.2561-2564)องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง -  139 -

เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ า กอ่สร้างหอถังประปา -                    -                2,200,000     -               ความพงึพอใจ ประสิทธิภาพการ กองช่าง

อปุโภค บริโภค เพยีงพอ บาดาลขนาดกลาง ของประชาชน ใหบ้ริการน้ า

(ตามแบบมาตรฐาน ประปาดีมากขึ้น

กรมทรัพยากรน้ า)

พร้อมทอ่จ่ายน้ าประปา

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ า ขุดบอ่น้ าต้ืน  -                    -                300,000        -               ความพงึพอใจ ประชาชนมนี้ าอปุโภค กองช่าง

อปุโภค บริโภค เพยีงพอ จ านวน 10 บอ่ ของประชาชน บริโภคเพยีงพอ

เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ า กอ่สร้างถังเกบ็น้ าคสล. 600,000            -                -                -               ร้อยละ50 ของ ประชาชนมนี้ าอปุโภค กองช่าง

อปุโภค บริโภค เพยีงพอ ขนาดกว้าง 6 เมตร ประชาชนได้ บริโภคเพยีงพอ

ยาว 9 เมตร รับประโยชน์

สูง 2.30 เมตร

 600,000  -   2,500,000  -   

600,000            -   2,500,000     -   

            รวม    จ านวน  3  โครงการ

6

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  : 4.พัฒนาเสน้ทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่อาเซียน

         รวม ยทุธศาสตร์ที่   6  จ านวน   3  โครงการ

3 โครงการกอ่สร้างถังเกบ็
น้ าประปาประจ าหมู่บา้น  
หมู่ที่ 5

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด   :  3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง

     6.1แผนงานเคะหและชมุชน
1 โครงการกอ่สร้างระบบ

ประปาผิวดิน ขนาดกลาง 
หมู่ที่ 7

2 โครงการขุดบอ่น้ าต้ืน หมู่ที่ 1

  6.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านแหลง่น้ า
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

450,000            450,000        450,000        450,000       กองสาธารณสุขฯ

(ป6ี0=450,000)

(ป5ี9=450,000)

(ป5ี8=550,000)

20,000              20,000          20,000          20,000         กองสาธารณสุขฯ

(ป ี60= 20,000)

(ป ี59=      -   )

(ป ี58= 20,000)

7

1 โครงการบริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน (FR)  
ประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลควนกาหลง

ประชาชนสามารถ
เข้าถึงการบริการ
สาธารณสุขได้อย่าง
ทั่วถึงและมส่ีวนร่วมใน
การดูแลสุขภาพ

ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

จัดจ้างเจ้าหนา้ที่ประจ า
รถพยาบาลฉุกเฉิน อบต. 
ควนกาหลง จ านวน 6 
คน/ปี

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่   :  3. ยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอยา่งยั่งยนื

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด   : 6. การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชนให้เกิดความยั่งยนืสงัคมสงบสขุ

   7.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสขุ

เพื่อใหป้ระชาชนเข้าถึงการ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
(FR) ในการส่งต่อผู้ปวุย 
ช่วยเหลือยามเจ็บปวุย
ฉุกเฉินหรืออบุติัเหตุ ได้อย่าง
ครอบคลุมทั้งต าบล

1. จัดกิจกรรมการอบรมให้
ความรู้แก่แกนน า/อสม./
ประชาชนและ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับสาร
ปนเปื้อนในอาหาร          
2. จัดซุ้มให้ความรู้และสุ่ม
ตรวจสารปนเปื้อนใน
อาหารตลาดนัดซอย10 ปี
ละ 1 คร้ัง                     
   3. ส่งตรวจน้ าด่ืมประปา
หมู่บ้าน ปีละ   1 คร้ัง

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
ตระหนกัในการเลือกซ้ือ
สินค้าเพื่อบริโภคและมกีาร
บริโภคที่ปลอดภยั

โครงการคุ้มครองผู้บริโภค 
"ด่ืมกนิปลอดภยั หา่งไกลโรค"

2

        7.1 แผนงานสาธารณสขุ

ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ปลอดภยั
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

10,000              20,000          20,000          20,000         กองสาธารณสุขฯ

(ป ี60= 10,000)

(ป ี59=      -   )

(ป ี58=      -   )

4 140,000            140,000        140,000        140,000       กองสาธารณสุข
ฯ  ร่วมกบั     

(ป ี60= 50,000)

(ป ี59= 50,000)

(ป ี58=      -   )

5 20,000              20,000          20,000          20,000         กองสาธารณสุขฯ

(ป ี60=      -   )

(ป ี59=      -   )

(ป ี58=      -   )

โครงการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพด้วยการเต้นแอโรบคิ
 ต าบลควนกาหลง

1. เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
ออกก าลังกายใหม้ากขึ้นและ
ต่อเนื่อง                         
  2. เพื่อลดอตัราเส่ียงของ
การเกดิโรคไมติ่ดต่อต่างๆ

จัดกจิกรรมการออกก าลัง
กายด้วยการเต้นแอโรบคิ 
สัปดาหล์ะ 5 วัน

ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

3

1. จัดกจิกรรมรณรงค์
การปอูงกนัและควบคุม
โรคไข้เลือดออก            
      2. จัดเตรียมวัสดุ/
อปุกรณ์ในการควบคุม
และเฝูาระวังการระบาด
ของโรค

1. ประชาชนมกีารออก
ก าลังกายที่มากขึ้นและ
ต่อเนื่อง                  
 2. ประชาชนให้
ความส าคัญในการดูแล
สุขภาพมากขึ้น

โครงการปอูงกนั ควบคุมภยั
ร้ายจากโรคฉี่หนู

1. เพื่อลดความเส่ียงของ
ประชาชนต่อการได้รับเชื้อ
เลปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หน)ู   
 2. เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
ได้ตระหนกัถึงปจัจัยต่างๆที่
ท าใหเ้กดิโรค

1. จัดกจิกรรมการอบรม
ใหค้วามรู้แกป่ระชาชน 
แกนน า อสม. ในการดูแล
สุขภาพ                      
 2. จัดท าปาูย/แผ่นพบั
ประชาสัมพนัธ์รณรงค์
การปอูงกนัโรค

ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนให้
ความส าคัญในการดู
สุขภาพมากขึ้น

ประชาชนให้
ความส าคัญในการ
ปอูงกนัและควบคุมการ
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น

เพื่อควบคุมและเฝูาระวังการ
แพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก

โครงการปอูงกนัและควบคุม
โรคไข้เลือดออก
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

30,000              30,000          30,000          30,000         กองสาธารณสุข
ฯ      ร่วมกบั    

(ป ี60=      -   )

(ป ี59=      -   )

(ป ี58=      -   )

 670,000  680,000  680,000  680,000

670,000           680,000       680,000       680,000      

6 ร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเปาูหมาย
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น

ประชาชนสามารถ
ปอูงกนัตนเองจาก
ผลกระทบทางสุขภาพ
จากภาวะหมอกควันได้

รวม  จ านวน 7 โครงการ

         รวม ยทุธศาสตร์ที่  7  จ านวน   7   โครงการ

จัดกจิกรรอบรมใหค้วามรู้
ในการปอูงกนัโรคระบบ
ทางเดินหายใจจาก
ผลกระทบทางสุขภาพ
จากภาวะหมอกควัน

เพื่อใหป้ระชาชนปอูงกนั
ตนเองจากผลกระทบทาง
สุขภาพจากภาวะหมอกควัน

โครงการปอูงกนัโรคระบบ
ทางเดินหายใจจาก
ผลกระทบทางสุขภาพจาก
ภาวะหมอกควัน
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

1. เพื่อเพิ่มพนูความรู้  ความ 1. จัดโครงการใหค้วามรู้
แก่

355,000            355,000        355,000        355,000       ร้อยละ 100 1.เพิ่มพนูความรู้  ส านกังานปลัด

สัมพนัธ์และการแลกเปล่ียน พนกังาน ผู้บริหาร ส.อบต. ของบคุลากร ความสัมพนัธ์

ความรู้ ระหว่างพนกังาน  และผู้ที่เกี่ยวข้องฯ ที่มคีวาม และการแลกเปล่ียน

ผู้บริหาร ส.อบต. และผู้ที่ 2. ศึกษาดูงาน จ านวน สามารถ ความรู้ ระหว่าง

เกี่ยวข้องตามอ านาจหนา้ที่ 1 คร้ัง/ปี เพิ่มขึ้น พนกังาน ผู้บริหาร

2. เพื่อศึกษาความรู้เพิ่มเติม  ส.อบต. และ

และประสบการณ์จากสถานที่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ต่างๆและน ามาประยุกต์ใช้ ตามอ านาจหนา้ที่

ในองค์กรได้ (ปี 60= 355,000) 2. มคีวามรู้เพิ่มเติม

(ปี 59= 355,000 )

 (ปี58=………..)

ในองค์กรได้

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ : 3. ยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติด อยา่งยั่งยนื

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด  : 7.การบริหารจดัการองค์กรอยา่งมธีรรมาภิบาล
8

  8.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืง การบริหาร และการจดัการ

โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏบิติัการเพื่อการพฒันา
ทอ้งถิ่น

      8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1

และประสบการณ์จาก
สถานที่ต่างๆและน ามา
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

2 เพื่อใหบ้ริการประชาชนใน 13,000              13,000          13,000          13,000         การบริการ ส านกังานปลัด

การเข้ารับบริการของ อบต. ประชาชนที่เข้า

ควนกาหลง มคีวามประทบัใจ มาติดต่อราชการ
(ปี 60= 13,000) ใน อบต.มคีวาม
(ปี 59= 13,000 ) ประทบัใจ
(ปี 58= 50,000)

3 จ านวน 1 คร้ัง/ปี 30,000              30,000          30,000          30,000         30,000 อบต.ได้ทราบถึง ส านกังานปลัด

ความพงึพอใจ

ของประชาชนใน

การบริหารตาม

โครงการต่างๆ

และการบริหารงาน
(ปี 60= 30,000)

(ปี 59=  - )

(ปี 58= -   )

 เพื่อใหท้ราบความพงึพอใจ
ของประชาชนในการบริหาร
ตามโครงการต่างๆของอบต
และการบริหารงานด้าน
ต่างๆและสามารถน ามาใช้ใน
การปรับปรุงการใหบ้ริการ
ต่างๆ

 ประชาที่เข้ารับบริการมี
ความประทบัใจในการ
ใหบ้ริการ

ประเมนิความพงึพอใจใน
การใหบ้ริการของ อบต.

 130,000โครงการบริการประชาชน
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

4 500,000            50,000          50,000          50,000          ร้อลละ 100 การเลือกต้ังคณะ  ส านกังานปลัด

 ของการจัด ผู้บริหาร และ

 การเลือกต้ัง สมาชิกสภาทอ้งถิ่น  
(ปี 59=  500,000 )  มปีระสิทธิภาพ เปน็ไปด้วย
(ปี 58= 500,000  )

(ปี 57=500 ,000 )

300,000            300,000        300,000        300,000        จ านวน 1.ได้ร่วมกนัแสดง ส านกังานปลัด

 ผู้เข้าร่วม ออกซ่ึงความ

 โครงการ/ จงรักภกัดี

 กจิกรรม 2. กอ่ใหเ้กดิ

ความรัก ความ

สามคัคีในหมู่คณะ
(ปี 60= -)

(ปี 59=  - )

5  ประชาชนทุกหมู่เหล่า
แสดงพลังความเป็นน้ าหนึ่ง
ใจเดียวกันในการแสดงออก
ซ่ึงความจงรักภักดี

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
คณะผู้บริหารสมาชิกสภา
ทอ้งถิ่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

 เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ัง คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 การเลือกต้ังคณะ  
ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ

โครงการเทดิทนูและปกปอูง
สถาบนั

 เพื่อเปน็การปกปอูง
พระมหากษตัริย์ที่เปน็ศูนย์
รวมรวมทางจิตใจและความ
รักความสามคัคี
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ 500,000            500,000        500,000        500,000        ร้อยละ 1.มกีารเตรียมรับ ส านกังานปลัด

พระบรมวงศานวุงศ์ที่เสด็จ  ของประชาชน เสด็จมคีวาม

ในพื้นที่ (ป ี60= -)  ประโยชน์ สมพระเกยีรติ
(ป ี59=  - ) 2.ได้ร่วมแสดง
(ป ี58=-  ) ออกถึงความ

จงรักภกัดี

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 200,000            200,000        200,000        200,000       ได้รับความรู้จาก ส านกังานปลัด

และศึกษาดูงานในโครงการ การศึกษาดูงาน

ตามพระราชด าริของ และสามารถน า

พระบรมวงศานวุงศ์ 2.ศึกษาดูงาน มาประยุกต์ใช้ใน

 จ านวน 1 คร้ัง ชีวิตประจ าวันได้
(ป ี60= -)

(ป ี59=  - )

(ป ี58=-  )

6 โครงการเตรียมรับเสด็จฯ  ประชาชน  ข้าราชการ
และหนว่ยงานต่างๆร่วม
เข้าร่วมกจิกรรม

 ร้อยละ 100
ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ประโยชน์

7  โครงการอบรมและศึกษาดู
งานพระราชด าริ

 1.คณะผู้บริหาร  ส.
อบต.พนกังาน อบต.ควน
กาหลงและผู้ที่เกี่ยวข้อง
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

เพื่อใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น 80,000              80,000          80,000          80,000          ร้อยละ 100 ข้อมลูที่ใช้ในการด าเนนิ 
ด าเนนิการจัดเกบ็ข้อมลูเพื่อ  ของการ การวางแผนพฒันา
พฒันาในด้านต่างๆ อย่าง  (ป6ี0=80,000)  บริหารจัดการ ต าบลได้อย่างมี
ถูกต้องและเปน็จริง  (ป5ี9=80,000)  อบต. มี ประสิทธิภาพ

 (ป5ี8=90,000)  ประสิทธิภาพ

9 30,000              30,000          30,000          30,000         ร้อยละ 100 ส านกัปลัด

 ของแผนพฒันา

 แผนพฒันา

(ป ี60= -)  อบต.มาจาก

(ป ี59=  - )  ประชาชน

(ป ี58=-  )

ส านกังานปลัด

ประชาชนมส่ีวนร่วมใน
การพฒันาต าบลมากขึ้น

8 โครงการจัดเกบ็ข้อมลูเพื่อ
การพฒันาต าบล

จัดประชุมประชาคม
หมู่บา้น/ต าบลควนกาหลง
ประจ าปี

เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนร่วม
ของประชาชนในการพฒันา
ต าบล

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าประชาคมหมู่บา้น/
ต าบล เช่น ค่าอาหารว่าง 
ค่าจัดซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ใน
การจัดท าประชาคม  ทั้ง 
11 หมู่บา้น                
จ านวน 1คร้ัง /ปี

 จัดจ้างบคุลากรในการ 
ด าเนนิการจัดเกบ็ข้อมลู 
และบนัทกึข้อมลู เพื่อ
การพฒันาต าบล
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

10 200,000            200,000        200,000                 20,000 ส านกัปลัด

(ป ี60= -)

(ป ี59=  - )
 

(ป ี58=-  )

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏบิติัการส่งเสริมและ
สนบัสนกุารจัดท าแผนชุมชน
,แผนพฒันาทอ้งถิ่น และ
แผนพฒันาการศึกษาของ
อบต.ควนกาหลง

1.เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุให้
เกดิการบรูณาการร่วมของ
แผนชุมชนและแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น ,แผนการศึกษา มี
ความเชื่อมโยง สอดคล้องกนั

จัดประชุมเชิงปฏบิติัการ
ใหแ้กผู้่น าชุมชน 
ประชาคมหมู่บา้น 
คณะกรรมการจัดท า
แผนพฒันาฯ,
คณะกรรมการศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก ฯ ,ครูศพด.และ
ศดม. พนง.,เจ้าหนา้ที่ 
จ านวน 1 รุ่น/ปี

2.บคุลากรและผู้ปฏบิติังาน
ด้านการศึกษาและผู้ดูแลเด็ก
มคีวามรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนทกุระดับ

3.ใหค้ณะกรรมการจัดท า
แผนแต่ละคณะมคีวามรู้ 
ความเข้าใจในบทบาทหนา้ที่
และมคีวามรู้ความเข้าใจใน
การจัดท าแผนพฒันาของ
อบต.ทกุระดับ

4.เพื่อใหผู้้บริหารทอ้งถิ่น 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น มคีวามรู้
 ความเข้าใจ และขั้นตอน
การจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น
ทกุระดับ

 ร้อยละ 95 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถจัดท า
แผนพฒันาฯได้
ถูกต้อง

1.ประชาชนมส่ีวนร่วม
ในการพฒันาต าบลมาก
ขึ้น                        
2.มกีระบวนการ
ความคิดแบบมส่ีวนร่วม
 3. จัดท าแผนพฒันา
หมู่บา้น/ต าบลได้อย่าง
มปีระสิทธิภาพสามารถ
ท าแผนแผนการศึกษา
ได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

11 1.เพื่อรวบรวมข้อมลูในด้าน ส ารวจภาคสนามและ 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 1.มขี้อมลูด้านภาษี กองคลัง

ภาษแีละค่าธรรมเนยีม คัดลอกข้อมลูที่ดิน จัดท าครบ และค่าธรรมเนยีม
2.เพื่อเพิ่มรายได้และจัดเกบ็ จ านวน 1,800 แปลง 1,800 แปลง อย่างครบถ้วน
ภาษแีละค่าธรรมเนยีมได้ พื้นที่ต าบลควนกาหลง  (ป6ี0=200,000) 2.มรีายได้เพิ่มขึ้น
อย่างครบถ้วน  (ป5ี9=180,000) 3.มรีะบบการจัดเกบ็
3.เพื่อใหจ้ัดเกบ็ภาษมีรีะบบ  (ป5ี8=100,000) ภาษทีี่แนน่อนถูกต้อง
ที่แนน่อนและสามารถตรวจ และเปน็ธรรม
ตรวจสอบได้

ประชาชนพื้นที่           
ม.1 - ม.11

5,000 5,000 5,000  -   
กองคลัง

ต.ควนกาหลง

 (ป6ี0=5,000)

 (ป5ี9=5,000) 2.จัดเกบ็ภาษไีด้

 (ป5ี8=10,000) ตามเปาูหมายที่

ก าหนด

12 ประชาสัมพนัธ์การจัดเกบ็  
 ภาษี

ร้อยละ 80ของ
ประชาชนทราบ
ข้อมลูข่าวสาร

1.ข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวกบัภาษแีละ
ค่าธรรมเนยีมอย่างทั่วถึง

โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพย์สิน

1.เพื่อประชาสัมพนัการ
จัดเกบ็ภาษแีละ
ค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ

2.เพื่อเปนูการกระตุ้น
ประชาชนใหม้กีารต่ืนตัว
ประชาชนใหม้กีารต่ืนตัวใน
การช าระภาษตีามก าหนด
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

เจ้าหนา้ที่ผู้ปฎบิติังาน 20,000 20,000 20,000  -   ร้อยละ 100 เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่ผู้ กองคลัง

ด้านการเงิน การคลัง ของ เข้ารับการฝึกอบรม

จ านวน 35 คน ผู้เข้ารับ มคีวามเข้าใจเกี่ยวกบั

การอบรม กฎหมายการเงิน

ได้รับ การคลัง และ

 (ป6ี0=20,000) ประโยชน์ ท าใหก้ารปฏบิติังาน

 (ป5ี9=………..) การคลังมปีระสิทธิ
 (ป5ี8=80,000) ภาพ ประสิทธิผล

 2,433,000  1,983,000  1,983,000  1,778,000

2,433,000        1,983,000    1,983,000    1,778,000   

44,654,500        45,764,500    45,664,500    46,759,500   

         รวม ยทุธศาสตร์ที่  8  จ านวน 13  โครงการ

         รวม ยทุธศาสตร์ที่  1-8  จ านวน   104   โครงการ

13 โครงการอบรมสัมนาเชิง
ปฏบิติัการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการเงิน 
การคลัง ของ อบต.ประจ าปี

 รวม จ านวน   13  โครงการ

เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้มคีวามรู้ ระเบยีบ 
กฎหมายเกี่ยวกบัการเงิน 
การคลังและส่งเสริมพฒันา
ความรู้ความสามารถของ
พนกังานอย่างมปีระสิทธิภาพ

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป(ีพ.ศ.2561-2564)องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง -  150 -
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รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แบบ ผ 02
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1  5,500,000  5,500,000  5,500,000  5,500,000 กองการศึกษา

 (ปี60=5,448,045)

 (ปี59=5,481,637)

 (ปี58=5,427,720)

[แผน
พัฒน

                      3.1 แผนงานการศึกษา

โครงการจัดอาหารกลางวัน เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนชั้น
อนบุาล - ป.6 ของโรงเรียน

ในสังกดั สพฐ.ได้
รับประทานอาหารกลางวัน

อดุหนนุงบประมาณ
โรงเรียนสังกดั สพฐ.เพื่อ
จัดท าอาหารกลางวัน
ส าหรับนกัเรียนชั้น
อนบุาล - ป.6 ภาคเรียน
ละ 1 คร้ัง

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ : 3.ยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติติดอยา่งยั่งยนื

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด  : 6. การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชนให้เกิดความยั่งยนื สงคมสงบสขุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (2561-2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลพัธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

องค์การบริหารสว่นต าบลควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  จงัหวัดสตูล

3

ร้อยละ 
100ของ
เด็กได้รับ
ประโยชน์

เด็กนกัเรียนชั้น
อนบุาล - ป.6 
ของโรงเรียน
สังกดั สพฐ.ทกุ
คนมกีาร
เจริญเติบโต
เหมาะสมตามวัย

   ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

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

 (ปี60=500,000)

 (ปี59=500,000)

 (ปี58=500,000)

3 50,000 50,000 50,000 50,000

 (ปี60=2,000,000)

 (ปี59=2,000,000)

  (ปี58=2,000,000)

 6,050,000  6,050,000  6,050,000  6,050,000

กองการศึกษา

กองการศึกษา   
 โรงเรียนสังกดั 
สพฐ.

ร้อยละ 100
  ของเด็ก
ได้รับ
ประโยชน์

กจิกรรมการ
จัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียน
ในต าบลมคีวาม
หลากหลาย เด็ก
ได้รับ
ประสบการณ์ตรง

รวม  จ านวน  3  โครงการ

ส่งเสริม/สนบัสนนุการจัดกจิกรรม
การเรียนรู้ของนกัเรียนโรงเรียนใน
เขตต าบล

เพื่อใหก้จิกรรมการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียน
ในต าบลมคีวามหลากหลาย
หรือเด็กได้รับประสบการณ์
ตรง

ส่งเสริมสนบัสนนุการจัด
กจิกรรมการเรียนรู้ของ
นกัเรียนโรงเรียนในเขต
ต าบล อย่างนอ้ยปลีะ 1 
กจิกรรม

โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนชั้น
อนบุาล - ป.6 ของโรงเรียน
กลุ่ม 5  ประชารัฐ

อดุหนนุงบประมาณ
โรงเรียนกลุ่ม 5 ประชา
รัฐ เพื่อจัดซ้ืออาหารเสริม
 (นม) ส าหรับนกัเรียนชั้น
อนบุาล-ป.6  ภาคเรียน
ละ 1 คร้ัง

ร้อยละ 100
    ของเด็ก
ได้รับ
ประโยชน์

เด็กนกัเรียนชั้น
อนบุาล - ป.6 
ของโรงเรียน
สังกดั สพฐ.ทกุ
คนมกีาร
เจริญเติบโต
เหมาะสมตามวัย
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 200,000  -    -    -   กองการศึกษา

2 200,000 200,000 200,000 200,000

 (ปี60=100,000.)

 (ปี59=200,000)

 (ปี58=200,000)

 

กองการศึกษาสนบัสนนุการจัดกจิกรรมทาง
ศาสนาใหก้บัวัด มสัยิด

เพื่อใหส้ถาบนัศาสนาได้
ด าเนนิกจิกรรมเพื่อส่งเสริม
เร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม 
และการท านบุ ารุงศาสนา

อดุหนนุงบประมาณ
ใหก้บัวัด หรือมสัยิด  เพื่อ
ใช้ส าหรับจัดกจิกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม  และการท านุ
บ ารุงศาสนาอย่างนอ้ยปี
ละ 1 กจิกรรม

ร้อยละ 95 
 ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ร่วมกนัท านบุ ารุง
ศาสนา  อยู่คู่
ชุมชนตลอดไป

ร้อยละ 70  
  ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์

วัฒนธรรม  
ประเพณี  ศิลปะ
 และภมูปิญัญา
ทอ้งถิ่นได้รับการ
สืบทอดอยู่คู่ชุมชน

สนบัสนนุการจัดกจิกรรมทาง
วัฒนธรรมใหก้บักลุ่มองค์กรต่างๆ

เพื่อใหก้ลุ่ม องค์กรได้ด าเนนิ
กจิกรรมเพื่อส่งเสริมด้าน
วัฒนธรรม  ประเพณี ศิลปะ
และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

อดุหนนุงบประมาณ
ใหก้บักลุ่ม องค์กร เพื่อ
ใช้ส าหรับการจัดกจิกรรม
ส่งเสริมวัฒนธรรมฯ ปลีะ
 1 กจิกรรม

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 100,000 100,000 100,000 100,000

 (ปี60=100,000)

 (ปี59=100,000)

  (ปี58=100,000)

 500,000  300,000  300,000  300,000

6,550,000      6,350,000  6,350,000  6,350,000           รวม ยทุธศาสตร์ที่  3  จ านวน   6  โครงการ

โครงการแข่งขันกฬีานกัเรียน 
ประชาชน กฬีากาหลงเกมส์

เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน 
ประชาชน มสุีขภาพ
พลานามยัแข็งแรง และ
พฒันาทกัษะ ฝีมอืการเล่น
กฬีาใหสู้งขึ้น

อดุหนนุงบประมาณ
ใหก้บัที่ท าการปกครอง
อ าเภอควนกาหลง เพื่อ
จัดดครงการแข่งขันกฬีา
นกัเรียน  ประชาชนกฬีา
กาหลงเกมส์

ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามยั
แข็งแรงและ
พฒันาทกัษะ
ฝีมอืการเล่นกฬีา
ใหสู้งขึ้น

กองการศึกษา

รวม  จ านวน  3  โครงการ
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  : 3 ยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนและแก้ปัญหายาเสพติดอยา่งยั่งยนื

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ : 6 การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชนให้เกิดความยั่งยนื สงัคมสงบสขุ

    4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคม

        4.1แผนงานสาธารณสขุ
1.เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุ อดุหนนุงบประมาณ 30,000            30,000       30,000       30,000        1.สามารถ ส านกังานปลัด

นโยบายปอูงกนัและแกไ้ข ในการด าเนนิกจิกรรม ส่งเสริมและสนบั

ปญัหายาเสพติดของรัฐบาล แก(่ศอ.ปส.จ.สต.) สนนุนโยบาย

2.เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ของรัฐบาล

ของสารเสพติดรวมทั้งปญัหา 2.สามารถควบคุม

อื่น ๆ ในกลุ่มเด็กวัยรุ่นใน การแพร่ระบาด

ต าบล ของยาเสพติด

3.เพื่อส่งเสริมและ 3.สามารถ

สนบัสนนุนโยบาย/ เสริมและสนบั

มาตรการจัดระเบยีบสังคม สนนุนโยบาย/

ของกระทรวงมหาดไทย มาตรการจัด

ระเบยีบสังคม

 30,000  30,000  30,000  30,000รวม  จ านวน 1 โครงการ

4

1 อดุหนนุศูนย์อ านวยการปอูงกนั
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
สตูล ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปอูงกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพติดจังหวัดสตูล

ร้อยละ 100
 ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

42 แผนงานสร้างความเขม้แขง็
ของชมุชน

สนบัสนนุงบประมาณใน 50,000            50,000       50,000       50,000        

การสมทบกองทนุ

 (ป6ี0=...-.......)

 (ป5ี9=50,000)

 (ป5ี8=……-..)

 50,000  50,000  50,000  50,000

80,000           80,000       80,000       80,000       

2 โครงการสมทบกองทนุสวัสดิการ
ชุมชนต าบลควนกาหลง

 ร้อยละ 5 
ของ

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์

ส านกังานปลัด เพื่อส่งเสริมและสนบสันนุ
การด าเนนิงานชองกองทนุ
สวัสดิการชุมชนต าบลควน
กาหลง

 กองทนุ
สวัสดิการชุมชน
ต าบลควนกาหลง
 งานที่ดีขึ้น

รวม  จ านวน 1 โครงการ

         รวม ยทุธศาสตร์ที่  4  จ านวน   2  โครงการ

แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป(ีพ.ศ.2561-2564)องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง -  157 -



แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป(ีพ.ศ.2561-2564)องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง -  158 -

เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 -เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟาูใช้  -ขยายเขตไฟฟาูครัวเรือน 1,000,000       -             -             -              มไีฟฟาูใช้ ประชาชนมไีฟฟาู กองช่าง

ทกุครัวเรือน สายคลองโปะฺโละ ทกุครัวเรือน ใช้ทกุครัวเรือน

ตามแบบอบต.ก าหนด

2 เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม  300,000  -    -    -   ประชาชนได้รับ กองช่าง

ปลอดภยัในการใช้เส้นทาง ความสะดวกและ

สัญจร ความปลอดภยัใน

การสัญจรและ

คมนาคม

ร้อยละ100
ของ

ประชาชน   
  ได้รับ   
ประโยขน์

โครงการขยายเขตไฟฟาูใน
ครัวเรือน สายซอยคลองโปะฺโละ  
หมู่ที่ 7

1

อดุหนนุส านกังานไฟฟาูส่วน
ภมูภิาคอ าเภอควนกาหลง ตาม
โครงการขยายระบบไฟฟาูแสง
สว่างสาธารณะพื้นที่ หมู่ที่ 7

ขยายเขตระบบไฟฟาูแสง
สว่างสาธารณะ (ตาม
แบบที่อบต.ก าหนด)

5

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  : 4.พัฒนาเสน้ทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่อาเซียน
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด  :  3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง
   5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
       5.1แผนงานเคหะและชมุชน
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 -เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟาูใช้ -                  -             -             750,000      มไีฟฟาูใช้ ประชาชนมไีฟฟาู กองช่าง

ทกุครัวเรือน ทกุครัวเรือน ใช้ทกุครัวเรือน

4 เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม  -    -    300,000  -   ประชาชนได้รับ กองช่าง
ปลอดภยัในการใช้เส้นทาง ความสะดวกและ
สัญจร (ตามแบบที่ อบต. ความปลอดภยัใน

ก าหนด) การสัญจรและ
คมนาคม

-                  -             -             550,000      กองช่าง ร้อยละของ
100ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
และมคีวาม   
ปลอดภยัในการ
สัญจร ไปมา 
ยามค่ าคืน

5 อดุหนนุส านกังานไฟฟาูส่วน
ภมูภิาคอ าเภอควนกาหลง
โครงการขยายเขตไฟฟาูส่องสว่าง
สาธารณะ สายหว้ยญวน - แค้มขี้
พร้า       หมู่ที่ 11

เพื่อใหป้ระชาชน มไีฟฟาูใช้
ทกุ ครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟาูส่องสว่าง
สาธารณะ สายหว้ยญวน-
แค้มขี้พร้า  (ตามแบบ
อบต.ก าหนด)

อดุหนนุส านกังานไฟฟาูส่วน
ภมูภิาคอ าเภอควนกาหลง ตาม
โครงการขยายระบบไฟฟาูแสง
ครัวเรือน สายซอยกโุบว์   พื้นที่ 
หมู่ที่ 11

ร้อยละ100
ของ

ประชาชน 
ได้รับ      
ประโยขน์

3 อดุหนนุส านกังานไฟฟาูส่วน
ภมูภิาคอ าเภอควนกาหลง ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟาูใน
ครัวเรือน หมู่ที่ 8

 -ขยายเขตไฟฟาูครัวเรือน
 บริเวณซอยหลังมสัยิด
ญะมาอะตุลอสิลาม ซอย
ผังปาล์ม 8/2 ซอยผัง
ปาล์ม8/5 ซอยผังปาล์ม
8/4 ซอยสวนแตง (ตาม
แบบอบต.ก าหนด)

ขยายเขตระบบไฟฟาู
ครัวเรือนสายซอยกโุบว์
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

6 ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟาูสาธารณะ/
ไฟฟาูส่องสว่างบริเวณชุมชนใน
ต าบลควนกาหลง

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
ปลอดภยั และสะดวก

ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟาู
สาธารณะและ ไฟฟาูส่อง
สว่างบริเวณชุมชนของ
ต าบลควนกาหลง

120,000         120,000     120,000     120,000       ร้อยละของ
100ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
และมคีวาม   
ปลอดภยัในการ
สัญจร   ไปมา 
ยามค่ าคืน

กองช่าง

 1,420,000  120,000  420,000  1,420,000
1,420,000      120,000     420,000     1,420,000  

    7. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสขุ
        7.1แผนงานสาธารณสขุ

650,000         680,000     690,000     700,000      กองสาธารณสุขฯ

(ปี60=640,000)

(ปี59=630,000)

(ปี58=560,000)

 650,000  680,000  690,000  700,000
650,000         680,000     690,000     700,000     

8,700,000      7,230,000  7,540,000  8,550,000  

ร้อยละ 100
 ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์

สามารถส่งเสริม
สุขภาพและ
ปอูงกนัโรคอย่าง
มปีระสิทธิภาพ
โดยประชาชนมี
ส่วนร่วม

รวม  จ านวน  1  โครงการ
         รวม ยทุธศาสตร์ที่  7  จ านวน   1  โครงการ

รวม  จ านวน 6 โครงการ
         รวม ยทุธศาสตร์ที่  5 จ านวน  6 โครงการ

         รวม ยทุธศาสตร์ที่  1-8  จ านวน      โครงการ

7

1 สมทบงบประมาณเข้ากองทนุ
หลักประกนัสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลควนกาหลง

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง

สนบัสนนุและส่งเสริม
สุขภาพประชาชนใน
ชุมชนพร้อมทั้งการ
ปอูงกนัโรคในชุมชน

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่   :  3. ยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอยา่งยั่งยนื
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด   : 6. การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชนให้เกิดความยั่งยนืสงัคมสงบสขุ
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แบบ ผ 03
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

โครงการกอ่สร้างสะพาน
คอนกรีตถนนสายบา้นซอย 2 
หมู่ที่ 3 ต าบลควนกาหลง -ถนน
บา้นถ้ าทะลุ หมู่ที่ 3 ต าบลควน
โดน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล

1.  เพื่อใหป้ระชาชน
สามารถน าผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ ตลาดได้อย่าง
สะดวก                        
2.  เพื่อแกป้ญัหาด้าน
โครงสร้าง พื้นฐานและ
ปญัหาทางเศรษฐกจิ ของ
ประชาชนในพื้นที่            
3.  เพื่อร่นระยะทางในการ
เดินทางและเปน็ถนน
เชื่อมต่อระหว่างและเปน็
ถนนเชื่อมต่อระหว่างอ าเภอ
ควนกาหลงและอ าเภอควน
โดน

กอ่สร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจร กว้าง 7  เมตร 
ยาว 40 เมตร

 4,400,000  -    -    -   เชิงปริมาณ  
  - มสีะพาน
เพิ่มขึ้น      
เชิงคุณภาพ 
   - การ
คมนาคม
ขนส่ง 
รวดเร็ว
ปลอดภยั

1. ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการสัญจรและ
การขนส่งสินค้า
การเกษตร       
 2. ประชาชนได้
ใช้เส้นทางซ่ึงเปน็
ถนนที่เชื่อมต่อ
ระหว่างอ าเภอ

อบจ.สต.

 4,400,000 -  -   -รวม

5
   1. ยทุธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  : 4.พัฒนาเสน้ทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่อาเซียน
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด  :  3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (2561-2564)

ส าหรับ ประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นจงัหวัด
องค์การบริหารสว่นต าบลควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  จงัหวัดสตูล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลพัธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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แบบ ผ 05
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
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แบบ ผ.05

เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างอาคาร
ศูนย์จ าหนา่ยผลิตภณัฑ์
อ าเภอควนกาหลง หมู่ที่ 
10 ต าบลควนกาหลง 
อ าเภอควนกาหลงจังหวัด
สตูล

 1. เพื่อเปน็ศูนย์
จ าหนา่ยสินค้า
ผลิตภณัฑ์ชุมชนประจ า
ต าบล       2. เพื่อให้
ประชาชนมคุีณภาพ
ชีวิต ที่ดีขี้น และ
สามารถแกไ้ขปญัหาทาง
เศรษฐกจิของประชาชน
ในพื้นที่

กอ่สร้างอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
15  เมตร ยาว 30 เมตร

 4,000,000  -    -    -   เชิงปริมาณ  
  - มอีาคาร
เพิ่มขึ้น       
 - มอีาคาร
เพิ่มขึ้น       
 เชิงคุณภาพ
      - ร้อย
ละ 100
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์

1. มอีาคารศูนย์
จ าหนา่ยสินค้า 
ผลิตภณัฑ์ชุมชน
ประจ าต าบล      
 2. สินค้าชุมชน
เปน็ที่รู้จัก        
 3. ประชาชน
และกลุ่มอาชีพมี
รายได้เพิ่มขึ้น     
 4. มกีาร
กระจายสินค้าดี 
มคุีณภาพสู่ชุมชน

อบต.ควนกาหลง
 ส านกัปลัด   

กองช่าง

 4,000,000  -    -    -   

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (2561-2564)
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด

องค์การบริหารสว่นต าบลควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  จงัหวัดสตูล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลพัธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1
   ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
                    1.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

จ านวน   1   โครงการ

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ : 2 เพ่ิมประสทิธิภาพผลผลติ
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด ที่  : 2.สร้างความเขม้แขง็ภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอยา่งยั่งยนื
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 โครงการพฒันาแหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์
น้ าตกดาวกระจาย  หมู่ที่
 11

เพื่อพฒันาแหล่ง
ทอ่งเที่ยวใหม้คีวาม
สะดวกและปลอดภยั

แกน่กัทอ่งเที่ยว

1.กอ่สร้างทางเดินเทา้    
   2.กอ่สร้างซุ้มที่พกั

ระหว่างทางเดิน จ านวน 
3 ซุ้ม 3.กอ่สร้างจุด
บริการนกัทอ่งเที่ยว  

จ านวน 1 หลัง

 2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000 จ านวน
นกัทอ่งเที่ยว
ที่มา
ทอ่งเที่ยว
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 15

นกัทอ่งเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภยั

อบต.ควนกาหลง
   จังหวัดสตูล 
(กองการศึกษา)

 

2  3,000,000  -    -    -   สถานที่ทอ่งเที่ยว
สะอาดสวยงาม 
พร้อมบริการ
นกัทอ่งเที่ยว

                    2.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

อบต.ควนกาหลง
 กองการศึกษา

 จ านวน
นกัทอ่งเที่ยว
ที่มา
ทอ่งเที่ยว
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 15

โครงการกอ่สร้างทางเทา้
เข้าน้ าตกสายใจ  หมู่ที่ 6

สถานที่ทอ่งเที่ยวได้รับ
การพฒันาให ้มคีวาม
ปลอดภยั สะดวก

กอ่สร้างทางเทา้เข้าสู่
แหล่งทอ่งเที่ยวน้ าตกสาย
ใจตามแบบที่อบต.ก าหนด

2
   ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่   : 1. พัฒนาการท่องเที่ยว อุทยานธรณีโลกเชงินิเวศให้ได้มาตรฐานและยั่งยนื , 3. ยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอยง่ยั่งยนื

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด  : 4. การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มสู่สงัคมน่าอยู่อยา่งยั่งยนื
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 โครงการพฒันาแหล่ง
ทอ่งเที่ยวบอ่น้ าร้อน     
หมู่ที่ 11

เพื่อพฒันาใหเ้ปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยว

1.กอ่สร้างทางเดินเทา้
คอนกรีต 2.ปรับปรุงบอ่
น้ าร้อน 1 บอ่  3.
กอ่สร้างสระแช่น้ าร้อน 1
 สระ    4.กอ่สร้าง
หอ้งน้ า-หอ้งสุขา  จ านวน
 1 หลัง   5.กอ่สร้าง
ศาลา/ซุ้มที่พกั จ านวน 1
 ซุ้ม 6. กอ่สร้างลาน
คอนกรีต

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนของ
นกัทอ่งเที่ยว
ทอ่งเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ 15

นกัทอ่งเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น

อบต.ควนกาหลง
   จังหวัดสตูล 
กองการศึกษา

 7,000,000  4,000,000  4,000,000  4,000,000

1 โครงการกอ่สร้างอาคาร
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
ซอย 7  หมู่ที่ 4

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นซอย 7  หมู่ที่ 
4  มอีาคารมั่นคง  
แข็งแรงเอื้อต่อการจัด
การศึกษา

กอ่สร้างอาคารศูนย์ฯ  
จ านวน  1  หลัง

2,500,000  -    -    -   ร้อยละ 100
  ของเด็ก
ได้รับ
ประโยชน์

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นซอย 7  
หมู่ที่ 4  มี
อาคารมั่นคง  
แข็งแรงเอื้อต่อ
การจัดการศึกษา

อบต.ควนกาหลง
   จังหวัดสตูล 
(กองการศึกษา)

 

3
   ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
                    3.1 แผนงานการศึกษา

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ : 3.ยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติติดอยา่งยั่งยนื

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด  : 6. การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชนให้เกิดความยั่งยนื สงคมสงบสขุ

จ านวน  3  โครงการ
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2 โครงการกอ่สร้างอาคาร
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
ซอย 10  หมู่ที่ 2

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นซอย 10  หมู่ที่
 2  มอีาคารมั่นคง  
แข็งแรงเอื้อต่อการจัด
การศึกษา

กอ่สร้างอาคารศูนย์ฯ  
จ านวน  1  หลัง

2,500,000  -    -    -   ร้อยละ 100
  ของเด็ก

ได้รับ
ประโยชน์

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นซอย 10 
 หมู่ที่ 2  มี
อาคารมั่นคง  
แข็งแรงเอื้อต่อ
การจัดการศึกษา

อบต.ควนกาหลง
   จังหวัดสตูล 
(กองการศึกษา)

 
 

3 โครงการกอ่สร้างอาคาร
ศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์
ประจ ามสัยิดธรรม
ประทปีหมู่ที่ 10

เพื่อใหศู้นย์อบรมเด็ก
กอ่นเกณฑ์ประจ า
มสัยิดธรรมประทปี  
หมู่ที่ 10  มอีาคาร
มั่นคง  แข็งแรงเอื้อต่อ
การจัดการศึกษา

กอ่สร้างอาคารศูนย์ฯ  
จ านวน  1  หลัง

 -    2,500,000  -    -   ร้อยละ 100
  ของเด็ก

ได้รับ
ประโยชน์

ศูนย์อบรมเด็ก
กอ่นเกณฑ์
ประจ ามสัยิด
ธรรมประทปี  
หมู่ที่ 10  มี
อาคารมั่นคง  
แข็งแรงเอื้อต่อ
การจัดการศึกษา

อบต.ควนกาหลง
   จังหวัดสตูล 
(กองการศึกษา)

4 โครงการกอ่สร้างอาคาร
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสตูลพิ
ปนูล้นเกล้า  หมู่ที่ 9

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็ก
เล็กสตูลพปินูล้นเกล้า  
หมู่ที่ 9  มอีาคารมั่นคง 
 แข็งแรงเอื้อต่อการจัด
การศึกษา

กอ่สร้างอาคารศูนย์ฯ  
จ านวน  1  หลัง

 -    -    2,500,000  -   ร้อยละ 100
  ของเด็ก

ได้รับ
ประโยชน์

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กสตูลพปินูล้น
เกล้า  หมู่ที่ 9  มี
อาคารมั่นคง  
แข็งแรงเอื้อต่อ
การจัดการศึกษา

อบต.ควนกาหลง
   จังหวัดสตูล
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5 โครงการกอ่สร้างอาคาร
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
ควนล่อน  หมู่ที่ 3

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นควนล่อน หมู่ที่
 3  มอีาคารมั่นคง  
แข็งแรงเอื้อต่อการจัด
การศึกษา

กอ่สร้างอาคารศูนย์ฯ  
จ านวน  1  หลัง

 -    -    -   2,500,000 ร้อยละ 100
  ของเด็ก

ได้รับ
ประโยชน์

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นควน
ล่อนหมู่ที่ 3  มี
อาคารมั่นคง  
แข็งแรงเอื้อต่อ
การจัดการศึกษา

อบต.ควนกาหลง
   จังหวัดสตูล

 5,000,000  2,500,000  2,500,000  2,500,000

1 โครงการกอ่สร้างสนาม
กฬีากลางอ าเภอควน
กาหลง

เพื่อใหม้สีนามกฬีา
กลางที่มมีาตรฐาน ใช้
ในการออกก าลังกาย

กอ่สร้างสนามกฬีากลาง
ต าบลควนกาหลง  ขนาด
มาตรฐาน กกท.

45,700,000 45,700,000 45,700,000 45,700,000 ร้อยละ 100
  ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชน 
เยาวชน  มี
สถานที่ในการ
ออกก าลังกาย
และเล่นกฬีาที่ได้
มาตรฐาน

อบต.ควนกาหลง
   จังหวัดสตูล 
(กองการศึกษา)

2 โครงการกอ่สร้างสนาม
ฟตุซอล  บา้นหว้ยน้ าด า
นอก หมู่ที่ 1

เพื่อใช้เปน็สถานที่ออก
ก าลังกายของ

ประชาชนและเยาวชน
ในชุมชน

กอ่สร้างสนามฟตุซอล  
หมู่ที่ 1  ตามแบบที่ อบต.
 ก าหนด

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 100
  ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชน 
เยาวชน  มี
สถานที่ออก
ก าลังกายอย่าง
เพยีงพอ

อบต.ควนกาหลง
   จังหวัดสตูล 
(กองการศึกษา)

 

  3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
จ านวน   5   โครงการ
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 โครงการปรับปรุงสนาม
ฟตุบอล  หมู่ที่ 4

เพื่อใช้เปน็สถานที่ออก
ก าลังกายของ
ประชาชนและเยาวชน
ในชุมชน

ปรับปรุงสนามฟตุบอล  
หมู่ที่ 4  ตามแบบที่ อบต.
 ก าหนด

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 100
  ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชน 
เยาวชน  มี
สถานที่ออก
ก าลังกายอย่าง
เพยีงพอ

อบต.ควนกาหลง
   จังหวัดสตูล 
(กองการศึกษา)

4 3,500,000  -    -    -   ประชาชนมี กองการศึกษา
สถานที่ กองช่าง

 (ป6ี0=-) ออกก าลังกาย
 (ป5ี9=-) เพยีงพอ
 (ป5ี8=-)

54,700,000 51,200,000 51,200,000 51,200,000

ร้อยละ 95 
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์

โครงการปรับปรุง/ต่อเติม
 สนามกฬีาฟตุซอล ต่อ
เติมหลังคา พร้อมปพูื้น
สนามและกอ่สร้างหอ้งน้ า

มสีนามกฬีาฟตุซอล ที่
ได้มาตรฐาน ส าหรับ
การออกก าลังกาย

จ านวน   4   โครงการ

เพื่อปรับปรุง/ต่อเติม
สนามกฬีาฟตุซอล ที่ได้
มาตรฐาน ส าหรับการ
ออกก าลังกาย
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 อบต.ควนกาหลง
   จังหวัดสตูล 
(ส านกัปลัด)

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

4
   ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสงัคม
                    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  : 3.ยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอยา่งยั่งยนื
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด  : 6. การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชนในเกิดความยั่งยนื สงัคมสงบสขุ

จ านวน   1   โครงการ

การเฝูาระวัง 
อบุติัเหตุ อบุติัภยั
 และการติดต่อ
ประสานงานของ
ศูนย์กู้ชีพกู้ภยั
ฉุกเฉินอบต.ควน
กาหลงเปน็ไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1 โครงการติดต้ังกล้องวงจร
ปดิCCTVภายในต าบล
ควนกาหลง

เพื่อรักษาความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินใหก้บั
ประชาชนรวมถึง
สังเกตการณ์สาธารณ
ภยัต่างๆ

ติดต้ังกล้องวงจรปดิ 
CCTV บริเวณชุมชนและ
ภายในต าบลควนกาหลง

 ร้อยละ50
ของ
อบุติัเหตุ
ลดลง
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1,000,000   1,000,000      -              -               กองช่าง

โครงการกอ่สร้างถนน กอ่สร้างถนนแอสฟลัท์  -   2,500,000 2,000,000 2,000,000 การคมนาคม กองช่าง
แอสฟลัทค์อนกรีต คอนกรีต ขนาดกว้าง ขนส่งสะดวก
สายบา้นซอย6-ปลักหว้า 8.00 เมตร ปลอดภยั
(ต่อเนื่อง) หมู่ที่  4 ยาว 1,130 เมตร
 หนา 0.04 เมตร

ตามแบบอบต.ก าหนด

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
และมคีวาม   
ปลอดภยัในการ
สัญจร ไปมา 
ยามค่ าคืน

 ร้อยละของ
100ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัจากการ
ใช้เส้นทางสัญจร
 และเพื่อการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

1 โครงการขยายเขตไฟฟาู
ส่องสว่างสาธารณะ สาย
หว้ยญวน - แค้มขี้พร้า 
หมู่ที่ 11

เพื่อใหป้ระชาชน มี
ไฟฟาูใช้ทกุ ครัวเรือน

ติดต้ังดวงโคมระบบไฟ
ฟแูสงสว่างชนดิหลอด
ฟลูออเรสเซนต์พร้อมกิ่ง
โคมไฟและอปุกรณ์

2  1. เพื่อขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

 2. เพื่อความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทาง

 3. เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว

5
   ยทุธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
                     5.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด  :  3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง
ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  : 4.พัฒนาเสน้ทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่อาเซียน
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการปรับปรุงผิวทาง ปรับปรุงถนนผิวทาง  -   2,000,000 2,000,000 1,400,000 การคมนาคม กองช่าง
แอสฟลัทค์อนกรีต แอสฟลัทค์อนกรีต ขนส่งสะดวก
สายเข้าน้ าตกธาราสวรรค์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ปลอดภยั
หมู่ที่  5 ยาว  2,800 เมตร

หนา 0.04 เมตร
ตามแบบอบต.ก าหนด

โครงการปรับปรุงผิวทาง ปรับปรุงถนนผิวทาง  -   1,500,000 1,500,000 1,400,000 การคมนาคม กองช่าง
แอสฟลัทค์อนกรีต แอสฟลัทค์อนกรีต ขนส่งสะดวก

ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ปลอดภยั
ยาว  1,250 เมตร
หนา 0.04 เมตร
ตามแบบอบต.ก าหนด

5 กอ่สร้างถนนแอสฟลัท์  -   2,000,000 2,000,000 2,000,000 เชิงปริมาณ กองช่าง

คอนกรีต มีถนนเพิ่ม

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ขึ้น

หมู่ที่  10 ยาว 1,700 เมตร เชิงคุณภาพ

การคมนาคม

ตามแบบอบต.ก าหนด ขนส่งสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย

 2. เพื่อความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัจากการ
ใช้เส้นทางสัญจร
 และเพื่อการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ประชาชนได้รับ
ปลอดภยัจาก
การสัญจร และ
เพื่อความสะดวก
ในการชนส่งผล
ผลิตทาง
การเกษตร

ประชาชนได้รับ
ปลอดภยัจาก
การสัญจร และ
เพื่อความสะดวก
ในการชนส่งผล
ผลิตทาง
การเกษตร

โครงการกอ่สร้างถนน
แอสฟลัทค์อนกรีตสาย
หลังที่ว่าการอ าเภอควน
กาหลง  (ช่วงที่ 2)

สายบา้นซอย 10 - ซอย 
2 หมู่ที่  3

 1. เพื่อขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

3  1. เพื่อขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

4

 2. เพื่อความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทาง

 3. เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว

 3. เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว

 1. เพื่อขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

 2. เพื่อความปลอดภยัใน
การใช้เส้นทาง

 3. เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม กอ่สร้างถนนแคปซีล -              1,000,000      1,000,000   500,000       เชิงปริมาณ ประชาชนมคีวาม กองช่าง
สะดวกในการสัญจร สายซอยหลังอ าเภอใหม ่- มีถนนเพิ่ม สะดวกในการ
ไป-มา และปลอดภยั วังวน ขึ้น สัญจรไป-มา และ
และเพื่อขนถ่ายผลผลิต ขนาดกว้าง 6 เมตร เชิงคุณภาพ ปลอดภยั
ทางการเกษตร ยาว 1,000 เมตร  การคมนาคม

ตามแบบอบต.ก าหนด ขนส่งสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม  ซ่อมสร้างถนน AC. 900,000      900,000         900,000      800,000       เชิงปริมาณ ประชาชนมคีวาม กองช่าง
สะดวกในการสัญจร บา้นซอย 9 หมู่ที่ 2 มีถนนเพิ่ม สะดวกในการ
ไป-มา และปลอดภยั ขนาดกว้าง   8.00 เมตร ขึ้น สัญจรไป-มา และ
และเพื่อขนถ่ายผลผลิต ยาว     806  เมตร เชิงคุณภาพ ปลอดภยั
ทางการเกษตร หนา  0.05  เมตร การคมนาคม

ขนส่งสะดวก

ตามแบบอบต.ก าหนด รวดเร็ว
ปลอดภัย

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม  ซ่อมสร้างถนน AC.  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 เชิงปริมาณ ประชาชนมคีวาม กองช่าง
สะดวกในการสัญจร  บา้นซอย 2 หมู่ที่ 2 มีถนนเพิ่ม สะดวกในการ
ไป-มา และปลอดภยั ขนาดกว้าง   6.00 เมตร ขึ้น สัญจรไป-มา และ
และเพื่อขนถ่ายผลผลิต ยาว     1,250  เมตร เชิงคุณภาพ ปลอดภยั
ทางการเกษตร หนา  0.05  เมตร การคมนาคม

ตามแบบที่อบต.ก าหนด ขนส่งสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย

โครงการซ่อมสร้างถนน 
AC.สายบา้นซอย 2     
หมู่ที่ 2

6 โครงการกอ่สร้างถนน    
 แคปซีลสายซอยหลัง
ที่ว่าการอ าเภอ หมู่ที่ 10

7 โครงการซ่อมสร้างถนน
สายบา้นซอย 9 หมู่ที่ 2

8
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

9 เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม ซ่อมสร้างถนน AC. 1,500,000 1,500,000 1,400,000 1,400,000 เชิงปริมาณ ประชาชนมคีวาม กองช่าง
สะดวกในการสัญจร บา้นซอย 6 หมู่ที่ 4 มีถนนเพิ่ม สะดวกในการ
ไป-มา และปลอดภยั ขนาดกว้าง   8.00 เมตร ขึ้น สัญจรไป-มา และ
และเพื่อขนถ่ายผลผลิต ยาว     1,394  เมตร เชิงคุณภาพ ปลอดภยั
ทางการเกษตร หนา  0.05  เมตร การคมนาคม

ตามแบบที่อบต.ก าหนด ขนส่งสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย

10 เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม   ซ่อมสร้างถนน AC.  2,500,000  2,500,000  2,500,000  2,100,000 เชิงปริมาณ ประชาชนมคีวาม กองช่าง

สะดวกในการสัญจร  บา้นซอย 8 หมู่ที่ 7 มีถนนเพิ่ม สะดวกในการ
ไป-มา และปลอดภยั ขนาดกว้าง   8.00 เมตร ขึ้น สัญจรไป-มา และ
และเพื่อขนถ่ายผลผลิต ยาว     2,351  เมตร เชิงคุณภาพ ปลอดภยั
ทางการเกษตร หนา  0.05  เมตร การคมนาคม

ตามแบบอบต.ก าหนด ขนส่งสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย

 6,900,000  15,900,000  14,300,000  12,600,000

โครงการซ่อมสร้างถนน 
AC.สายบา้นซอย 6     
หมู่ที่ 4

โครงการซ่อมสร้างถนน 
AC.บา้นซอย 8 หมู่ที่ 7

จ านวน  10   โครงการ
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1
เพื่อใหป้ระชาชนมี กอ่สร้างระบบประปา 4,266,200  -    -    -   สามารถแกไ้ข

น้ าใช้อปุโภค บริโภค ผิวดินขนาดใหญ่ ปญัหาน้ าอปุโภค

และเพื่อการเกษตร (ตามแบบมาตรฐาน บริโภค

หมู่ที่ 9 เพยีงพอ กรมทรัพยากรน้ า) และการเกษตร

บริเวณสระน้ าหว้ยหลุมพี ได้อย่างมี

พร้อทอ่ส่งน้ า PVC มปิระสิทธิภาพ

ระยะทาง 3,500 เมตร

2 เพื่อแกไ้ขปญัหา กอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม  -   600,000  -    -   สามารถแกไ้ข กองช่าง

น้ าทว่ม ปญัหาน้ าทว่ม

หมู่ที่ 3 ได้อย่างมี

ยาว  14.00  เมตร ประสิทธิภาพ

 

 

                     6.1 แผนงาน เคหะและชมุชน
อบต.ควนกาหลง
   จังหวัดสตูล 

(กองช่าง)

6
   ยทุธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านแหลง่น้ า

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  : 4.พัฒนาเสน้ทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่อาเซียน
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด   :  3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง

โครงการกอ่สร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่
บา้นวังผาสามคัคี

ร้อยละ 50 
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์

โครงการกอ่สร้างทอ่ลอด
เหล่ียมหนา้ฝายคลองมาจัง

ขนาด 2 - Ø 2.4 x 2.4 
เมตร

ร้อยละ 50 
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลพัธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 ขุดลอกสระเกบ็น้ า  -   4,000,000  -    -   สามารถแกไ้ข กองช่าง

ขนาดกว้าง 100 เมตร ปญัหาน้ าอปุโภค

ยาว  200 เมตร บริโภค

พร้อมคันถมสระและ และการเกษตร

ปรับปรุงคูระบายน้ า ได้อย่างมี

โดยรอบ มปิระสิทธิภาพ

 4,266,200  4,600,000  -    -   

 82,866,200  79,200,000  73,000,000  71,300,000

ร้อยละ 50 
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์

โครงการขุดลอกสระเกบ็
น้ าบา้นซอย 5 หมู่ที่ 4

รวม  จ านวน   3   โครงการ

รวม  จ านวน   22   โครงการ

 เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ า
อปุโภค บริโภคเพยีงพอ
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[แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง]                 -177   -

แบบ ผ 06
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

 ส าหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
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แบบ ผ.06

เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 30,000 30,000 30,000 30,000 กองการศึกษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 90 
ของเด็ก
ได้รับ
ประโยชน์

การด าเนนิงาน
ของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กได้
มาตรฐานยึด
หลักการมส่ีวนร่วม

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ : 3.ยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติติดอยา่งยั่งยนื

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัด  : 6. การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชนให้เกิดความยั่งยนื สงคมสงบสขุ

โครงการพฒันาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อใหค้ณะกรรมการศูนย์  
 มคีวามรู้ความเข้าใจ        
ต่อบทบาทหนา้ที่ในการ
บริหารงานศูนย์ฯ

จัดกจิกรรมประชุม/อบรม
ใหค้วามรู้ภาคเรียนละ    
 1 คร้ัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (2561 - 2564)

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการโดยไมใ่ชง้บประมาณ
องค์การบริหารสว่นต าบลควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  จงัหวัดสตูล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลพัธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

3
   ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

        3.1 แผนงานการศึกษา
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลพัธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

[แผน
พัฒน

50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษา

3 1,000 1,000 1,000 1,000 กองการศึกษา

4 40,000 40,000 40,000 40,000 กองการศึกษา

 

จัดกจิกรรมประชุม/อบรม
ใหค้วามรู้ภาคเรียนละ    
  1 คร้ัง

เพื่อใหผู้้ปกครองมคีวามรู้   
 ที่เกี่ยวข้องกบัการพฒันา  
เด็กปฐมวัย

โครงการอบรมใหค้วามรู้ผู้ปกครอง

เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนมคีวามรู้
และทกัษะภาษาองักฤษ     
 ที่เหมาะสมตามช่วงอายุ

โครงการสอนภาษาองักฤษ

จัดกจิกรรมประชุม/อบรม
ใหค้วามรู้ภาคเรียนละ    
 1 คร้ัง

โครงการอบรมใหค้วามรู้แกผู้่
ประกอบอาหาร

เพื่อใหผู้้ประกอบอาหาร     
มคีวามรู้สามารถประกอบ
อาหารเปน็ไปตาม         
หลักโภชนาการ  สะอาด    
 ถูกสุขอนามยั

ร้อยละ 
100ของ
เด็กได้รับ
ประโยชน์

เด็กนกัเรียนมี
ความรู้และ
ทกัษะ
ภาษาองักฤษ    
 ที่เหมาะสม

จัดหาครูมาสอน
ภาษาองักฤษ

ร้อยละ 95
ของเด็ก
ได้รับ
ประโยชน์

เด็กได้รับการดูแล
เอาใจใส่       
จากผู้ปกครอง
อย่างถูกต้อง

ร้อยละ 
100ของ
เด็กได้รับ
ประโยชน์

เด็กได้บริโภค
อาหารตามหลัก
โภชนาการ  
สะอาด         
ถูกสุขอนามยั
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลพัธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

5 2,000 2,000 2,000 2,000 กองการศึกษา

6 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษา

จัดกจิกรรมการไมบ่ริโภค
หวาน เช่น งดเมนอูาหาร
กลางวันรสหวาน เด็ก
นกัเรียนไมน่ าทอ๊ฟฟี่    
มาศูนย์ฯ

เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กลดการบริโภค
รสหวาน

โครงการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ออ่นหวาน

จัดกจิกรรมออกเยี่ยม
บา้นนกัเรียนภาคเรียนละ
       1 คร้ัง

 - ผู้ปกครอง     
มส่ีวนร่วมในการ
พฒันาศูนย์ฯ      
 - เด็กได้รับการ
พฒันาที่ถูกต้อง

ร้อยละ 
100ของ
เด็กได้รับ
ประโยชน์

โครงการเยี่ยมบา้นสานสัมพนัธ์   - เพื่อใหค้รูได้ทราบข้อมลู
เกี่ยวข้องกบัเด็กสามารถ
น ามาใช้พฒันาเด็กรายบคุคล
  - เพื่อใหค้รูมคีวามสัมพนัธ์
อนัดีกบัผู้ปกครอง

ร้อยละ 
100ของ
เด็กได้รับ
ประโยชน์

เด็กนกัเรียน      
มสุีขภาพดี       
ไมม่ภีาวะ       
ทพุโภชนาการ
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลพัธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

7 2,000 2,000 2,000 2,000 กองการศึกษา

8 โครงการพี่สอนนอ้ง เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียน          
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้จากรุ่นพี่

ใหรุ่้นพี่มาช่วยจัด
กจิกรรมการเรียนรู้        
      ภาคเรียนละ 3 คร้ัง

 3,000  3,000  3,000  3,000 ร้อยละ 
100ของ
เด็กได้รับ
ประโยชน์

เด็กเกดิการ
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและ
กนั

กองการศึกษา

 - เพื่อใหน้กัเรียนไมเ่ปน็
โรคติดต่อ                      -
 เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก
สะอาด ปลอดโรค

โครงการปอูงกนัควบคุมโรคติดต่อ จัดกจิกรรมควบคุม
โรคติดต่อ เช่น        
ตรวจสุขภาพนกัเรียน   
ท าความสะอาดฆา่เชื้อ
โรคในศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง

 - เด็กไมเ่ปน็
โรคติดต่อ         
  - ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กสะอาด
ปลอดโรค

ร้อยละ 
100ของ
เด็กได้รับ
ประโยชน์
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลพัธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

9 โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง

เพื่อปลูกฝังใหเ้ด็กนกัเรียน   
ได้เรียนรู้แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

จัดกจิกรรมส่งเสริม
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
 เช่น การออม การปลูก
พชืผักสวนครัว สวน
ศึกษาสวนสมนุไพร

 30,000  30,000  30,000  30,000 ร้อยละ 
100ของ
เด็กได้รับ
ประโยชน์

เด็กมคีวามสนใจ
ในกจิกรรม
เศรษฐกจิพอเพยีง

กองการศึกษา

10 โครงการหนนูอ้ยรักษส่ิ์งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังใหเ้ด็กนกัเรียน  
ได้รักและดูแลส่ิงแวดล้อม

จัดกจิกรรมส่งเสริมการ
ดูแลส่ิงแวดล้อม เช่น น า
นกัเรียนเกบ็ขยะบ าเพญ็
ประโยชน์

2,000  -    -    -   ร้อยละ 
100ของ
เด็กได้รับ
ประโยชน์

เด็กนกัเรียน     
มพีฤติกรรม   
ช่วยดูแล
ส่ิงแวดล้อม

กองการศึกษา
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลพัธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

11 โครงการจัดท าแผนพฒันา
การศึกษา/พฒันาหลักสูตร

จัดกจิกรรมจัดท า
แผนพฒันาการศึกษา    
ปลีะ 1 คร้ัง

 50,000  50,000  50,000  50,000 ร้อยละ 
100ของ
เด็กได้รับ
ประโยชน์

กองการศึกษา

12 โครงการประกนัคุณภาพ 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา

13 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก
สามารถจัดการเรียน      
การสอนมคุีณภาพเปน็ไป
ตามมาตรฐาน

จัดท าระบบประกนั
คุณภาพภายใน         
ออกนเิทศก ์ ติดตามและ
ใหค้ าแนะน า

ร้อยละ 95 
ของเด็ก
ได้รับ
ประโยชน์

เพิ่อใหเ้ด็กนกัเรียน           
มคีวามปลอดภยัสูงสุด

จัดกจิกรรมส่งเสริม  
ความปลอดภยั เช่น 
ตรวจสอบ                 
เคร่ืองเล่นกลางแจ้ง   
ซ้อมแผนอพยพเด็ก   
จัดท าแผนผังทางหนไีฟ 
ฯลฯ

ร้อยละ 
100ของ
เด็กได้รับ
ประโยชน์

โครงการส่งเสริมความปลอดภยั

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก   
มแีผนพฒันาการศึกษา    
และหลักสูตรที่ชุมชน        
มส่ีวนร่วมใช้ในการพฒันา
การศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กมแีผนพฒันา
การศึกษา  
หลักสูตร  ที่มทีศิ
ทางการพฒันา
ตามความ
ต้องการของชุมชน

ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กสามารถ
จัดการเรียนการ
สอนมคุีณภาพ
เปน็ไปตาม
มาตรฐาน

เด็กมคีวาม
ปลอดภยัสูงสุด
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เป้าหมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลพัธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

14 70,000 70,000 70,000 70,000 กองการศึกษา

15 โครงการวันส าคัญ เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกบัวันส าคัญของชาติ

จัดใหเ้ด็กได้มกีจิกรรม   
ในวันส าคัญต่างๆ        
เช่น วันพอ่ วันแม่

20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษา

 

50,000 50,000 50,000 50,000

60,000 60,000 60,000 60,000 กองการศึกษา

 450,000  448,000  448,000  448,000

 450,000  448,000  448,000  448,000

รวม   จ านวน  17 โครงการ

รวม   จ านวน  17 โครงการ

จัดกจิกรรม         
สร้างอตัลักษณ์และ
เอกลักษณ์ เช่น           
ร ามโนราห ์ร ากลองยาว 
ขับร้องอลันาชึด         
ลิเกฮูลู ฯลฯ

 - เพื่อใหเ้ด็กของแต่ละศูนย์
มอีตัลักษณ์เฉพาะ             
 - เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก
แต่ละศูนย์มเีอกลักษณ์เฉพาะ

โครงการส่งเสริมอตัลักษณ์ และ
เอกลักษณ์

17 ศูนย์พฒันา      
เด็กเล็กสามารถ
จัดการเรียน    
การสอนมี
คุณภาพเปน็ไป
ตามมาตรฐาน

เพื่อใหเ้ด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกบั
ประเพณีวัฒนธรรม        
ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

นกัปราชญ์ชาวบา้นหรือ
ครูภมูปิญัญามาถ่ายทอด
ความรู้ใหแ้กเ่ด็ก ภาค

เด็กนกัเรียน      
มคีวามรู้เกี่ยวกบั
ประเพณี 
วัฒนธรรม      

ร้อยละ 
100ของ
เด็กได้รับ
ประโยชน์

กองการศึกษา

เด็กมคีวามรู้   
จาก
ประสบการณ์ตรง

เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง

ร้อยละ 
100ของ
เด็กได้รับ
ประโยชน์

ร้อยละ 
100ของ
เด็กได้รับ
ประโยชน์

เด็กนกัเรียน      
มคีวามรู้ เกี่ยวกบั
วันส าคัญของชาติ

16 โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ จัดกจิกรรมเรียนรู้     
นอกหอ้งเรียน หรือ    
ทศันศึกษาดูงาน       
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง

ร้อยละ 
100ของ
เด็กได้รับ
ประโยชน์
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[แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง]                 -185   -

แบบ ผ 08
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

บญัชีครุภณัฑ์
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แบบ ผ.08

2561 2562 2563 2564
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 บริหารงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อส าหรับใช้ในส านกังาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน  30,000  -    -    -   ส านกังานปลัด
ทั่วไป ส านกังาน ในการใหบ้ริการประชาชน ระดับ 3-4  

 
2 บริหารงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อส าหรับใช้ในส านกังาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน  20,000  -    -    -   ส านกังานปลัด

ทั่วไป ส านกังาน ในการใหบ้ริการประชาชน ระดับ 1-2

3 บริหารงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อส าหรับใช้ใน -จัดซ้ือเคร่ืองปรับ  350,000  -    -    -   ส านกังานปลัด
ทั่วไป ส านกังาน ส านกังานในการ อากาศแบบ

ใหบ้ริการ แยกส่วน
ประชาชน  ชนดิต้ังพื้นหรือ

ชนดิแขวน
(มรีะบบฟอก
อากาศ)
ขนาด 18000
บทียีู

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (2561 - 2564)

ที่
 งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

องค์การบริหารสว่นต าบลควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  จงัหวัดสตูล
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2561 2562 2563 2564
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่
 งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

4 บริหารงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อส าหรับใช้ใน จัดซ้ือโต๊ะหมู่บชูา  8,500  -    -    -   ส านกังานปลัด
ทั่วไป ส านกังาน ส านกังานในการ จ านวน ๑ ชุด

 จัดงานพธิีกรรม
ทางศาสนา

5 บริหารงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อส าหรับใช้ใน จัดซ้ือเคร่ืองท า  26,000  -    -    -   ส านกังานปลัด
ทั่วไป งานบา้นงานครัว การบริการ น้ าร้อน-น้ าเย็น

เคร่ืองท าน้ าร้อน ประชาชน จ านวน ๑ เคร่ือง
น้ าเย็น แบบต่อ
ทอ่ ขนาด 2
กอ๊ก

 434,500  -    -    -   รวม  จ านวน   5 โครงการ
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2561 2562 2563 2564
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่
 งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน 1. จัดซ้ือโต๊ะท างาน  
จ านวน 2 ตัว

33,000  -    -    -   กองการศึกษา

2. จัดซ้ือเกา้อี้ท างาน  
จ านวน 4 ตัว

3. จัดซ้ือโต๊ะคอมพวิเตอร์
  จ านวน 4 ตัว

2 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน  30,000  -    -    -   กองการศึกษา

3 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์  -    -    -   

4 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน  98,000  -    -    -   กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

- เพื่อใช้ถ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กบัการปฏบิติัราชการ

1. จัดซ้ือเคร่ืองถ่าย
เอกสาร  จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ์ส านกังาน - เพื่อใช้ในการจัดกจิกรรมนอก
สถานที่

1. จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง
เคล่ือนที่ จ านวน 1 เคร่ือง

 3,500 กองการศึกษา

- เพื่อใหม้เีคร่ืองใช้ส านกังาน
เพยีงพอในการปฏบิติังาน

-เพื่อใหป้ระชาชนที่มาติดต่อ
ราชการได้รับความสะดวก

1. จัดซ้ือเกา้อี้นั่งคอย 4 
ที่นั่ง จ านวน 2 ชุด
2. จัดซ้ือเคาเตอร์ต้อนรับ
 จ านวน 1 ตัว
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2561 2562 2563 2564
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่
 งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

5 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน - เพื่อใช้ประชาสัมพนัธ์ข้อมลู
ข่าวสารของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

-             50,000  -    -   กองการศึกษา

6 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน - เพื่อใช้เกบ็เอกสาร หลักฐาน
ทางราชการใหเ้ปน็ระเบยีบ

1.จัดซ้ือตู้เหล็กเกบ็
เอกสารกระจกสูง จ านวน
 3 ตู้

 -    -    -    56,000 กองการศึกษา

2.จัดซ้ือตู้เหล็กเกบ็
เอกสาร 20 ช่อง จ านวน
 2 ตู้

7 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น
งานครัว

- เพื่อใช้ในการจัดเกบ็นมโรงเรียน 1.จัดซ้ือตู้เย็น จ านวน 3 ตู้  -    -    21,000  -   กองการศึกษา

8 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา - เพื่อใช้เปน็ส่ือจัดกจิกรรมการ
เรียนการสอน

1. จัดซ้ือโทรทศัน ์แอล อี
 ดี  จ านวน 1 เคร่ือง

 14,000  -    -    -   กองการศึกษา

2. จัดซ้ือเคร่ืองเล่นดีวีดี  
จ านวน 2 เคร่ือง

 178,500  50,000  21,000  56,000รวม  จ านวน   8 โครงการ

1. จัดซ้ือบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์พร้อม
ติดต้ัง จ านวน 10 ชุด
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2561 2562 2563 2564
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่
 งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

1 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อส าหรับใช้ในส านกังานใน
การใหบ้ริการประชาชน

จัดซ้ือโต๊ะท างาน ระดับ 
3-4 จ านวน 1 ตัว

 5,000  -    -    -   กองสาธารณสุขฯ

2 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อส าหรับใช้ในส านกังานใน
การใหบ้ริการประชาชน

จัดซ้ือโต๊ะท างาน ระดับ 
1-2 จ านวน 1 ตัว

 5,000  -    -    -   กองสาธารณสุขฯ

3 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อส าหรับใช้ต้ังคอมพวิเตอร์ใน
การใหบ้ริการประชาชน

จัดซ้ือโต๊ะคอมพวิเตอร์
จ านวน 2 ตัว

 10,000  -    -    -   กองสาธารณสุขฯ

 20,000  -    -    -   

1 เคหะและ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ     
 - เทปวัดระยะ

 1.  เพื่อใช้ปฏบิติังานราชการ  
ในการส ารวจพื้นที่

จัดซ้ือเทปวัดระยะ 
จ านวน 2 ชุด

4,000  -    -    -   กองช่าง

2 เคหะและ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ จัดซ้ือเคานเ์ตอร์ จ านวน 
1 ตัว

15,000  -    -    -   กองช่าง

3 เคหะและ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน 
 -  เกา้อี้พกัคอย   
 3 ที่นั่ง

 1.  เพื่อใช้เปน็เกา้อี้พกัคอยใน
งานบริการส าหรับผู้ติดต่อ
ราชการ

จัดซ้ือเกา้อี้พกัคอย 
จ านวน 1 ชุด

5,000  -    -    -   กองช่าง

 24,000  -    -    -   

657,000   50,000     21,000     56,000       

รวม  จ านวน   3 โครงการ

รวม จ านวนครุภัณ์ทั้งหมด  46   รายการ  

แผนงานการสาธารณสขุ

แผนงานเคหะและชมุชน

รวม  จ านวน   3 โครงการ

 1.  เพื่อใช้ปฏบิติังานราชการ 
ในงานบริการส าหรับผู้ติดต่อ
ราชการ

ครุภณัฑ์ส านกังาน 
  - เคานเ์ตอร์
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 ส่วนที ่๕ 

การติดตามและประเมินผล 
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    ส่วนที่ ๕ 
การติดตามและประเมนิผล 

--------------------------------------------------- 
 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4)  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ต่อไป  และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น 
 
๒.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

   องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการฯ  อาจ
แต่งตั้งคณะท างานขึ้นช่วยในการติดตามและการประเมินผลได้ตามความเหมาะสม   ซึ่งควรแสดงไว้ใน
เอกสารแผนพัฒนา  เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

       การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล   เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผล
โครงการ  โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ  อยู่ภายใต้ระยะเวลา  และงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่  และผลของการด าเนินโครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่  ทั้งนี้  การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ  ในขณะที่การประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง  เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

               รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 
การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการ  โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  ทั้งนี้
ควรก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ  ๑  ครั้ง  และประเมินผลโครงการ
ในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 2  ครั้ง  แล้วรายงานผลเสนอความเห็น  

          ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น  ผู้บริหาร  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
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๓.  สรุปการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
    การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ให้ใช้แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม  และแบบ
ประเมินตนเอง  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล  ดังนี้ 

๑. ในครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ  ให้ใช้แบบติดตามและประเมินผลเป็นรายโครงการ  
เฉพาะโครงการที่น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณในปีงบประมาณนั้น  และให้ผู้อ านวยการกอง
ตามแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลเป็นรายโครงการ  โดยส่งแบบประเมินให้งานวิเคราะห์
นโยบายและแผนเป็นผู้รวบรวมภายในวันที่  ๓๑  มีนาคมของปีนั้นๆ 
    ๒.  ในรอบปีงบประมาณ  ให้ใช้แบบติดตามและประเมินผลเป็นรายโครงการ  เฉพาะ
โครงการที่น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณในปีงบประมาณนั้น  และให้ผู้อ านวยการกองตาม
แผนงานเป็นผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลเป็นรายโครงการ  โดยส่งแบบประเมินให้งานวิเคราะห์
นโยบายและแผนเป็นผู้รวบรวมภายในวันที่  ๓๐  กันยายนของปีนั้นๆ  และมีแบบประเมินเพิ่มเติมดังนี้ 
  - แบบที่ ๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
  - แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  - แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 
  - แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 
 ๓. ให้สรุปผลเป็นจ านวนโครงการและร้อยละในการน าแผนชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เฉพาะที่ชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล และชุมชนขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลเท่านั้น) 
 ๔. ให้สรุปผลเป็นจ านวนโครงการและร้อยละในการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วน ามาจัดท าเป็น
งบประมาณ 
 ๕. การรายงานอื่นตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
๔ ข้อสังเกต  ข้อแนะน า  ผลจากการพัฒนา 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖1-
๒๕๖4)  โดยบูรณาการกับนโยบายริเริ่มของท้องถิ่น   เพ่ือเป็นกรอบ   ทิศทาง   แนวทางการพัฒนาต าบล
ในอนาคตแบบเชิงรุก  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  จึงก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตัวแบบเดียวกับการติดตามประเมินผลในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

 

 

 

 



[แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง]                                     -๑๙๔- 

 

ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  แผนพัฒนาสามปี ให้
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2549  ซึ่งได้ก าหนดกระกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา  ให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
ซึ่งการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่ส าคัญยิ่งในการวางแผน  เพราะการด าเนินการตามแผน
จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการควบคุม ติดตามและประเมินผลด้วย ทั้งนี้  เพ่ือให้ทราบว่า
การปฏิบัติตามแผนบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเพียงใดในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล   เพ่ือให้แผนงานโครงการต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561 – 2564)เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์   เป้าหมายที่วางไว้   เป็นรูปธรรมชัดเจน ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้
ก าหนดส่วนราชการซึ่งรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลไว้ดังนี้ 

1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รับผิดชอบด าเนินการในโครงการพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต,โครงการพัฒนาและส่งเสริมการมส่วนร่วมของประชาชน   

2. กองคลัง รับผิดชอบโครงการพัฒนาด้านพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บภาษี และการพัฒนา
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง  

3. กองการศึกษา  รับผิดชอบด้านส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ,ส่งเสริม
กิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี และงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในต าบล 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  รับผิดชอบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุขในชุมชน 

5. กองช่าง รับผิดชอบโครงการพัฒนาโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการพัฒนา
ต่าง ๆ 

5.  การรายงานผลการติดตามและประเมินโครงการต่อ 

1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
 
 
ความเห็นของประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง 
(   ) เห็นชอบ 
(   ) ไม่เห็นชอบ 
 

    (ลงชื่อ)……………………………………………………………………………………. 
(นายณัฐภาพงศ์  สุวรรณชนะ ) 

ประธานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง 
 
 



[แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง]                                     -๑๙๕- 

 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  อนุมัติเมื่อสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
ต าบลควนกาหลง 

สมัยวิสาสามัญ สมัยที่ 3   ครั้งที่  1  เมื่อวันที่   29 พฤศจิกายน  2559 
(    ) เห็นชอบ 
(    ) ไม่เห็นชอบ 
 
 

    (ลงชื่อ)……………………………………………………………………………………. 
(นายดลหมาน  ด่านเท่ง ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง]                                     -๑๙๖- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(แบบที่ ๑ – ๓/๓) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง]                                     -๑๙๗- 

 

 
 
 
แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  : แบบท่ี ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลเพือ่จัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล 

  

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

  

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลและประชาคมเมืองพิจารณา
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมลูและปัญหาส าคญัขององค์การบริหารส่วนต าบลมาจัดท า
ฐานข้อมูล 
 

  

๒.๒  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล (SWOT) และ AIC  เพื่อ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   

 
 
 

แบบที ่๑ การก ากบัการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 

 



[แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง]                                     -๑๙๘- 

 

 
 

แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  
           และระยะ ๖  เดือน 
ค าชี้แจง  : แบบที่  ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕61-2564)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  
๒๕61 – กันยายน 2562 
 

ส่วนที่  ๑    ข้อมลูทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

(๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕60)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม  ๒๕61) 
(๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน  ๒๕61)   
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕61) 

๑.๓  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน   
  (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕60 – มีนาคม 2561 
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  2561 

 

ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕61 – ๒๕๖4)  
         ๒.๑ จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี ( ๒๕61 – ๒๕๖4 )  
 

ยุทธศาสตร ์ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 1-8  

        

รวม         
 

 
            ๒.๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ประจ าปี ......... 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนา 

แผนพัฒนา ประจ าปี 2561 แผนการด าเนินงานทั้งหมด 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

ประจ าปี ๒๕61 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ ร้อยละ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ ร้อยละ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที ่

1-8 
    

  

    
รวม 

    
 

  
 

  
 

 
 
 
 

แบบที ่๒ แบบตดิตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 



[แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง]                                     -๑๙๙- 

 

๒.๓  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. .................. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
งบปกติ เงินสะสม 

เงินอุดหนุน 
ระบุวัตถุประสงค์ 

รวม 

จ านวน
เงิน 

ร้อย
ละ 

จ านวน
เงิน 

ร้อย
ละ 

จ านวนเงิน 
ร้อย
ละ 

จ านวน
เงิน 

ร้อย
ละ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 
1-8  
 

        

รวม         
 
ส่วนที่  ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน 
  ๓.๑  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ................. 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไปแล้ว 

  
 

     

รวม   
 

 
๓.๒ โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ................ 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไปแล้ว 

 
 

     

รวม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง]                                     -๒๐๐- 

 

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑  ครั้ง  หลังจากสิ้นปีงบประมาณ      

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง 
๑.๒  วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน  วันท่ี   ............................................................ 

ส่วนที ่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ............... 
๒.๑  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการทีไ่ด้ปฏิบตัิ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสีปี 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1-8   
 
 
 

   

รวม    
 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ค าชี้แจง  :  แบบท่ี ๓/๒ เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม โดยก าหนดใหม้ีการเกบ็ข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสดุปีงบประมาณ 
........................................................................................................................................................................ 

ส่วนที ่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  เพศ (๑)  ชาย   (๒)  หญิง 
๒.  อาย ุ (๑)  ต่ ากว่า  ๒๐  ปี (๒)  ต่ ากว่า  ๒๐ - ๓๐ ปี (๓)  ต่ ากว่า  ๓๑ - ๔๐ ปี 
  (๔)  ๔๑ - ๕๐  ปี (๕)  ๕๑ - ๖๐  ปี  (๖)  มากกว่า  ๖๐  ปี 
๓.  การศึกษา (๑) ประถมศึกษา  (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (๔) ปริญญาตร ี (๕) สูงกว่าปริญญาตร ี  (๖)  อื่น ๆ 
๔.  อาชีพหลัก (๑) ราชการ  (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (๓) ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
  (๔) รับจ้าง  (๕) นักเรียนนักศึกษา  (๖) เกษตรกร 

(๗)อื่น ๆ  (ระบ)ุ……………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 



[แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง]                                     -๒๐๑- 

 

ส่วนที่  ๒  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม ๑๐  คะแนน) 
๑) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒)มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม  
๓)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔)มีการรายงานผลการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
๕)การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗)ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘)การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๙)ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

รวมคะแนนทั้งสิ้น  
 

ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง]                                     -๒๐๒- 

 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 

ค าชี้แจง :  แบบที่  ๓/๓  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)  ต่อ
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. .......... โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป   
ค าอธิบาย :  ให้ผู้ท าแบบประเมินท าเครื่องหมาย ()     
๑.  เพศ  (   )  ชาย    (   )  หญงิ 
 
๒.  อาย ุ (   )  ต่ ากว่า  ๒๕  ปี  (   )  ๒๕ – ๔๐  ปี   (   )  ๔๑ – ๖๐  ปี   (   )  มากกว่า  ๖๐  ปี  
 
๓.  การศึกษา (   )  ต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทีย่บเท่า      
                   (   )  ปริญญาตร ี          (   )  สงูกว่าปรญิญาตรี  
     
๔.  อาชีพ (   )  รับราชการ        (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย 
        (   )  รับจา้ง/เกษตรกร   (   )  นักเรยีน/นักศึกษา  

  (   )  อื่นๆ  ระบุ................................................ 
 

ส่วนที่  ๒  การประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วน 
     ต าบลควนกาหลง  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามยุทธศาสตร์ 
     และประเด็นการพัฒนา 
ค าอธิบาย  :  ๑.  มีทั้งหมด  ............  ยุทธศาสตร์  ในแต่ละยุทธศาสตร์มี  ..........  ข้อ (ประเด็นการพัฒนา) 
         ๒.  แต่ละข้อมี  ๑๐  คะแนน           
           ๓.  ให้ผู้ที่ท าแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อได้ตั้งแต่  ๐ – ๑๐  คะแนน 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1-8  
 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม ๙๐ คะแนน ได้    
 

********************************* 


