ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานควน
เรื่อง แผนพัฒนาสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลบานควน
----------------------------------------------------ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานควน ไดจัดทําแผนพัฒนาสามป(๒๕๖๐–๒๕๖๒) ขององคการบริหาร
สวนตําบลบานควน โดยผานความเห็นชอบจากการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒ นาองคการบริหารสวนตําบล
บ านควน เมื่ อ วัน ที่ ๒๐ เดื อ นเมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ และผ า นความเห็ น ชอบจากสภาองคก ารบริ ห ารสว นตํ าบล
บานควน ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานควน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจําป
พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นั้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ ๑๗ (๔) วรรค ๒ แห ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการจั ด ทํ า
แผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๘ จึ ง อนุ มั ติ แ ละประกาศให ใ ช แ ผนพั ฒ นาสามป
(พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๒) ขององคการบริหารสวนตําบลบานควน ตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายกูดานัน หลังจิ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานควน

สวนที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามปเปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒ นาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่วา ภายใต
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาหนึ่ ง ๆ จะมี แ นวทางการพั ฒ นาได ม ากกว า หนึ่ ง แนวทางและภายใต แนวทาง
การพัฒ นาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่ง โครงการ/กิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อให
บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒ นา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค
เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนและวิสัยทัศนในที่สุด
นอกจากนั้น แผนพัฒ นาสามปเปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป
กลาวคือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชแผนพัฒ นาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒ นาสามป ในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํา
งบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการการมี
สวนรวมของประชาชน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แผนพั ฒ นาสามป หมายความวา แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมขององค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุม
ระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป
ดังนั้น โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลา
สามปนั้นควรมีสภาพความพรอมอยางนอย ๒ ประการ คือ
๑. มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึง ความเปนไปไดของ
โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม
๒. กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป ควรมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ
และรายละเอียดทางเทคนิ คพอสมควร เพื่อให สามารถกําหนดรายการในแผนพัฒ นาที่จะนําไปใชจัดทํ า
งบประมาณรายจายประจําปไดตอไป
แผนพัฒนาสามป มีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปนี้
๑. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๒. เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและ
มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ
๓. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป
๔. เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณ
รายจายประจําป
๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
๑. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และการ
จัดทํางบประมาณประจําป
๒. เพื่ อ แสดงแนวทางการพั ฒ นาในช วงสามป ที่ มี ความสอดคล อ งและสามารถสนองตอบต อ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
/๓. เปนการจัดเตรียม.....

-๒๓. เป น การจั ด เตรี ย มโครงการพั ฒ นาต า ง ๆ ให อ ยู ใ นลั ก ษณะที่ พ ร อ มจะบรรจุ ใ นเอกสาร
งบประมาณประจําป และนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ
๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
หลังจากที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรแลวก็
จะตองถึงขั้นตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒ นาสามป ซึ่งไดกําหนดขั้นตอนการจัดทํา
เปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปดําเนินการ ๗ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทําแผน
๑. หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาควรเข า พบผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เพื่ อ ชี้ แ จง
วัตถุประสงคความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อใหผูบริหารทราบ ถึงภารกิจที่
จะตองดําเนินการตอไป และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปหวงป พ.ศ.ใด ถึง พ.ศ.ใด โดย
ผานปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติ โครงการดังกลาวจะเปนการกําหนดทรัพยากร
ในการจัดทําแผนพัฒนาสามป และกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน
๒. หนวยงานที่รับผิดชอบ แจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูที่เกี่ยวของทราบไดแก คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น หนวยงานภายในขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
๑. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ ปญหาความตองการของ
ท อ งถิ่ น รวมทั้ ง สรุ ป ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาของจั ง หวั ด /อํ า เภอ และนโยบายของผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น
เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
๒. คณะกรรมการพั ฒ นาท อ งถิ่ น จั ด การประชุ ม ระหว า งคณะกรรมการพั ฒ นาท อ งถิ่ น
ประชาคมทองถิ่นและสวนราชการที่เกี่ยวของ
เพื่อรวมกันพิจารณาโดยการจัดทําแผนพัฒ นาสามปใน
ครั้งแรก ใหเวทีการประชุมรวมกัน ดังกลาวคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒ นา แนวทางการพัฒ นาที่สมควร
นํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมใน
แผนพัฒนาสามปตอไป
แตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป(เมื่อครบรอบหนึ่งป)ใหเวทีการประชุมรวมกัน
พิจารณาทบทวนดูวาจากยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาที่ไดคัดเลือกและโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดไวยังมี
ความเหมาะสมหรื อ ไม ซึ่ ง ในขั้ น ตอนนี้ ในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสามป ในป ต อ ไป จะสามารถคั ด เลื อ ก
ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่จะนํามาใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒ นาสามปก็ได รวมทั้ง
กําหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได
๓. เมื่ อ ได แ นวทางการพั ฒ นาแล ว เวที ก ารประชุ ม รว มพิ จ ารณาว าจะมี โครงการ/กิ จ กรรม
อะไรบางที่จะตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช
เปนกรอบในการพัฒนา
๔. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะตองมีการ
ดําเนินการ ดังนี้
/(๑) พิจารณาความ.......

-๓(๑) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตร หรือระหวางแนวทางการพัฒนา เชนใน
“ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ไดกําหนด“แนวทางการพัฒนาสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ” โดยเวที ก ารประชุ ม ร ว มได กํ าหนด “โครงการพั ฒ นาด า นการตลาดฯ” ซึ่ ง อาจจะมี
ความสัมพัน ธกับ “ยุทธศาสตรการพัฒ นาดานการทองเที่ยว” ซึ่ง ไดกําหนด “แนวทางการพัฒ นาสถานที่
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒ นธรรม” โดยไดกําหนด “โครงการปรับปรุง สถานที่ประวัติศาสตร
ปราสาทเก า ” หากพิ จ ารณาแล ว จะเห็ น ได ว า โครงการทั้ ง สองที่ ม าจากยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาคนละ
ยุทธศาสตรกัน แตมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันไดในเชิงการเสริมสรางรายไดใหแกประชาชนโดยการนํา
ผลิตภัณ ฑ มาขายใหนัก ทองเที่ ยว ซึ่ง หากกํ าหนดในแผนพั ฒ นาสามปแ ลว จะตอ งกํ าหนดห วงเวลาการ
ดําเนินงานที่สอดรับกัน
(๒) ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดําเนินการของ
ชุมชนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป
(๓) มีการจัดลําดับความสําคัญ ของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปได
อยางเหมาะสมและนอกจากนั้น ยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพื่อทําแผนพัฒ นาสามปในชวงถัดไปดวย
เนื่องจากในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา อาจตองใชเวลาตอเนื่องนาน
กวาสามป ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจําเปนตองพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่
ตอเนื่องไปในระยะยาวดวย ซึ่งอาจจะยังไมสามารถระบุไวในชวงสามปของการจัดทําแผนพัฒ นาสามปได
เชน โครงการจัดการขยะมูลฝอย อาจมีกิจกรรมหลากหลายที่ตองดําเนินการตอเนื่อง
(๔) เนื่องจากกิจกรรมที่จะตองดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้นในขั้นตอนการพิจารณา
กําหนดกิจกรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้
- งบประมาณรายรับ รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ภาคีการพัฒนาที่สามารถเขามามีสวนรวมดําเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการดําเนินการ
ในเรื่องนั้น ๆ
และเมื่อพิจารณาดานตาง ๆ ดังกลาวแลว จะตองแยกประเภทของโครงการออกมาไดอยางนอย
สามประเภทคือ
- โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง กลาวคือมีขีดความสามารถ ทั้งทางดาน
กําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณและความรูทางดานการบริหารจัดการที่จะดําเนินการไดเอง
- โครงการที่ อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น อุ ด หนุ น ให ห น ว ยงานอื่ น ดํ า เนิ น การ เพื่ อ ให เกิ ด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เนื่องจากเปนงานที่อยูในอํานาจหนาที่ แตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไม
สามารถหรือไมประสงคจะดําเนินการ จึงมอบใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเปนเงิน
อุดหนุนใหตามระเบียบวิธีการของทางราชการ
- โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ทั้งราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นและภาคเอกชน อันเนื่ องมาจากเป นโครงการขนาดใหญ หรือเป นโครงการที่
หนวยงานดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาที่จัดบริการสาธารณะดังกลาวอยูแลว ทั้งนี้รวมถึงโครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยูแลว โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
จะเสนอขอรับการสนับสนุนตองอยูในเงื่อนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกลาว)
/ขั้นตอนที่ ๓......

-๔ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวมรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
๑. การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลที่
จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั่วไปแลว ยังจะตอง
วิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ หรือวา
ต อ งการข อ มู ล ของห ว งเวลาใด และจะเก็ บ ข อ มู ล จากแหล ง ใด เพื่ อ เป น ข อ มู ล ที่ จ ะนํ า มาวิ เคราะห
แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมไดอยางถูกตองโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูลทั้งภายใน
องคกรและขอมูลภายนอก เพื่อสามารถนํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็งจุดออนโอกาสและ
อุปสรรค) ได
๒. การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ๔ กิจกรรมหลัก คือ
๒.๑ การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา
๒.๒ การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
๒.๓ การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
๒.๔ การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงเวลาสามป
โดยมีรายละเอียดในแตละกิจกรรม ดังนี้
๑. การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผานมาและนําเสนอ
ที่ประชุมซึ่ง ประกอบดวยคณะกรรมการพั ฒ นาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่ อ
ประเมิน ผลการพัฒ นาทองถิ่นในรอบปที่ผานมาโดยประเมินทั้งในเชิง ปริมาณและในเชิง คุณ ภาพ (สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลควรจัดใหมีการประชุมประชาคมหมูบานดวย)
๒. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปที่ผานมาแลว ใหที่ประชุมตามขอ ๑ และรวมกัน
คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับปญหาความตองการของ
ประชาคม/ชุมชนในหวงระยะเวลาสามป (ในกรณีดังกลาวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบ
ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได)
ในกรณีที่เห็นวามียุทธศาสตรการพัฒนาใดที่ยังมิไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแตมี
ความจําเปน เรง ดวนที่ จะตองกําหนดขึ้นใหมก็ อาจกําหนดขึ้ นได แตทั้ งนี้ ตองแสดงให เห็น ถึงเหตุผลและ
วัตถุประสงคที่มีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น (และ
นําไปปรับปรุงยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป)
๓. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
ภายใตยุทธศาสตรจะมีแนวทางการพัฒ นาที่หลากหลาย ซึ่งลวนแลวแตมีความจําเปนในการ
ดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งสิ้น แตมีความสําคัญความจําเปนเรงดวนมาก
นอ ยต างกัน ที่ ป ระชุ มตามข อ ๑ จะตอ งร วมกั น จัดเรียงลําดั บ ความสําคั ญ ของแนวทางการพัฒ นา การ
จัดลําดับความสําคัญ ดังกลาวไมไดหมายความวาแนวทางการพัฒ นาที่ถูกจัดลําดับความสําคัญ อยูในลําดับ
หลัง ๆ จะไมตองนํามาปฏิบัติ เพราะการที่จะกําหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทางไดรับการพิจารณาแลว
วาตองดําเนินการ แตในหวงระยะเวลาสามปของแผนพัฒนาสามปนั้น อาจมีแนวทางที่จําเปนตองนํามาเนน
การปฏิบัติ
/วิธีการจัดลําดับ......

-๕วิธีการจัดลําดับความสําคัญ มีหลายวิธีตั้งแตวิธีงาย ๆ คือ ประชุมตกลงกันหรืออาจใชวิธีการ
ลงคะแนนคัดเลือกโดยใชบัตรลงคะแนน เพื่อนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ วิธีการจัดลําดับความสําคัญที่
เป น วิ ท ยาศาสตร อ าจชี วิ ธี Rating Scale หรือ วิธี Strategic Issues Graph หรือ วิธี อ่ื น ๆ ซึ่ ง องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงสามารถเลือกวิธีปฏิบัติไดตามความเหมาะสม
๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางมาพัฒนาในหวงสามป
หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแลว ที่ประชุมตัดสินใจวาจะนําแนวทางการพัฒนาเหลานั้น
มาดําเนินการ แตในการตัดสินใจนั้น ควรจะไดวิเคราะหถึงความเปนไปไดในแนวทางปฏิบัติ เพราะในการ
จัดลําดับความสําคัญอาจใชการตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก ดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการจัดลําดับ
ความเปนไปไดในทางปฏิบัติจริงหรือไม จึงควรนําแนวทางการพัฒ นามาทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน
โอกาสและอุปสรรค ( SWOT Analysis ) อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ ๔ การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
๑. หลั ง จากได แ นวทางการพั ฒ นาในช ว งสามป แ ล ว ให ที่ ป ระชุ ม ร ว มกั น พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒ นา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒ นา โดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒ นาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองกับแนวทางการ
พัฒ นาในชวงสามป โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒ นาในชวง
สามป
ตัวอยาง วัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๑. เพื่อสงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ
๒. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีรายไดเสริม
บางครั้ง องคก รปกครองสว นท อ งถิ่น อาจกํ าหนดวั ตถุ ป ระสงคข องแนวทางการพั ฒ นาตั้ ง แต
ขั้น ตอนการจัดทําแผนยุท ธศาสตรการพัฒ นาทองถิ่นแลว แตอ าจนํามาปรับใหชัดเจนและสอดคลองกั บ
สถานการณในชวงสามป
๒. ในขั้ น ตอนนี้ ที่ ป ระชุ ม จะร วมกั น พิ จ ารณากํ าหนดโครงการ/กิ จ กรรมการพั ฒ นาที่ จ ะต อ ง
ดําเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุม
จะตองพิจารณาในประเด็นดังตอไปนีด้ วย คือ
(๑) พิจารณากิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่กําหนด
อยางรอบคอบเพื่อใหไดโครงการ/กิจกรรมที่ครบถวน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่ น ดํ าเนิน การเอง โครงการ/กิจ กรรมที่รวมดําเนิ น การกับ หน วยงานอื่น หรือโครงการ/กิจ กรรมที่
หนวยงานอื่นเปนผูดําเนินการ
(๒) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใตแนวทาง
เดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา
(๓) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในดานกระบวนการดําเนินงาน และในดานของผล
การดําเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
(๔) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม
ก. จากความจําเปนเรงดวน ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะดําเนินการ
/ขั้นตอนที่ ๕.........

-๖ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาในชวงสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ
งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบและตัวชี้วัดความสําเร็จโดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะ
ดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามป เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาสามป โดยมีเคา
โครงประกอบดวย ๗ สวน ดังนี้
สวนที่ ๑ บทนํา
สวนที่ ๒ สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
สวนที่ ๔ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
สวนที่ ๕ บัญชีโครงการพัฒนา
สวนที่ ๖ การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒ นาทองถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบดวย
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอรางแผนพัฒนาสามป
และรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณตอไป
๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาสามปที่ปรับปรุงแลว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอตอนายก อบต.
๒. นายก อบต. เสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบ
๓. นายก อบต. พิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามปนําไปปฏิบัติ
เคาโครงแผนพัฒนาสามป
สวนที่๑ บทนํา
องคประกอบ ประกอบดวยลักษณะของแผน วัตถุประสงค ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนา
สามปและประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยนําเสนอดังนี้
๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
สวนที่๒ สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิน่
องคประกอบ ประกอบดวยสภาพทั่วไป ดานโครงสรางพื้นฐาน(ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและดานการเมืองการบริหาร
/สวนที่๓ สรุปผล.......

-๗สวนที่๓ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
องคประกอบ ประกอบดวย
๓.๑ การสรุปสถานการณการพัฒนา
๓.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๓.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
สวนที่๔ สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
องคประกอบ ประกอบดวย วิสัยทัศน ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา โดยนําเสนอดังนี้
๔.๑ วิสัยทัศนการพัฒนา
๔.๒ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง ๓ ปโดยเรียงลําดับกอนหลัง
๔.๓ กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
๔.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
๔.๕ นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น
สวนที่๕ บัญชีโครงการพัฒนา
องคประกอบ ประกอบดวย
๕.๑ วัตถุประสงคการพัฒนาในแตละแนวทางการพัฒนา
๕.๒ เปาหมายของแนวทางการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
๕.๓ รายละเอียดโครงการพัฒนา
สวนที่๖ การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
องคประกอบ ประกอบดวย การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป โดยนําเสนอ ดังนี้
๖.๑ องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหมีคณะกรรมการและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานขึ้นชวยใน
การติดตามและการประเมิน ผลไดตามความเหมาะสม ซึ่งควรแสดงไวในเอกสารแผนพัฒ นาเพื่อเปน แนว
ทางการดําเนินงานที่ชัดเจนและตอเนื่อง
๖.๒ การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผล
โครงการโดยการกําหนดรูปแบบที่จะใชในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ อยูภายใตระยะเวลา และงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม และผลของการดําเนินโครงการ
บรรลุวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม ทั้งนี้ การติดตามเปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการ ในขณะที่ ก ารประเมิ น ผลเป น การตรวจสอบผลที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง เมื่ อ ดํ าเนิ น โครงการแล ว เสร็ จ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว
๖.๓ กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผล
กําหนดหวงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ ทั้งนี้ควร
กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลอยางนอยโครงการละ ๑ ครั้ง และประเมินผลโครงการใน
ภาพรวมอยางนอยปละ ๑ ครั้ง แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นนําเสนอตอสภา คณะกรรมการพัฒ นาทองถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน
/๑.๔ ประโยชน.....

-๘๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดพิจารณา
อยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผล
ทั้งในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด

-๙-

สวนที่ ๒
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑.สภาพทั่วไป

องคการบริหารสวนตําบลบานควน มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนหนวยงานบริหารราชการ
สวนทองถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นตามพ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ (และแกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปจจุบัน) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.๑ ที่ตั้ง
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานควน ตั้งอยูที่เลขที่ ๒๔๖ หมูที่ ๕ ตําบลบานควน
อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ระยะหางจากที่วาการอําเภอเมืองสตูลประมาณ ๑๐ กิโลเมตร และหางจาก
ศาลากลางจังหวัดสตูลประมาณ ๑๕ กิโลเมตร
๑.๒ เนื้อที่และอาณาเขต
องคการบริหารสวนตําบลบานควนมีเนื้อที่ จํานวน
๔๔.๗๓
ตารางกิโลเมตร หรือ
๒๗,๙๖๑ ไร มีอาณาเขตติดตอกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ดังตอไปนี้
ทิศเหนือ
จด อบต.ฉลุง
ทิศใต
จด อบต.คลองขุด
ทิศตะวันออก จด อบต.เกตรี
ทิศตะวันตก จด อบต.เจะบิลัง ตําบลควนขัน
ประวัติความเปนมา
ตําบลบานควน เปนตําบลที่อยูในความปกครองของอําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ตําบลบานควน
เดิมชื่อวา กําปงฆวก เปนภาษามาลายู ซึ่งแปลวา บานควน
ยอนหลังไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ บานควนเปนหมูบานหนึ่ง ขึ้นกับตําบลมําบัง อําเภอมําบังนังฆรา (ปจจุบัน
ตําบลพิมาน อําเภอเมือง) มีวัฒนธรรมพราหมณหรือฮินดูที่อาณาจักรศรีวิชัยเคยปลูกฝงไวคอยจางลงเพราะศาสนา
อิสลามเผยแพรเขามาแทนที่ แตยังมีประเพณี พิธีกรรมตลอดถึงความเชื่อถือตามลัทธิพราหมณหลงเหลืออยูบาง
ตอมาเมื่อป พ.ศ.๒๔๗๑ ไดมีการเปดปอเนาะ (โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม) แหงแรกที่บานควนนับเปนปอเนาะ
แหงแรกของจังหวัดสตูล โดยทานฮัจยีหมัดซีเกร นาปาเลน เปนโตะครูเปดสอนวิชาศาสนาอิสลาม ไดมีผูสนใจการ
เรียนการสอนวิชาดังกลาวมากมาย ทั้งในและตางจังหวัดหลั่งไหลเขามาเพื่อหาวิชาความรู ทําใหบานควน มี
ชื่อเสียงโดงดังทั่วทุกสารทิศ หลังจากนั้นมา บานควน มีขนบธรรมเนียมประเพณีแตกตางกันกลาวคือประเพณี
และวัฒนธรรมตางๆเนนไปตามหลักการของศาสนาอิสลาม
ภาษาที่พูดใชภาษากลางสําเนียงเพี้ยนไปทางตอน
เหนือของแหลมมลายูผสมผสานภาษาไทยบาง ประชากรรอยละ ๙๕ นับถือศาสนาอิสลาม สวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม อาทิ ทําสวนยางพารา ทํานา ทําสวนผลไม
๑.๓ ลักษณะภูมิประเทศ
เปนที่สูงหรือควนต่ํา ตั้งอยูหมูที่ ๕ ตําบลบานควน อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
๑.๔ ลักษณะภูมิอากาศ
ตําบลบานควนไดรับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใตและตะวันออกเฉียงเหนือทําใหมีสภาพ
ภูมิอากาศเปน ๒ ฤดู คือ
/ฤดูรอน....

-๑๐- ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนชวงนี้อากาศรอน
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม จะมีฝนตกเกือบตลอดฤดูกาล
๑.๕ เขตการปกครอง
จํานวนหมูบานในเขตการปกครองของตําบลบานควน ทั้งหมด ๗ หมูบาน
หมูที่
หมูที่ ๑
หมูที่ ๒
หมูที่ ๓
หมูที่ ๔
หมูที่ ๕
หมูที่ ๖
หมูที่ ๗

ชื่อหมูบาน
บานลูโบะบาตู
บานทุงวิมาน
บานโคกทราย
บานคลองตาย
บานควน
บานกาลูบี
บานลูโบะการายี

กํานัน/ผูใหญบาน
นายบุญเกิด ทักขินันท
นายอําพล รบบานา
นายมะหะหมาดสุกรี หวังผล
นายอิสมาแอน สังมาสา
นายเจะหมาด ฮะอุรา
นายอานนท ตักวี
นายสนธยา นาราวัน

มือถือ
๐๘๖-๙๕๕๘๘๕๐
๐๙๐-๑๖๔๘๙๙๓
๐๘๗-๖๓๑๘๔๘๓
๐๘๖-๙๕๘๑๓๙๐
๐๘๑-๗๖๖๖๒๓๐
๐๘๙-๗๓๔๙๔๕๙
๐๘๓-๖๓๘๐๙๗๗

รายชื่อบัณฑิตอาสา
นางสาวอรุณี กาสา
นางสาวสารีณา ปะดุกา
นายมีซาน อารีหมาน
นางสาวเจะวางี หลังยาหนาย
นางสาวสีตีอินฉะ หลังจิ
นางสาวมีณา ยาโกบ
นางสาวนาตีละห นํายูรี

๑.๖ จํานวนครัวเรือนและประชากร
ปจจุบันในเขตตําบลบานควน มีประชากรรวม ๑๐,๘๓๐ คน ซึ่งแยกเปน ชาย ๕,๒๗๘ คน
หญิง ๕,๕๕๒ คน และมีครัวเรือนทั้งหมด ๒,๗๐๔ ครัวเรือน โดยแยก ไดดังนี้
หมูที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ชื่อหมูบาน
บานลูโบะบาตู
บานทุงวิมาน
บานโคกทราย
บานคลองตาย
บานควน
บานกาลูบี
บานลูโบะการายี
รวม

จํานวนประชากร
ชาย
๑,๐๕๙
๔๖๔
๘๒๖
๖๕๙
๙๘๕
๕๕๓
๗๓๒
๕,๒๗๘

หญิง
๑,๐๗๒
๔๔๗
๘๕๔
๗๓๘
๑,๐๙๑
๕๓๐
๘๒๐
๕,๕๕๒

รวม
๒,๑๓๑
๙๑๑
๑,๖๘๐
๑,๓๙๗
๒,๐๗๖
๑,๐๘๓
๑,๕๕๒
๑๐,๘๓๐

จํานวนครัวเรือน
๖๕๖
๒๑๖
๓๗๕
๔๐๖
๔๙๕
๒๕๐
๓๐๖
๒,๗๐๔

ที่มาของขอมูล - อําเภอเมืองสตูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
- อัตราการมีสวมใช ๑๐๐%

๒.สภาพเศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพ ประชากรสวนใหญในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานควน ประกอบอาชีพ
ทําสวนยางพารา ทํานา ทําสวนผลไม ประกอบดวย
ทําสวนยางพารา
๘๐%
ทํานา
๔๐%
อาชีพอื่น ๆ เชน คาขาย ทําสวนผลไม เลี้ยงสัตว ทําธุรกิจ และอื่น ๆ ๓๐ %
/การพาณิชกรรม...

-๑๑การพาณิชกรรม
หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานควนประกอบดวย
- รานขายอาหาร
จํานวน
๗๕
- รานคาทั่วไป
จํานวน
๕๙
- รานซอมยานยนต
จํานวน
๑๓
- รานตัดผมรานเสริมสวย
จํานวน
๕
- โรงสีขาว
จํานวน
๖
- ปมน้ํามัน
จํานวน
๒
- รานบริการตาง ๆ
จํานวน
๔๑

๓. สภาพทางสังคม

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
จํานวน
๔
แหง
- โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส
จํานวน
๑
แหง
ไมสังกัดการประถมศึกษาแหงชาติประกอบดวย
- ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิด
จํานวน
๓
แหง
- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
จํานวน
๑
แหง
- ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน
จํานวน
๗
แหง
การศาสนา
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานควน มี ๗ หมูบาน มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น
๒,๗๐๔ ครัวเรือน ประชากรสวนใหญ นับถือศาสนาอิสลามโดยคิดเปนรอยละ ๙๕ ศาสนาพุทธคิดเปน
รอยละ ๕ และศาสนาอื่น ๆไมมี ศาสนสถาน รวมทั้งสิ้น ๑๕ แหงประกอบดวย
มัสยิด
จํานวน ๑๐ แหง
- มัสยิดบานลูโบะบาตู
หมูที่ ๑
อิหมาม นายยะโกบ นาฮูดา
- มัสยิดบานกาเดะ
หมูที่ ๑
อิหมาม ร.ต.ท.วิศักดิ์ เส็มยง
- มัสยิดญันนะตุนนะอีม
หมูที่ ๒
อิหมาม นายเจะอาด สัญญา
- มัสยิดตัสดีกอตุนอิสลาม
หมูที่ ๓
อิหมาม นายบาหยน มาหมูด
- มัสยิดดารุลอีบาดะห
หมูที่ ๓
อิหมาม นายดารี อารีหมาน
- มัสยิดมิฟตาฮุลญันนะ(สุไหงมาตี)
หมูที่ ๔
อิหมาม นายสบีดีน เส็นกอหนํา
- มัสยิดมิศบาฮุดดีน
หมูที่ ๕
อิหมาม นายอาหลี นารีเปน
- มัสยิดมิฟตาฮุลญันนะ
หมูที่ ๖
อิหมาม ซัยยิดอับดุลบาซีด หมัดดี
- มัสยิดนูรุลฮาซานะห
หมูที่ ๖
อิหมาม นายมาหมูด ยาติกุล
- มัสยิดบานลูโบะการันยี
หมูที่ ๗
อิหมาม นายเจะนัย การังงัน
มัตราซะอ
จํานวน
๔
แหง
สํานักสงฆ
จํานวน
๑
แหง
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นที่สําคัญ ไดแก
- การฉลองวันตรุษของศาสนาอิสลาม ปละ ๒ ครั้ง
- ประเพณีถือศีลอด ปละ ๑ ครั้ง
- พิธีเขาสุนัต
- ประเพณีสงกรานต

/ปราชญชาวบาน...

-๑๒ปราชญชาวบานตําบลบานควน

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

๑

นางลียะ สมาอูน

๒

นางฮาหวา สมาอูน

๓

นางตีมะ รอมาตี

๔

นางมะ หลังปาปน

๕

นางลียะ ปยาตู

๖

นางสารียะ ยะระ

๗

นางมาซา ปยาตู

๘

นางสรา หลังจิ

๙

นางสา ตะวัน

๑๐

นางตีมะ อุสลํา

๑๑

นางลิมะ เตะหมัน

๑๒

นางเสียะ ยาวัง

๑๓

นางสะเปยะ ปยาตู

๑๔

นางฮะยีมะ หลังปูเตะ

๑๕

นางดุหลัน นางา

๑๖

นางมอและ นางา

อายุ

ที่อยู

๖๓ ๑๓๓ หมูที่ ๓ ต.บานควน
อ.เมืองสตูล จ.สตูล
๖๕ ๑๓๔ หมูที่ ๓ ต.บานควน
อ.เมืองสตูล จ.สตูล
๗๖ ๑๗๒ หมูที่ ๓ ต.บานควน
อ.เมืองสตูล จ.สตูล
๖๖ ๑๓๑ หมูที่ ๓ ต.บานควน
อ.เมืองสตูล จ.สตูล
๖๖ ๑๓๐ หมูที่ ๓ ต.บานควน
อ.เมืองสตูล จ.สตูล
๖๓ ๕๕ หมูที่ ๓ ต.บานควน
อ.เมืองสตูล จ.สตูล
๗๖ ๑๐๐ หมูที่ ๓ ต.บานควน
อ.เมืองสตูล จ.สตูล
๖๐ ๗๒ หมูที่ ๒ ต.บานควน
อ.เมืองสตูล จ.สตูล
๖๕ ๔๑ หมูที่ ๒ ต.บานควน
อ.เมืองสตูล จ.สตูล
๖๐ ๑๑ หมูที่ ๒ ต.บานควน
อ.เมืองสตูล จ.สตูล
๖๓ ๑๐๐ หมูที่ ๒ ต.บานควน
อ.เมืองสตูล จ.สตูล
๖๔ ๖๓ หมูที่ ๒ ต.บานควน
อ.เมืองสตูล จ.สตูล
๕๓ ๗๕ หมูที่ ๒ ต.บานควน
อ.เมืองสตูล จ.สตูล
๖๙ ๓๒๑ หมูที่ ๕ ต.บานควน
อ.เมืองสตูล จ.สตูล
๖๒ ๑๒๔ หมูที่ ๓ ต.บานควน
อ.เมืองสตูล จ.สตูล
๖๒
หมูที่ ๓ ต.บานควน
อ.เมืองสตูล จ.สตูล

ความ
เชี่ยวชาญ

ภูมิปญญา

วัฒนธรรมและประเพณี การขึ้นเปลเด็ก
วัฒนธรรมและประเพณี การขึ้นเปลเด็ก
วัฒนธรรมและประเพณี การขึ้นเปลเด็ก
วัฒนธรรมและประเพณี การขึ้นเปลเด็ก
วัฒนธรรมและประเพณี การขึ้นเปลเด็ก
วัฒนธรรมและประเพณี การขึ้นเปลเด็ก
วัฒนธรรมและประเพณี การขึ้นเปลเด็ก
อุตสาหกรรม หัตถกรรม
จักสานและโอท็อป
อุตสาหกรรม หัตถกรรม
จักสานและโอท็อป
อุตสาหกรรม หัตถกรรม
จักสานและโอท็อป
อุตสาหกรรม หัตถกรรม
จักสานและโอท็อป
อุตสาหกรรม หัตถกรรม
จักสานและโอท็อป
อุตสาหกรรม หัตถกรรม
จักสานและโอท็อป
วัฒนธรรมและประเพณี

หัตกรรมสานเสื่อ
หัตกรรมสานเสื่อ
หัตกรรมสานเสื่อ
หัตกรรมสานเสื่อ
หัตกรรมสานเสือ่
หัตกรรมสานเสื่อ
ทําขันหมาก

วัฒนธรรมและประเพณี ทําขันหมาก
วัฒนธรรมและประเพณี ทําขันหมาก

/การสาธารณสุข...

-๑๓การสาธารณะสุข
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานควน มีสถานีอนามัยเพื่อบริการสาธารณะสุข ใหแก
ประชาชน จํานวน ๒ แหง ประกอบดวย
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานควน ๑ ผูอํานวยการ นางรีนา โตะเจะ
รับผิดชอบ
หมูที่ ๒,๓,๕,๖,๗
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานควน ๒ ผูอํานวยการ นางนฤมล โตะหลัง
รับผิดชอบ
หมูที่ ๑,๔
- มีบุคลากรดานสาธารณะสุข
จํานวน ๑๕ คน
- มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) จํานวน ๑๔๐ คน
หมูที่ ๑ จํานวน อสม. ๓๑ คน ประธาน อสม. นางมานิจ บัวดวง
หมูที่ ๒ จํานวน อสม. ๑๓ คน ประธาน อสม. นางปนอนงค สาและ
หมูที่ ๓ จํานวน อสม. ๒๑ คน ประธาน อสม. นางลิยะ หลงโสะ
หมูที่ ๔ จํานวน อสม. ๑๗ คน ประธาน อสม. นางซีดะ ตอหิรัญ
หมูที่ ๕ จํานวน อสม. ๒๖ คน ประธาน อสม. นางชํารี ฮะอุรา
หมูที่ ๖ จํานวน อสม. ๑๓ คน ประธาน อสม. นางฝาตีมะ มะอะนี
หมูที่ ๗ จํานวน อสม. ๑๘ คน ประธาน อสม. นางสาวสารีนา นิสานิ
ขอมูลผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดสในตําบลบานควน
- ขอมูลผูสูงอายุ
รวมทั้งสิ้น จํานวน ๑,๐๒๘ คน
ชวงอายุระหวาง ๖๐-๖๙ ป
จํานวน ๕๘๕ คน
ชวงอายุระหวาง ๗๐-๗๙ ป
จํานวน ๓๓๒ คน
ชวงอายุระหวาง ๘๐-๘๙ ป
จํานวน ๙๘ คน
ชวงอายุ ๙๐ ป ขึ้นไป
จํานวน ๑๓ คน
- ขอมูลคนพิการในตําบลบานควน รวมทั้งสิ้น จํานวน ๑๕๙ คน
- ขอมูลผูปวยเอดสในตําบลบานควน รวมทั้งสิ้น จํานวน ๑ คน
- มีผดุงครรภโบราณ (หมอตําแย)
จํานวน คน
- มีรานขายยาแผนปจจุบัน
จํานวน แหง
การรักษาความสงบเรียบรอย
- สมาชิก ชรบ.
จํานวน
๒๑๐ คน
การปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
- สมาชิก อปพร.
จํานวน
๑๒๖ คน
- ชุดปฏิบัติการหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูภัย (OTOS)
จํานวน
๔
คน
(ขอมูล ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙)

/๔. การบริการ...

-๑๔-

๔. การบริการขั้นพื้นฐาน
การคมนาคม

ในตําบลบ านควนมี ถนนที่ใชสั ญ จร ไป – มา ระหว างหมู บาน ภายในตําบลและพื้ น ที่ ต างๆ
อยูทั้งหมด จํานวน ๙๘ สาย โดยแยก ไดดังนี้
ถนนลาดยาง จํานวน ๑๔ สาย ไดแก
- หมูที่ ๑ บานลูโบะบาตู
จํานวน
๔
สาย
- หมูที่ ๒ บานทุงวิมาน
จํานวน
๒
สาย
- หมูที่ ๓ บานโคกทราย
จํานวน
สาย
- หมูที่ ๔ บานคลองตาย
จํานวน
๑
สาย
- หมูที่ ๕ บานควน
จํานวน
๒
สาย
- หมูที่ ๖ บานกาลูบี
จํานวน
๓
สาย
- หมูที่ ๗ บานลูโบะการายี
จํานวน
๒
สาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๕๔ สาย ไดแก
- หมูที่ ๑ บานลูโบะบาตู
จํานวน
๑๑ สาย
- หมูที่ ๒ บานทุงวิมาน
จํานวน
๗
สาย
- หมูที่ ๓ บานโคกทราย
จํานวน
๗
สาย
- หมูที่ ๔ บานคลองตาย
จํานวน
๔
สาย
- หมูที่ ๕ บานควน
จํานวน
๑๒ สาย
- หมูที่ ๖ บานกาลูบี
จํานวน
๑๐ สาย
- หมูที่ ๗ บานลูโบะการายี
จํานวน
๓
สาย
ถนนลูกรัง+ถนนหินคลุก จํานวน ๓๐ สาย ไดแก
- หมูที่ ๑ บานลูโบะบาตู
จํานวน
๘
สาย
- หมูที่ ๒ บานทุงวิมาน
จํานวน
๔
สาย
- หมูที่ ๓ บานโคกทราย
จํานวน
๕
สาย
- หมูที่ ๔ บานคลองตาย
จํานวน
๕
สาย
- หมูที่ ๕ บานควน
จํานวน
๔
สาย
- หมูที่ ๖ บานกาลูบี
จํานวน
๒
สาย
- หมูที่ ๗ บานลูโบะการายี
จํานวน
๒
สาย
การโทรคมนาคม
การไฟฟา
- จํานวน ๗ หมูบาน ประชากรที่มีไฟฟาใช จํานวน ๑๐๐%
แหลงน้ําธรรมชาติ
- น้ําคลอง
๒ แหง (คลองมําบัง,คลองน้ําพระ)
- หวยโยย
๑ แหง (หมูที่ ๖ บานกาลูบี)
- ลําหวย
๒ แหง (ลําหวยกาเนะ,ลําหวยตาลี่ไกล)
/แหลงน้ํา...

-๑๕แหลงน้ําที่สรางขึ้น
- บอน้ําตื้นสาธารณะ
- สระน้ํา (เอกชน)
- ประปาหมูบาน

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ

๘
๗
๓

แหง
แหง
แหง

ลักษณะดิน
เปนดินเหนียวปนทรายใชประโยชนในดานการเกษตร
ปาไม
ปาดิบชื้น
แหลงทองเที่ยว -

๖. ดานศักยภาพ

การจัดองคกร
องคการบริหารสวนตําบลบานควน เปนรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนการกระจายอํานาจ
การปกครองจากรัฐบาล โดยมุงหวังที่จะใหประชาชนในทองถิ่นสามารถปกครองตนเองในลักษณะรัฐบาลทองถิ่น
ภายใตหลักการปกครองตามระบบประชาธิปไตย
การจัดองคกรขององคการบริหารสวนตําบลบานควน ประกอบดวยสองสวนสําคัญ คือ
๑. สภาองคการบริหารสวนตําบลบานควน ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนภายในทองถิ่น จํานวน ๑๔ คน มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละ ๔ ป ปจจุบันประกอบดวย
๑. นายดุษฎี ปนดีกา
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
๒. นายอรุณ โกบปุเลา
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
๓. นายยูโสบ ยาโกบ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
๔. นายอะนัส กาสา
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ม.๑
๕. นายอดิศักดิ์ กาสา
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ม.๑
๖. นายมะหะหมาด ตะฮาวัน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ม.๒
๗. นายหมาด เตะหมัน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ม.๒
๘. นายสุเรชช ตะหวัน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ม.๓
๙. นายเจะอาด หาบยุโซะ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ม.๓
๑๐. นายนิมิต อาดํา
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ม.๔
๑๑. นายสุกรี กาลีโลน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ม.๕
๑๒. นายอับดลฮาหมีด บากูสัน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ม.๕
๑๓. นายอภิชัย สะติรัน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ม.๖
๑๔. นายสะอาด เหมเด็น
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ม.๗
ระดับการศึกษาฝายสภาฯทองถิ่น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน
๔
คน
มัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน
๑
คน
ประถมศึกษาปที่ ๖
จํานวน
๒
คน
ประถมศึกษาปที่ ๔
จํานวน
๕
คน
อนุปริญญา
จํานวน
คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
จํานวน
๑
คน
ปริญญาตรี
จํานวน
๑
คน
/อํานาจหนาที่...

-๑๖อํานาจหนาที่
๑. ตราขอบัญญัติตําบล (กฎหมายทองถิ่น)
๒. ควบคุมการบริหารกิจการของคณะผูบริหาร
๓. ดําเนินการกิจการของสภาองคการบริหารสวนตําบล
๔. ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
๒. คณะผูบริหาร ประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนตําบล ๑ คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ๒ คน และ
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลตามที่กฎหมายใหอํานาจไวปจจุบันคณะผูบริหารประกอบดวยบุคคล
ดังนี้
๑. นายกูดานัน หลังจิ
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานควน
๒. นายอับดลฮาหมีด นํายูรี
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานควน
๓. นายยาปาร นารีเปน
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานควน
๔. นายรอฮีม กาสา
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลบานควน
ระดับการศึกษาฝายการเมืองทองถิ่น
ปริญญาโท
จํานวน
๑
คน
ปริญญาตรี
จํานวน
๑
คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน
๑
คน
มัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน
๑
คน
อํานาจหนาทีอ่ งคการบริหารสวนตําบล ที่ตองทําในเขต มีดังตอไปนี้
๑. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
๓. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
๔. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๖. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ
๗. คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๘. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิน่
๙. ปฏิบัติหนาที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ใหตามความจําเปนและสมควร
หนาที่ที่สามารถจัดทําได
๑. ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
๒. ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
๓. ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
๔. ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ
๕. ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรและกิจการสหกรณ
๖. สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
๗. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
/๘.การคุมครอง...

-๑๗๘. การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
๙. หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
๑๐. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
๑๑. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย
๑๒. การทองเที่ยว
๑๓. การผังเมือง
อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๑. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
๒. การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
๓. การจัดใหมีและควบคุมตลาดทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
๔. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
๕. การสาธารณูปการ
๖. การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ
๗. การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
๘. การสงเสริมการทองเที่ยว
๙. การจัดการศึกษา
๑๐. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดวยโอกาส
๑๑. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
๑๒. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
๑๓. การจัดใหมีบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
๑๔. การสงเสริมกีฬา
๑๕. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๑๖. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในพัฒนาทองถิ่น
๑๗. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
๑๘. การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
๒๐. การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว
๒๒. การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพ
และ สาธารณสถานอื่น ๆ
๒๔. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๒๕. การผังเมือง

/๒๖.การขนสง...

-๑๘๒๖. การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
๒๗. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
๒๘. การควบคุมอาคาร
๒๙. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓๐. การรักษาความสงบเรียบรอยการสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
๓๑. กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
อํานาจหนาที่ตามกฎหมายอื่น เชน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติ
ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญ ญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.
๒๕๓๕ พระราชบัญ ญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. จํานวนบุคลกร ทั้งหมด
๘๗
คน
ปลัด อบต.
จํานวน
๑
คน
รองปลัด อบต.
จํานวน
๑
คน
ตําแหนงในสํานักปลัด
จํานวน
๑๗ คน แยกเปน
พนักงานสวนตําบล
จํานวน
๗
คน
พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน
๕
คน
พนักงานทั่วไป
จํานวน
๒
คน
จางเหมาบริการ
จํานวน
๓
คน
ตําแหนงในสวนการคลัง
จํานวน
๘
คน
พนักงานสวนตําบล
จํานวน
๕
คน
พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน
๓
คน
พนักงานทั่วไป
จํานวน
คน
จางเหมาบริการ
จํานวน
คน
ตําแหนงในสวนโยธา
จํานวน
๖
คน
พนักงานสวนตําบล
จํานวน
๓
คน
พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน
๓
คน
พนักงานทั่วไป
จํานวน
คน
จางเหมาบริการ
จํานวน
คน
ตําแหนงในสวนการศึกษา ศาสนาฯ
จํานวน
๓๘ คน
พนักงานสวนตําบล
จํานวน
๒๑ คน
พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน
๔
คน
พนักงานทั่วไป
จํานวน
๑๒ คน
จางเหมาบริการ
จํานวน
๑
คน

/ตําแหนงในสวน...

-๑๙ตําแหนงในสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
พนักงานสวนตําบล
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานทั่วไป
จางเหมาบริการ
ตําแหนงในสวนสวัสดิการสังคม
พนักงานสวนตําบล
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานทั่วไป
จางเหมาบริการ
ระดับการศึกษาของบุคลากร
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
อนุปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓)
ประถมศึกษา
อื่นๆ
๔. เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ
- รถยนตสวนกลาง
- รถบรรทุกน้ํา
- รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย
- รถตักหนาขุดหลัง
- รถเครนไฮดรอลิก
- รถยนตกูภัยพยาบาล
- คอมพิวเตอร
- โนตบุต
- ลูวิ่งไฟฟาแบบมีโปรแกรมจัดอัตราการ
เตนของหัวใจ
- ลูวิ่งไฟฟาปนเอวแบบมีระบบ
กันกระแทก
- จักรยานปนชนิดปรับระดับได
- จักรยานนั่งปนชนิดปรับระดับได
- ลูเดินกึ่งสเต็ป
- จักรยานเอนปนชนิดปรับระดับได

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๑๖
๓
๖
๗
๒
๑
๑
-

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๙
๕๕
๓
๔
๒
๓
๒
๖
๑

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๑
๑
๒
๑
๑
๑
๓๐
๑๐
๓

คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
เครื่อง
เครื่อง
ชุด

จํานวน

๒

ชุด

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๑
๑
๑
๑

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
/-มาบารเบล...

-๒๐- มาบารเบลพรอมที่ยกน้ําหนัก
จํานวน
๑
ชุด
- โฮมยิม ๑ สถานี
จํานวน
๑
ชุด
- โฮมยิม ๓ สถานี
จํานวน
๑
ชุด
- ทีวีวงจรปด
จํานวน
๑
ชุด
- โทรทัศน
จํานวน
๒๕ เครือ่ ง
- เครื่องหาพิกัดดาวเทียม
จํานวน
๑
เครื่อง
- เรือไฟเบอรกลาส
จํานวน
๔
ลํา
- ชุดรับแขกแบบไม
จํานวน
๒
ชุด
- ชุดรับแขก
จํานวน
๒
ชุด
๕. รายไดขององคการบริหารสวนตําบล
รายไดขององคการบริหารสวนตําบล (ตามขอบัญญัต)ิ
- ป พ.ศ. ๒๕๔๘
มีรายไดทั้งสิ้น
๑๓,๒๓๔,๗๕๓.๒๘
- ป พ.ศ. ๒๕๔๙
มีรายไดทั้งสิ้น
๑๗,๐๐๐,๘๒๓.๐๘
- ป พ.ศ. ๒๕๕๐
มีรายไดทั้งสิ้น
๑๗,๓๔๑,๘๗๑.๐๑
- ป พ.ศ. ๒๕๕๑
มีรายไดทั้งสิ้น
๒๘,๑๘๙,๒๑๕.๕๙
- ป พ.ศ. ๒๕๕๒
มีรายไดทั้งสิ้น
๒๖,๗๘๙,๙๑๗.๘๑
- ป พ.ศ. ๒๕๕๓
มีรายไดทั้งสิ้น
๓๑,๖๘๖,๗๗๘.๘๖
- ป พ.ศ. ๒๕๕๔
มีรายไดทั้งสิ้น
๒๖,๖๕๒,๙๗๘.๒๔
- ป พ.ศ. ๒๕๕๕
มีรายไดทั้งสิ้น
๓๕,๙๒๖,๖๓๔.๙๒
- ป พ.ศ. ๒๕๕๖
มีรายไดทั้งสิ้น
๓๘,๐๒๘,๔๒๐.๗๘
- ป พ.ศ. ๒๕๕๗
มีรายไดทั้งสิ้น
๓๘,๗๖๕,๗๖๔.๗๖
- ป พ.ศ. ๒๕๕๘
มีรายไดทั้งสิ้น
๔๑,๒๐๘,๕๓๘.๔๙
- ป พ.ศ. ๒๕๕๙
มีรายไดทั้งสิ้น
๔๖,๙๘๐,๓๐๐.๐๐

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

มวลชนจัดตั้ง
อปพร.
จํานวน
อสม.
จํานวน
๑. การรวมกลุมของประชาชน
- จํานวนกลุมทุกประเภท
แยกประเภทกลุม
- กลุมกาแฟพื้นเมือง หมูที่ ๑
- กลุมเกษตรพัฒนาเบอรซาตูสุไหงมาตี หมูที่ ๔
- กลุมตัดเย็บเสื้อผาสตรีตําบลบานควน หมูที่ ๕
- กลุมการเกษตรพอเพียงตําบลบานควน หมูที่ ๕
- กลุมสหกรณกองทุนสวนยางบานควน หมูที่ ๒,๓
- กลุมชุมชนซําซําสุไหงมาตี
- กลุมเลี้ยงแพะพื้นบานตําบลบานควน
- กลุมผลิตภัณฑจากเศษไม รากไม ไมประดับและไมดอก

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑๒๖ คน
๑๓๙ คน
๒๒

กลุม

๑
๑
๑
๑
๔
๑
๑
๑

กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม

/-ศูนยเรียนรู...

-๒๑- ศูนยเรียนรูการเลี้ยงสัตวในสวนยางพารา
๑
กลุม
(ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
- กลุมเกษตรทํานาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑
กลุม
- กลุมเลี้ยงปลาในกระชังบานลูโบะบาตู หมูที่ ๑
๑
กลุม
- กลุมเลี้ยงปลาในกระชังบานควน หมูที่ ๕
๑
กลุม
- กลุมผูเลี้ยงเปดไขบนโคกทรายหมูที่ ๓
๑
กลุม
- กลุมเลี้ยงปลาดุกบานคลองตายหมูที่ ๔
๑
กลุม
- กลุมสงเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟาบานทุงวิมาน หมูที่ ๒ ๑
กลุม
- กลุมสงเสริมอาชีพเลี้ยงเปดไขบานกาลูบี หมูที่ ๖
๑
กลุม
- กลุมเกษตรผูเลี้ยงเปดไขบานลูโบะการายี หมูที่ ๗
๑
กลุม
- กลุมกาแฟพื้นเมืองบานลูโบะบาตู หมูที่ ๑
๑
กลุม
- กลุมผูเลี้ยงวัวบานโคกทราย หมูที่ ๓
๑
กลุม
แยกประเภทชมรม
- ชมรมรักษคนพิการตําบลบานควน
- ชมรมรักษสุขภาพตานภัยยาเสพติดตําบลบานควน
- สภาเยาวชนตําบลบานควน
- ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลบานควน
- ศูนยถายทอดเทคโนโลยีตําบลบานควน
- ชมรมผูสูงอายุตําบลบานควน
๒. สถานที่ทองเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพพื้นที่ทั่วไปเปน พื้นที่นา ปลูกยางพารา ปลูกผลไมเชน เงาะ ทุเรียน
ลองกอง มังคุด มีปาไมเบญจพรรณ และปาดิบชื้นบางสวน
จุดเดนของพื้นที่ (ที่เอื้อตอการพัฒนาตําบล)
- ตําบลบานควน ประวัติศาสตร และประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นอีกมากมาย อีกทั้ง
ยังมีการใชภาษามลายูพื้นถิ่นและมลายูกลางในการสื่อสารและสามารถสื่อสารกับประชาชนในประเทศมาเลเซีย
และอินโดนีเซียได จึงเหมาะแกการพัฒนาและสนับสนุนดานการทองเที่ยวเชิงวิถีชุมชนและสงเสริมการคาและการ
ลงทุนประกอบธุรกิจรวมกันตามโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ ๓ ฝาย หรือ(IMT-GT) ตอไป

-๒๒-

สวนที่ ๓
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นปที่ผานมา
๓.๑ สรุปผลการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลในปที่ผานมา
(ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘)
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว
๑.๑ ปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวบริเวณริมคลองมําบังในเขตตําบล
(กอสรางปายอนุรักษคลองมําบัง)

๑.๒ โครงการจัดอบรมมัคคุเทศกนอย
๑.๓ สนับสนุนกลุมบริหารจัดการทองเที่ยวของตําบลบานควน
๑.๔ จัดซื้ออุปกรณดานการบริการกิจกรรมการทองเที่ยวในตําบล
๑.๕ จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ในตําบลบานควน
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๑ โครงการสรางจิตสํานึกไมทิ้งขยะ ลงในคลองมําบัง
๒.๒ จัดกิจกรรมพัฒนาคลองมําบัง ลําน้ําสาธารณะในตําบล
๒.๓ โครงการคลองสวย น้ําใส รวมใจคนตําบลบานควน
๒.๔ กอสรางผนังกันน้ําเซาะตลิ่งริมคลองมําบัง หมูที่ ๑,๒,๓,๕,๖,๗
๒.๕ โครงการคนริมคลองรวมใจรักษคลองมําบัง
๒.๖ โครงการคัดแยกและใชประโยชนจากขยะชุมชน
๒.๗ โครงการกําจัดขยะมูลฝอย
๒.๘ โครงการปลูกตนไมตามพระราชเสาวนีย
๒.๙ คาใชจายในการทิ้งขยะใหกับเทศบาลเมืองสตูล
๒.๑๐ โครงการสรางความเขาใจงานจัดเก็บขยะในชุมชน
๒.๑๑ โครงการสงเสริมการมีสวนรวมดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
๒.๑๒ โครงการชุมชนรวมใจอนุรักษสิ่งแวดลอม (ปลอยพันธสัตวน้ํา หมูที่ ๑,๓)
๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓.๑ อาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ.และ ศพด. อบต.บานควน
๓.๒ อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.
๓.๓ โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพรายวันสําหรับหมูบาน
๓.๔ อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
๓.๕ โครงการสงเสริมพัฒนาสมรรถภาพและศักยภาพทางดานกีฬา
(อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาเครือขาย)
๓.๖ อุดหนุนโรงเรียนตาดีกาในตําบลบานควน
/๓.๘ อุดหนุนศูนยพัฒนา.................

-๒๓๓.๗ อบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชนภาคฤดูรอน
๓.๘ โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
(สงเสริมการอานอัลกรุอานแกเด็กและเยาวชน)
๓.๙ โครงการอบรมพัฒนาครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
๓.๑๐ โครงการจัดทําแผนการศึกษาของ ศพด.ในตําบล
๓.๑๑ โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอม ของ ศพด.
๓.๑๒ โครงการกีฬาสีของ ศพด.ในตําบลบานควน
๓.๑๓ โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
๓.๑๔ โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาของ ศพด.
๓.๑๕ โครงการเด็กปฐมวัยใสใจภูมิปญญาทองถิ่น
๓.๑๖ คาวัสดุการศึกษาและวัสดุ ครุภัณฑ ศพด.ตําบลบานควน
๓.๑๗ คาใชจายในการบริหารจัดการของ ศพด.ในตําบล
๓.๑๘ โครงการสงเสริมสุขภาพครูผูดูแลเด็กและบุคลากร
๓.๑๙ คาอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบล
๓.๒๐ วัสดุงานบานงานครัวของ ศพด.
๓.๒๑ โครงการอาหารเสริม(นม)ของศพด.
๓.๒๒ โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถิ่น
๓.๒๓ โครงการสนับสนุนคาไฟฟาของศพด.บานทุงวิมานฯ)
๓.๒๔ โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนสูประชาคมอาเซียน
๓.๒๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ศพด.
๓.๒๖ โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันอิดิ้ลอัฎฮา และวันอิดิ้ลฟตรี
๓.๒๗ จัดกิจกรรมวันขึ้นปใหมอิสลาม
๓.๒๘ โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการตัมมัตอัลกรุอานและกิจกรรมเมาลิดินนบี
๓.๒๙ จัดกิจกรรม(อบรม)และพบปะ ผูนํา – แกนนําศาสนาในเดือนรอมฎอน
๓.๓๐ โครงการสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นหมูที่ ๑-๗
๓.๓๑ โครงการสงเสริมงานประเพณีทองถิ่น
๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและสงเสริมเศรษฐกิจ
๔.๑ อบรมใหความรูดานการเกษตรแนวทฤษฎีใหม
๔.๒ อุดหนุนกลุมอาชีพตางๆในตําบลบานควน หมูที่ ๑-๗
๔.๓ โครงการสงเสริมพัฒนากลุมสตรี
๔.๔ โครงการฝกอบรมฝกอาชีพระยะสั้น
๔.๕ ฝกอบรมและสงเสริมอาชีพแกผูพิการในตําบล
๔.๖ สงเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียง
๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๕.๑ ซอมแซม / ตอเติม ไฟฟาสาธารณะพื้นที่หมูที่ ๑ – ๗ ตําบลบานควน
๕.๒ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสตูล(ขยายเขตสายดับ) หมูที่ ๑ – ๗
/๕.๔ ขยายเขตบริการไฟฟา............

-๒๔๕.๔ ขยายเขตบริการไฟฟาสวนภูมิภาคใหครอบคลุมพื้นที่ หมูที่ ๑ – ๗
๕.๕ ซอมแซม ปรับปรุง อุปกรณและทอสงน้ําประปาหมูบาน หมูที่ ๑-๓,๖-๗
๕.๖ โครงการบริหารจัดการระบบประปาหมูบานภายในตําบลบานควน
๕.๘ ขยายเขตบริการประปาสวนภูมิภาคใหครอบคลุมพื้นที่ หมูที่ ๑,๔,๕
๕.๙ โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยธุดงคสถาน หมูที่ ๑
๕.๑๐ โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยผูชวยชัย หมูที่ ๑
๕.๑๑ โครงการกอสรางถนน คสล.สายควนดาหลี หมูที่ ๒
๕.๑๒ โครงการกอสรางถนน คสล.สายกลางนา คลองตายเหนือ-หวยกาเนะ หมูที่ ๔
๕.๑๓ โครงการกอสรางถนน คสล.สายลําหวยโยย หมูที่ ๖
๕.๑๔ โครงการกอสรางถนน คสล.สายควนกันติง หมูที่ ๗
๕.๑๕ โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล.ซอยมัสยิดกาเดะ หมูที่ ๑
๕.๑๖ โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล.สายบานทุงวิมาน-ลูโบะบาตู หมูที่ ๒
๕.๑๗ โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล.ซอยโรงสีหมูที่ ๔
๕.๑๘ โครงการปรับปรุง ซอมแซม ถนนหินผุสายแยกควนดาหลี หมูที่ ๒
๕.๑๙ โครงการบุกเบิกถนนหินผุสายแยกควนกันติง หมูที่ ๗
๕.๒๐ โครงการยกระดับถนนหินผุสายเลียบคลองโตะมายอ(หวยกลางนา) หมูที่ ๗
๕.๒๑ โครงการปรับปรุง ซอมแซมถนนสายทุงวิมาน-ควนขัน
๕.๒๒ โครงการซอมสรางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตสายลูโบะบาตู-ทุงวิมาน
๕.๒๓ โครงการกอสรางประตูระบายน้ําภายในตําบลบานควน
๕.๒๔ โครงการขุดบอน้ําตื้นใหทั่วทั้งตําบลบานควน
๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
๖.๑ จัดซื้อที่ดินเพื่อกิจการสาธารณะหมูที่ ๑-๗
๖.๒ โครงการประชุมสัมนาขาราชการทุกกระทรวงในตําบลบานควน
๖.๓ โครงการฝกอบรมใหความรูดานกฎหมายแกประชาชน
๖.๔ โครงการสรางความสัมพันธและการมีสวนรวมของ อบต.กับชุมชนตางๆ
๖.๕ สนับสนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ
๖.๖ โครงการประชุมประชาคมหมูบาน
๖.๗ โครงการปรับปรุง พัฒนาเว็บไซตของสํานักงานอบต.บานควน
๖.๘ โครงการปรับปรุง ตอเติม ติดตั้ง ระบบ internet ของสํานักงาน
๖.๙ โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน ของ อบต.บานควน
๖.๑๐ จัดซื้อครุภัณฑตางๆเพื่อใชในการปฏิบัติงานของ อบต.บานควน
๖.๑๑ ฝกอบรมคณะผูบริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงานของ อบต.
๖.๑๒ การบริหารจัดการภายในสํานักงานของ อบต.บานควน
๖.๑๓ คาสาธารณูปโภคของ อบต.
๖.๑๔ คาตอบแทนการปฏิบัติงานของบุคลากรของ อบต.
๖.๑๕ คาใชสอยในการปฏิบัติงานของ อบต.บานควน
/๖.๑๖ คาบํารุงรักษา...............
-๒๕-

๖.๑๖ คาบํารุงรักษา ซอมแซมทรัพยสินของ อบต.บานควน
๖.๑๗ โครงการพัฒนาศักยภาพและสรางความสัมพันธที่ดีของบุคลากรภายใน อบต.บานควน
๖.๑๘ โครงการประชาสัมพันธผลการดําเนินการบริหารจัดการ
๖.๑๙ โครงการสื่อหอกระจายสูชุมชน
๖.๒๐ โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
๖.๒๑ โครงการใหความรูดานภาษีแกผูประกอบการในพื้นที่
๖.๒๒ โครงการปรับปรุง ตอเติม ซอมแซมระบบเสียงไรสายในตําบล
๖.๒๓ โครงการรวมใจภักดิ์ รักษชุมชนคนตําบล
๖.๒๔ คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.(โบนัส)
๖.๒๕ สมทบกองทุนประกันสังคม
๖.๒๖ สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
๖.๒๗ โครงการจัดซื้อเครื่อง pc/โนตบุคและอุปกรณครุภัณฑสารสนเทศเพื่อใชประกอบการปฏิบัติงาน
๖.๒๘ โครงการจัดซื้อครุภัณฑโตะทํางานพรอมเกาอี้
๖.๒๙ จัดซื้อครุภัณฑลอวัดระยะเพื่อใชประกอบการปฏิบัติงาน
๖.๒๙ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพเอกสารเครื่องแสกน เครื่องถายเอกสาร
๖.๒๙ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อซอมแซมถนนลาดยาง ถนนดิน และอุปกรณไฟฟา
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
๖.๒๙ โครงการจัดซื้อทอ คสล.เพื่อใชซอมแซมครุภัณฑ พัสดุของ อบต.
๖.๒๙ จัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
๖.๒๙ โครงการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
๖.๒๙ โครงการฝกอบรมทบทวนสมาชิกอปพร.อบต.บานควน
๖.๒๙ โครงการพัฒนาศักยภาพ(เครือขาย)อปพร.อบต.บานควน
๖.๒๙ โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของตําบล
๖.๒๙ โครงการอบรมดูงานของสมาชิกอปพร.อบต.บานควน
๖.๒๙ โครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพเจาหนาที่และสมาชิกอปพร.อบต.บานควน
๖.๒๙ โครงการกิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในของสมาชิก อปพร.อบต.บานควน
๖.๒๙ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑตางๆในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
๗.๑ โครงการอบรมผูประกอบการและตรวจคุณภาพรานอาหารในตําบลบานควน
๗.๒ โครงการอบรมชีวอนามัยและความปลอดภัยแกผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
๗.๓ เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
๗.๔ อุดหนุนกลุมองคกรภาคประชาชนตามโครงการสรางเสริมปองกันโรคและฟนฟูผูปวย
๗.๕ อุดหนุนหนวยงานอื่นๆเชนสถานศึกษา,องคกรศาสนา(โครงการสรางเสริม ปองกัน ฟนฟู)
๗.๖ อุดหนุนหนวยบริการสาธารณสุขดําเนินกิจกรรมสรางเสริม/ปองกัน/ฟนฟูผูปวย
๗.๗ อุดหนุน อสม.ดําเนินงานดานสาธารณสุขมูลฐาน
๗.๘ โครงการตรวจสุขภาพประจําปพนักงานสวนตําบล
/๗.๙ โครงการรณรงค..........
-๒๖-

๗.๙ โครงการรณรงคใหความรูเรื่องโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
๗.๑๐ วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
๗.๑๑ คาจัดซื้อวัสดุกีฬาศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาตําบลบานควน
๗.๑๒ โครงการฟนฟูศักยภาพพนักงานกูชีพตําบลบานควน
๗.๑๓ โครงการคาย(คลินิก)กีฬาเยาวชนภาคฤดูรอน
๗.๑๔ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาใหกับหมูบานตางๆ
๗.๑๕ โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
๗.๑๖ โครงการแขงขันกีฬาภายในตําบลบานควน
๗.๑๗ โครงการเขารวมการแขงขันกีฬาประเพณีอาํ เภอเมืองสตูล
๗.๑๘ จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
๗.๑๙ จายเบี้ยยังชีพผูพิการ
๗.๒๐ จายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
๗.๒๑ โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
๗.๒๒ โครงการสงเสริม/พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผูดอยโอกาส
๗.๒๓ โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
๗.๒๔ สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันสตรีสากล
๗.๒๕ โครงการสงเสริมพัฒนากลุมสตรี
๗.๒๖ เงินอุดหนุนใหแกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานควน
๗.๒๗ โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชน
๗.๒๘ โครงการปรับปรุง ซอมแซม กลอง CCTV. ภายในสํานักงาน อบต.
๗.๒๙ โครงการสงเสริมอาชีพแกผูผานการบําบัดยาเสพติดในตําบล
๗.๓๐ อบรมใหความรูแกผูปกครองในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๗.๓๐ โครงการจัดสรางปายชื่อหมูบานภายในตําบลบานควน
๗.๓๐ โครงการจัดสรางปายแนะนําสถานที่ภายในตําบลบานควน(ปายบอกทางเขาสํานักงาน)
๗.๓๐ โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธสํานักงาน

๓.๒ สรุปสถานการณการพัฒนา

๓.๒.๑ การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ
องคการบริหารสวนตําบลบานควน
(๑) จุดแข็ง
- มีการจัดโครงสรางภายในที่เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ มีการแบงงาน/มอบหมายหนาที่รับผิดชอบ
บุคลากรมีความรูความสามารถและมีการจัดเก็บขอมูลในการดําเนินการ มาจัดทําเปนฐานขอมูลขององคกร
- ยึดหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกร
- การบริหารงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
- มีกลุมตาง ๆ ในหมูบาน เชนกลุมอาชีพ กลุมสวนยาง กลุมออมทรัพย เปนตน
- มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อตอการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพ
/(๒) จุดออน........
-๒๗-

(๒) จุดออน
- งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนา
(๓) โอกาส
- นโยบายของรัฐบาล/จังหวัดที่สนับสนุนสงเสริมดานการเกษตร การทองเที่ยว ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาของตําบลบานควน
(๔) อุปสรรค
- การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่มีนอย
- ระเบียบปฏิบัติ

-๒๘-

สวนที่ ๔
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
๔.๑ วิสัยทัศนการพัฒนา

“คนเปนศูนยกลางการพัฒนา การศึกษาทั่วถึง ประชาสังคมสันติสุข สูการเกษตรและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

๔.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในชวงสามปองคการบริหารสวนตําบลบานควน
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนา/สงเสริมสถานที่ทองเที่ยวใหไดมาตรฐานแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
๑.๒ พัฒนางานบริการและสนับสนุนการดําเนินงานธุรกิจการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน
๑.๓ สงเสริม/บูรณาการดานสิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจเพื่อการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ สงเสริมกิจกรรมการดูแลแหลงน้ําและการบริหารจัดการระบบน้ําเสีย
๒.๒ บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
๒.๓ สงเสริมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ สงเสริมสนับสนุนบริหารจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
๓.๒ บริหารจัดการการศึกษา
๓.๓ สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
๓.๔ สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานการเกษตรและสงเสริมเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ สงเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพการเกษตรใหกับเกษตรโดยถูกวิธีตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๒ พัฒนาแหลงน้ําและผลิตภัณฑดานการเกษตร
๔.๓ สงเสริมการออม ลดรายจายและเพิ่มรายได
๔.๔ สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักการบริหารจัดการชุมชนที่ดี

/ยุทธศาสตรที่ ๕..............

-๒๙ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ ตอเติม/ปรับปรุง/บํารุงรักษาระบบไฟฟาสาธารณะ
๕.๒ ขยายเขตระบบไฟฟาสวนภูมิภาค
๕.๓ กอสราง/ตอเติม/ปรับปรุง/บํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน
๕.๔ ขยายเขตระบบประปาสวนภูมิภาค
๕.๕ ขยายเขตระบบโทรศัพทสาธารณะ
๕.๖ กอสราง/ปรับปรุง/บํารุงรักษา ถนน,สะพาน แหลงน้ํา ทอระบายน้ําและภาชนะเก็บน้ํา
ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ สงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน
๖.๒ การบริหารจัดการ
๖.๓ สงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
แนวทางการพัฒนา
๗.๑ สงเสริมสุขภาพของประชาชน
๗.๒ สงเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
๗.๓ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

๔.๓ กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสตูล
(พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๒)
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสตูล
วิสัยทัศน
“เมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรเพิ่มมูลคา สังคมพัฒนา กาวหนาสูสากล”
พันธกิจ
๑. พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดสตูล โดยมุงเนนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสรางรายได
ใหกับประชาชนในจังหวัด
๒. พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวทุกระดับ และสงเสริมคุณภาพการบริหารจัดการทางการ
ทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย และมีสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว
๓. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานแหลงทองเที่ยวใหมีมาตรฐานการทองเที่ยวเปนที่ประทับใจ
ของนักทองเที่ยว
๔. พัฒนาและสงเสริมใหทําการเกษตรที่ปลอดภัย โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงรวม
ตลอดส ง เสริ มการสร างมู ล คา เพิ่ ม สิ น คา เกษตร และพั ฒ นาพื้ น ที่ เกษตรกรรมให ส ามารถ
ประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
/๕. พัฒนาเกษตร............

-๓๐๕. พั ฒ นาเกษตรให มีความเขมแข็ง โดยการเนน องคความรูภูมิ ปญ ญาทอ งถิ่น และเน นการใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการวิจัยพัฒนาที่ชวยใหเกษตรมีองคความรูใหม
๖. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงขายถนนใหครบถวนเพียงพอรองรับปริมาณจราจรและการให
ความสะดวกในการเดินทางตลอดทั้ง เชื่อมโยงเสนทางเพื่อเขาสูแหลงทองเที่ยวการเกษตร
และใหสอดคลองกับทิศทางทางการพัฒนาจังหวัดและการใชผังเมืองรวมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน
๗. พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใหไดมาตรฐานสากล
๘. รั ก ษาศิ ล ปวั ฒ นธรรม วิ ถี ชี วิต และภู มิ ป ญ ญาดั้ ง เดิ ม ของท อ งถิ่ น โดยการมี ส ว นร วมของ
ประชาชน เพื่อใหเปนสมบัติของลูกหลานสืบไป ตลอดรวมถึงการอนุรักษ และฟนฟู สืบสาน
ไวซึ่งวิถีของคนสตูล
๙. สงเสริม สนับสนุน ปองกัน และฟนฟูดานสุขภาพใหแกประชาชนเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่
ดีใหมีความสุข
๑๐. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และเพิ่มประสิทธิภาพในการสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอมที่ดี เพื่อสรางความสมดุลระหวาง
การเปนเมืองกับชนบท
๑๑. สงเสริม ใหป ระชาชนมีสวนรวมในการกํ าหนดทิ ศทางพัฒ นาทอ งถิ่น มีสวนรวมคิด รวม
ตัดสินใจ โดยใชกระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่น และการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของ
ทองถิ่น
๑๒. พัฒนาความพรอมของบุคลากรทองถิ่นใหสามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลง
พรอมทั้งกาวใหทั้งโลก
เปาหมายหลัก
๑. ประชาชนในจัง หวัดสตูล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขและมีรายไดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นซึ่ง เปน
รายไดจากการทองเทีย่ วและการเกษตร
๒. ประชาชนในจังหวัดสตูล มีจิตสํานึกที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความเปนพลเมือง และมี
ความสงบสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๑ ดาน ประกอบดวย
๑. ยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการทองเที่ยวที่ประทับใจ
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกแหลงทองเที่ยวให
เปนที่นาสนใจของนักทองเที่ยว
๑.๒ สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่นในการใหบริการทองเที่ยว สงเสริมการจัดการ
ความรูดานการทองเที่ยวแกชุมชน เอกชน และ ปลูกฝงจิตสํานึกของชุมชนในการ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
๑.๓ สงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว
๑.๔ พัฒนาจริยธรรมของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว
/๑.๕ สรางระบบ........

-๓๑๑.๕ สรางระบบมาตรฐาน/ใชเทคโนโลยี/จัดศูนยบริการ ในการใหบริการนักทองเที่ยว และการ
ประชาสัมพันธมาตรฐานใหแกผูประกอบการ
๑.๖ อบรมผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยว มัคคุเทศก และอาสาสมัคร ดานการทองเที่ยวให
สอดคลองกับระเบียบ กฎ มาตรฐานตางๆ รวมตลอดการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
ใหมีความรูมีทักษะการบริการที่ประทับใจนักทองเที่ยว
๑.๗ ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวทุกประเภทใหทั่วถึงและขยายไปยังประเทศเพื่อนบาน
๑.๘ จัดกิจกรรมประจําปที่นาสนใจ และเทศกาลที่โดดเดนเปนพิเศษตลอดทั้งป
๒. ยุทธศาสตรการเกษตรยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ สงเสริมอาชีพ สงเสริมและสนับสนุนการผลิต การลดตนทุนการผลิต การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร และการการสรางองคความรูทางดานการเกษตรกรรม ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
๒.๒ จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑทางการเกษตร
๒.๓ พัฒนาการคาชายแดนใหมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของสินคาทางการเกษตร
๒.๔ สนับสนุนการจัดตั้งศูนยวิจัย/สถาบันพัฒนาทางการเกษตร
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ทันสมัย
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมใหใชงานไดเต็มที่ดวยการกอสราง
ซอมแซมผิวจราจร การขยายเสนทางจราจรใหเชื่อมโยงกันในสายหลักและสายรอง
๓.๒ ปรับปรุงซอมแซม กอสราง ทาเทียบเรือ เขื่อน สะพาน ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
๓.๓ สนับสนุนการขยายเขตการใหบริการประปา ไฟฟา โทรศัพท และระบบอินเตอรเน็ต
๓.๔ จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณทันสมัยเพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
ทั้งทางบกทางน้ํา
๓.๕ สงเสริม และสนับสนุนการจัดทําและปฏิบัติตามผังเมืองรวมจังหวัดผังเมืองเฉพาะ
และผังเมืองชุมชน
๓.๖ บริหารจัดการน้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค อยางเพียงพอ
๓.๗ สงเสริมการใหความรูดานกฎระเบียบ และความปลอดภัยในการใชถนน
และการปลูกฝงจิตสํานึก และความมีวินัยในการจราจร
๔. ยุทธศาสตรการสงเสริมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ สงเสริมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมใหมี
ความสมบูรณดังเดิม
๔.๒ สงเสริม สนับสนุนจัดการแหลงน้ําใหสามารถแกปญหาน้ําทวม น้ําแหงไดอยางยั่งยืน
๔.๓ สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสีย
/๔.๔ สงเสริม สนับสนุน........

-๓๒๔.๔ สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกของประชาชนในการเฝาระวังแกไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔.๕ สงเสริมใหประชาชนมีความรูในการใชที่ดินและประโยชนที่ดิน ใหเหมาะสมและเกิด
ประโยชนสูงสุด
๕. ยุทธศาสตรพฒ
ั นาการกีฬาเพื่อความเปนเลิศและเพือ่ นันทนาการ
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ กอสราง พัฒนาลานกีฬา สวนสาธารณะและจัดตั้งศูนยฝกกีฬา
๕.๒ พัฒนา ปรับปรุง รักษา สนามกีฬาใหไดมาตรฐานและรองรับการใชบริการและจัดหา
เครื่องมือ/อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการออกกําลังกายใหครบครัน
๕.๓ พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการใหมีความรู ความชํานาญ และทักษะมากขึ้น
รวมถึงการสงเสริมการพัฒนาการดานการกีฬา และนันทนาการใหมีทักษะที่สูงขึ้น
๕.๔ สงเสริมการจัดกิจกรรมดานกีฬา เปนประจําและตอเนื่อง
๕.๕ สงเสริมการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพใหกับประชาชน
๖. ยุทธศาสตรการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ สงเสริมสนับสนุนใหมีกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี และการอนุรักษไวซงึ่ ประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๖.๒ สงเสริมใหผูนําทางศาสนา สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการพัฒนาประชาชนใหเปนผูมี
คุณธรรม ยึดมั่นในหลักศาสนา
๖.๓ ปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม แกประชาชน
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม
แนวทางการพัฒนา
๗.๑ พัฒนามาตรฐานการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๗.๒ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส
ทางสังคม
๗.๓ สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๗.๔ สงเสริมสุขภาพของประชาชน การปองกันและควบคุมโรค
๗.๕ สงเสริม และพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพใหมีทักษะสูงขึ้น
๘. ยุทธศาสตรการลงทุน การพาณิชย และเศรษฐกิจของจังวัดสตูล
แนวทางการพัฒนา
๘.๑ สงเสริมการลงทุนดานอสังหาริมทรัพย และการพาณิชย
๘.๒ สงเสริมการจัดตั้งตลาดใหมีความเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย
๘.๓ สนับสนุนใหมีการเปดพื้นที่ปลอดภาษี และพัฒนาการคาชายแดนใหมีประสิทธิภาพ
๘.๔ สงเสริมการออมใหแกประชาชน

/๙. ยุทธศาสตร..........

-๓๓๙. ยุทธศาสตรเมืองสงบสุข
แนวทางการพัฒนา
๙.๑ เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๙.๒ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน/กลุมอาสาสมัคร ใหมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น และสงเสริมให
ประชาชนเฝาระวังเหตุและปองกันตนเอง
๙.๓ สงเสริม สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันแกไขปญหายาเสพติด
๙.๔ สงเสริม สนับสนุนการสรางความสมานฉันทในชุมชนและสนับสนุนการสรางความเขมแข็ง
ในชุมชน
๑๐. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา
๑๐.๑ จัดการวางแผนพัฒนาทองถิ่น การประสานแผนพัฒนาทองถิ่นโดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน
๑๐.๒ เสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกร
๑๐.๓ เสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม
จริยธรรม
๑๐.๔ พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ และสถานที่ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหทันสมัยและ
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
๑๐.๕ สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และเสรีภาพของประชาชนและสงเสริมการมี
สวนรวม ของประชาชน ในการพัฒนาทองถิ่น
๑๐.๖ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ของทองถิ่นอยางทั่วถึง
๑๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
๑๑.๑ สงเสริมการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่นดวยการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต
๑๑.๒ สงเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากร
๑๑.๓ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสรางแหลงเรียนรูในโรงเรียน
๑๑.๔ พัฒนาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๑๑.๕ พัฒนานักเรียนใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุขในการเรียน

-๓๔-

สวนที่ ๕
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๒)
(ไมรวมโครงการที่เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลบานควน)

ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖๐
ป ๒๕๖๑
ป ๒๕๖๒
รวม ๓ ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท )

๑. ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานการทองเที่ยว
๑.๑ แนวทางการพัฒนา

พัฒนา/สงเสริมสถานที่ทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

๑

๑๐๐,๐๐๐

๑

๑๐๐,๐๐๐

-

๑.๒ แนวทางการพัฒนา

พัฒนางานบริการและสนับสนุนการดําเนินงานธุรกิจการ
ทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน

๓

๒๒๐,๐๐๐

๑

๕๐,๐๐๐

๒

๑.๓ แนวทางการพัฒนา

สงเสริม/บูรณาการดานสิง่ แวดลอม สังคม วัฒนธรรม
และเศรษฐกิจเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

๒

๑๕๐,๐๐๐

๑

๕๐,๐๐๐

๖

๔๗๐,๐๐๐

๓

๒๐๐,๐๐๐

รวม

-

๒

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๖

๓๗๐,๐๐๐

๑

๓๐,๐๐๐

๔

๒๓๐,๐๐๐

๓

๑๓๐,๐๐๐

๑๒

๘๐๐,๐๐๐

-๓๕-

ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖๐
ป ๒๕๖๑
ป ๒๕๖๒
รวม ๓ ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท) โครงการ
(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)

๒. ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๒.๑ แนวทางการพัฒนา สงเสริมกิจกรรมการดูแลแหลงน้ําและการบริหารจัดการ
ระบบน้ําเสีย
๒.๒ แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
๒.๓ แนวทางการพัฒนา สงเสริมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
รวม

๓. ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔

แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา

สงเสริมสนับสนุนบริหารจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
บริหารจัดการศึกษา
สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
รวม

๖

๗๓๐,๐๐๐

๔

๔๐๐,๐๐๐

๔

๒๙๐,๐๐๐

๑๔

๑,๔๒๐,๐๐๐

๒

๒,๗๐๐,๐๐๐

๑

๓๐๐,๐๐๐

๑

๓๐๐,๐๐๐

๔

๓,๓๐๐,๐๐๐

๑

๕๐,๐๐๐

๑

๓๐,๐๐๐

๑

๓๐,๐๐๐

๓

๑๑๐,๐๐๐

๙

๓,๔๘๐,๐๐๐

๖

๗๓๐,๐๐๐

๖

๖๒๐,๐๐๐

๒๑

๔,๘๓๐,๐๐๐

๑๑
๑๓
๘
๓
๓๕

๖,๓๓๐,๐๐๐
๘,๗๖๙,๖๐๐
๑,๒๑๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
๑๖,๖๕๙,๖๐๐

๗
๗
๔
๑
๑๙

๕,๗๓๐,๐๐๐
๖,๑๐๔,๖๐๐
๕๘๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๒,๔๖๔,๖๐๐

๖
๕
๓
๑
๑๕

๕,๖๓๐,๐๐๐
๕,๗๕๔,๖๐๐
๔๓๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๑,๘๖๔,๖๐๐

๒๔
๒๕
๑๕
๕
๖๙

๑๗,๖๙๐,๐๐๐
๒๐,๖๒๘,๘๐๐
๒,๒๒๐,๐๐๐
๔๕๐,๐๐๐
๔๐,๙๘๘,๘๐๐

๓

๔๕๐,๐๐๐

๑

๗๕,๐๐๐

-

-

๔

๕๒๕,๐๐๐

๓
๒
๔
๑๒

๒๖๕,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๑๘๕,๐๐๐
๙๘๐,๐๐๐

๓
๕
๑
๑๐

๗๕๐,๐๐๐
๖๙๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑,๕๖๕,๐๐๐

๑
๑
๒
๔

๑๔๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๓๗๐,๐๐๐

๗
๘
๗
๒๖

๑,๑๕๕,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐
๔๓๕,๐๐๐
๒,๙๑๕,๐๐๐

๔. ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานการเกษตรและสงเสริมเศรษฐกิจ

๔.๑ แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพการเกษตรใหกับ
เกษตรโดยถูกวิธีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหลงน้ําและผลิตภัณฑดานการเกษตร
๔.๓ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการออม ลดรายจายและเพิ่มรายได
๔.๔ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการดําเนินชีวิตตามการบริหารจัดการชุมชนที่ดี
รวม

-๓๖-

ยุทธศาสตร

๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕
๕.๖

๕. ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา

ตอเติม/ปรับปรุง/บํารุงรักษาระบบไฟฟาสาธารณะ
ขยายเขตระบบไฟฟาสวนภูมิภาค
กอสราง/ตอเติม/ปรับปรุง/บํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน
ขยายเขตระบบประปาสวนภูมิภาค
ขยายเขตระบบโทรศัพทสาธารณะ
กอสราง/ปรับปรุง/บํารุงรักษา ถนน,สะพาน แหลงน้ํา
ทอระบายน้ําและภาชนะเก็บน้ํา

ป ๒๕๖๐
ป ๒๕๖๑
ป ๒๕๖๒
รวม ๓ ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท) โครงการ
(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)
๒
๑
๒
๑
-

๘๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
-

๒
๑
๒
๑
-

๓๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
-

๒
๑
๒
๑
-

๓๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
-

๖
๓
๖
๓
-

๑,๔๐๐,๐๐๐
๗๐๐,๐๐๐
๑,๑๕๐,๐๐๐
๒,๒๐๐,๐๐๐
-

๒๗

๗,๔๖๐,๐๐๐

๒๑

๖,๐๕๐,๐๐๐

๑๖

๔,๐๘๐,๐๐๐

๖๔

๑๗,๕๙๐,๐๐๐

๓๓

๑๑,๓๖๐,๐๐๐

๒๗

๖,๙๕๐,๐๐๐

๒๒

๔,๗๓๐,๐๐๐

๘๒

๒๓,๐๔๐,๐๐๐๐

๖.๑ แนวทางการพัฒนา สงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน
๖.๒ แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการ
๖.๓ แนวทางการพัฒนา สงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔
๒๙
๗

๕๘๐,๐๐๐
๒๕,๕๐๒,๒๐๐
๑,๐๒๐,๐๐๐

๒
๘
๕

๓๐๐,๐๐๐
๑,๐๓๔,๐๐๐
๑,๓๗๐,๐๐๐

๒
๘
๔

๓๕๐,๐๐๐
๑,๑๐๖,๐๐๐
๔๙๐,๐๐๐

๘
๔๕
๑๖

๑,๒๓๐,๐๐๐
๒๗,๖๔๒,๒๐๐
๒,๘๘๐,๐๐๐

รวม

๔๐

๒๗,๑๐๒,๒๐๐

๑๕

๒,๗๐๔,๐๐๐

๑๔

๑,๙๔๖,๐๐๐

๖๙

๓๑,๗๕๒,๒๐๐

๑๘
๙
๔

๒,๓๖๔,๐๐๐
๑๐,๒๑๖,๘๐๐
๙๓๐,๐๐๐

๑๕
๗
๑

๒,๑๑๔,๐๐๐
๑๐,๐๘๖,๘๐๐
๕๐,๐๐๐

๑๓
๗
๑

๑,๙๕๖,๘๐๐
๑๐,๐๘๖,๘๐๐
๒๐๐,๐๐๐

๔๖
๒๓
๖

๖,๔๓๔,๘๐๐
๓๐,๓๙๐,๔๐๐
๑,๑๘๐,๐๐๐

๓๑

๑๓,๕๑๐,๘๐๐

๒๓

๑๒,๒๕๐,๘๐๐

๒๑

๑๒,๒๔๓,๖๐๐

๗๕

๓๘,๐๐๕,๒๐๐

รวม

๖. ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการ

๗. ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

๗.๑ แนวทางการพัฒนา
๗.๒ แนวทางการพัฒนา
๗.๓ แนวทางการพัฒนา

การสงเสริมสุขภาพของประชาชน
สงเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
รวม

-๓๗-

ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖๐
ป ๒๕๖๑
ป ๒๕๖๒
รวม ๓ ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

๑. ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานการทองเที่ยว

๖

๔๗๐,๐๐๐

๓

๒๐๐,๐๐๐

๓

๑๓๐,๐๐๐

๑๒

๘๐๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

๙

๓,๔๘๐,๐๐๐

๖

๗๓๐,๐๐๐

๖

๖๒๐,๐๐๐

๒๑

๔,๘๓๐,๐๐๐

๓. ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม

๓๕

๑๖,๖๕๙,๖๐๐

๑๙

๑๒,๔๖๔,๖๐๐

๑๕

๑๑,๘๖๔,๖๐๐

๖๙

๔๐,๙๘๘,๘๐๐

๔. ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานการเกษตรและสงเสริมเศรษฐกิจ

๑๒

๙๘๐,๐๐๐

๑๐

๑,๕๖๕,๐๐๐

๔

๓๗๐,๐๐๐

๒๖

๒,๙๑๕,๐๐๐

๕. ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

๓๓

๑๑,๓๖๐,๐๐๐

๒๗

๖,๙๕๐,๐๐๐

๒๒

๔,๗๓๐,๐๐๐

๘๒

๒๓,๐๔๐,๐๐๐๐

๖. ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการ

๔๐

๒๗,๑๐๒,๒๐๐

๑๕

๒,๗๐๔,๐๐๐

๑๔

๑,๙๔๖,๐๐๐

๖๙

๓๑,๗๕๒,๒๐๐

๗. ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม

๓๑

๑๓,๕๑๐,๘๐๐

๒๓

๑๒,๒๕๐,๘๐๐

๒๑

๑๒,๒๔๓,๖๐๐

๗๕

๓๘,๐๐๕,๒๐๐

รวมทั้งหมด

๑๖๖ ๗๓,๕๖๒,๖๐๐ ๑๐๓ ๓๖,๘๖๔,๔๐๐ ๘๕

๓๑,๙๐๔,๒๐๐ ๓๕๔ ๑๔๒,๓๓๑,๒๐๐

-๓๘-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
องคการบริหารสวนตําบลบานควน
- ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดชายแดนใต ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล ที่ ๑ การพัฒนาทองเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศใหไดมาตรฐานและยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสตูล ที่ ๑ พัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานการทองเที่ยว
ที่

๑

๒

๑

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐
(บาท)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(บาท)

๑.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนา/สงเสริมสถานที่ทองเที่ยวใหไดมาตรฐานแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณริม
เพื่อสงเสริมการ
ตามแบบที่
๕๘: ๒๔๑,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
คลองมําบัง ในเขตตําบล
ทองเที่ยวภายใน
อบต.บานควนกําหนด ๕๙: ๑๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน
บานควน
ตําบลบานควน
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสถานที่ เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลบานควน ทองเที่ยว ภายใน
ตําบลบานควน

ตามแบบที่
๕๘: อบต.บานควนกําหนด ๕๙: -

_

๑.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนางานบริการและสนับสนุนการดําเนินงานธุรกิจการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน
โครงการจัดฝกอบรมใหความรู เพื่อสงเสริมและ -อบรมมัคคุเทศกนอย ๕๗: ๕๐,๐๐๐
ดานการทองเที่ยว
เพิ่มศักยภาพดาน -อบรมผูประกอบการ ๕๘: ๕,๐๐๐
อบต.บานควน
การทองเที่ยวภาย รานอาหาร,รถซาเลง ๕๙: ในตําบลบานควน -อบรมดานภาษา
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๒๕๖๒
(บาท)
_

๑๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

ตัวชี้วัด
(KPI)

_ จํานวนพื้นที่
ที่ไดปรับปรุง
ภูมิทัศน
_ จํานวนของที่
ทองเที่ยวที่ได
ปรับภูมิทัศน

๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง
อบต.บานควน อบต.บานควน ของการจัด
ฝกอบรม

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนในตําบล กองโยธา
ไดรบั ประโยชน
สํานักปลัด
จากการทองเที่ยว
ประชาชนในตําบล กองโยธา
ไดรบั ประโยชน
สํานักปลัด
จากการทองเที่ยว

ประชาชนไดรบั
สํานักปลัด
ประโยชนจากการ
ทองเที่ยวในตําบล

-๓๙ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒

อุดหนุนกลุมบริการนําเที่ยวชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ตามโครงการของกลุม ๕๘: ตําบลบานควน
ดานการใหบริการ บริการนําเที่ยวชุมชน ๕๙: ของกลุม
ตําบลบานควน

๓

จัดทําสื่อและประชาสัมพันธ
ขอมูลการทองเที่ยวของตําบล
บานควน

๑

เพื่อสงเสริมการ -จัดทําปาย
ทองเที่ยวและเพื่อ -จัดทําวีดีทัศน
รองรับการเขารวม -จัดทําเอกสารขอมูล
สูประชาคมอาเซียน
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๕๘: ๕๙: -

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
๑๒๐,๐๐๐
อบต.บานควน
๕๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๒๕๖๒
(บาท)

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ทองเที่ยวภายใน
ในตําบลบานควน
ตําบลบานควน

-กลุมบริการโฮมสเตย ๕๘: ๕,๖๐๐
-กลุมบริการนําเที่ยว ๕๙: ชุมชน
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๕๐,๐๐๐
อบต.บานควน

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

_

_ จํานวนครั้ง กลุมมีรายไดเพิ่มขึ้น สํานักปลัด
กอง
ที่ไดอุดหนุน จากการทองเที่ยว
สวัสดิการ

_

๕๐,๐๐๐ จํานวนของ ประชาชนไดรับผล สํานักปลัด
อบต.บานควน นักทองเที่ยว ประโยชนจากการ
ทองเที่ยว
เขาสูพื้นที่

๑.๓ แนวทางการพัฒนา สงเสริม/บูรณาการดานสิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจเพื่อการทองเทีย่ วอยางยั่งยืน
จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อสงเสริมการ -กิจกรรมลองแกง กีฬา ๕๗: ๑๕,๕๔๐
๑๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
เชิงอนุรักษ ในตําบลบานควน
ทองเที่ยวภายใน และการละเลนทางน้ํา ๕๘: ๕๕,๐๐๐
อบต.บานควน
อบต.บานควน
ตําบลบานควน -กิจกรรมแขงขันจักรยาน ๕๙: ๑๐๐,๐๐๐
-กิจกรรมดานวัฒนธรรม
และภูมิทองถิ่น
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๒ สนับสนุนกลุมกิจกรรมตางๆเพื่อ เพื่อสงเสริมการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

_

_ จํานวนครั้ง ประชาชนไดรับผล สํานักปลัด
ที่จัดกิจกรรม ประโยชนจากการ
ทองเที่ยว

๓๐,๐๐๐ จํานวนกลุม ประชาชนไดรับผล สํานักปลัด
อบต.บานควน ทีไ่ ดสนับสนุน ประโยชนจากการ
กอง
ทองเที่ยว
สวัสดิการ

-๔๐- ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดชายแดนใต ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และระบบโลจิสติกส รองรับประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสตูล ที่ ๔ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูสังคมนาอยูอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่

๑
๒
๓

๔
๕

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐
(บาท)

๒.๑ แนวทางการพัฒนา สงเสริมกิจกรรมการดูแลแหลงน้ําและการบริหารจัดการระบบน้ําเสีย
โครงการพัฒนา ตกแตง และทํา ประชาสัมพันธและ
ตามโครงการ
๕๘: ๘,๔๔๓
ความสะอาด ลําคลองมําบัง
รณรงคการสราง
ของ อบต.บานควน ๕๙: ๓๐,๐๐๐
คลองน้ําพระและหวยกาเนะ
จิตสํานึกอนุรักษ
สนับสนุนกลุม/เครือขายอนุรักษ เพื่อสงเสริมและรวม
ตามโครงการ
๕๘: ๕,๐๐๐
ลําคลอง ลําหวยสาธารณะตําบล สรางจิตสํานึกใหแก ของกลุม/เครือขายฯ ๕๙: บานควน
กลุมในการอนุรักษฯ
โครงการคลองสวย น้ําใส
เพื่อสรางจิตสํานึก - กิจกรรมพัฒนาคลอง ๕๗: รวมกันในการดูแล - รณรงคการอนุรักษฯ ๕๘: ๓๐,๐๐๐
อนุรักษแหลงน้ํา - สรางเครือขายอนุรักษ ๕๙: ๖๐,๐๐๐
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน
ขุดลอกคูน้ํา/ลําหวยสาธารณะ เพื่ออนุรักษแหลง
ตามแบบที่
๕๗: ๙๙,๐๐๐
ในพื้นที่ตําบลบานควน
น้ําและเพื่อปองกัน อบต.บานควนกําหนด ๕๘: ๙๕,๕๐๐
หมูที่ ๑-๗
น้ําทวม
๕๙:
โครงการสงเสริมและอนุรักษพันธ เพื่ออนุรักษแหลง
ตามแบบที่
๕๘: สัตวน้ําบริเวณหวยกาเนะ
น้ําและทรัพยากร อบต.บานควนกําหนด ๕๙: สัตวน้ํา

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(บาท)

๑๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน
๕๐,๐๐๐
อบต.บานควน
๑๕๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๑๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน
๓๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๒๕๖๒
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

_

_ จํานวนของ
ขยะทีมีอยู
ในลําคลอง
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง
อบต.บานควน อบต.บานควน ที่ไดสนับสนุน

เกิดกิจกรรมคลอง สํานักปลัด
สวยน้ําใส
กอง
สาธารณสุข
ประชาชนไดรับผล สํานักปลัด
ประโยชนจากแหลง กอง
น้ําสาธารณะ
สวัสดิการ
๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง มีแหลงน้ําสะอาด สํานักปลัด
อบต.บานควน อบต.บานควน ที่จัดกิจกรรม เพื่อการอุปโภค
กอง
และบริโภคและ สาธารณสุข
การทองเที่ยว
_

_ จํานวนคูน้ํา
และลําหวย
สาธารณะ
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ จํานวนพื้นที่
อบต.บานควน อบต.บานควน ในลําหวย
สาธารณะ

ประชาชนไดรับผล กองโยธา
ประโยชนจากแหลง
น้ําสาธารณะ
กอง
ประชาชนไดรับผล
ประโยชนจากแหลง สาธารณสุข
น้ําสาธารณะ
สํานักปลัด

-๔๑ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ตอ)
ที่
๖

๑
๒

๑

โครงการ

วัตถุประสงค

กอสรางผนังกันน้ําเซาะตลิ่งริม เพื่อดูแลรักษาแหลง
คลองมําบัง หมูที่ ๑,๒,๓,๕,๖,๗ น้ําและปองกันน้ํา
เซาะตลิ่ง

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ตามแบบที่
๕๗: ๓๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ จํานวนพื้นที่ ประชาชนไดรับ
อบต.บานควน
อบต.บานควน อบต.บานควน ทีโ่ ดนน้ํากัด ความปลอดภัย
อบต.บานควนกําหนด ๕๘: ๙๙๖,๕๐๐
๕๙: ๗๗๕,๐๐๐
เซาะตลิ่ง
น้ําเซาะตลิ่ง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒.๒ แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพื่อใชในการบริหาร -ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ
แบบอัดทาย
จัดการขยะของ
ตามโครงการ
อบต.บานควน
ของ อบต.บานควน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อการจัดการขยะ -กิจกรรมการจัดการ
และสิ่งปฏิกูล
และสิ่งปฏิกูลอยาง และการกําจัดขยะ
-กิจกรรมการรณรงคการ
เปนระบบ
คัดแยกและการใหความรู
-กิจกรรมจัดตั้งศูนยฯ
และการสรางเครือขาย
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๕๘: ๕๙: -

๒,๓๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๕๗: ๔๘๑,๐๖๔
๕๘: ๔๐๑,๗๖๒
๕๙: ๓๓๕,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๒.๓ แนวทางการพัฒนา สงเสริมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการชุมชนรวมใจอนุรักษ เพื่อใหประชาชนเกิด -กิจกรรมตามพระราชดําริ ๕๗: ๑๕,๔๓๐
จิตสํานึกและมีความ พระราชเสาวนีย
๕๘: ๔๐,๐๐๐
สิ่งแวดลอม
ตระหนักในเรื่องการ -ฝกอบรมใหความรูและ ๕๙: ๒๐,๐๐๐
อนุรักษ
สรางจิตสํานึกอนุรักษ
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๕๐,๐๐๐
อบต.บานควน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองโยธา

_

_ จํานวนของ สามารถบริการ
กอง
รถบรรทุกขยะ การจัดเก็บขยะได สาธารณสุข
ทั่วถึง
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐ จํานวนขยะ มีการจัดการขยะ
กอง
อบต.บานควน อบต.บานควน ที่มีปริมาณ และสิ่งปฏิกูลอยาง สาธารณสุข
ลดลง
เปนระบบ

๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ประชาชนมีจิตสํานึก
กอง
อบต.บานควน อบต.บานควนของการดําเนิน ในการรวมอนุรักษ สวัสดิการ
กิจกรรม
สิ่งแวดลอม

-๔๒- ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดชายแดนใต ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และระบบโลจิสติกส รองรับประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสตูล ที่ ๕ การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ที่

๑
๒

๓
๔
๕

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐
(บาท)

๓.๑ แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนบริหารจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนใน
เพื่อใหเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนที่เขาหลัก ๕๗: ๒,๕๙๔,๓๔๐
สังกัดของรัฐ ในตําบล
สังกัดของรัฐ ไดดื่ม เกณฑตามเปาหมายทุก ๕๘: ๒,๗๖๓,๙๖๙
นมครบทุกคน
คนในตําบลบานควน ๕๙: ๑,๖๔๐,๐๐๐
อุดหนุนคาอาหารกลางวัน
เพื่อใหเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนที่เขาหลัก ๕๗: ๓,๔๙๒,๐๐๐
โรงเรียนสังกัดของรัฐ
ในสังกัดของรัฐ ได เกณฑตามเปาหมายทุก ๕๘: ๓,๔๓๖,๐๐๐
รับประทานอาหาร คนในตําบลบานควน ๕๙: ๓,๔๑๕,๐๐๐
กลางวัน
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
เพื่อใหเด็กไดมีพื้นที่
ตามโครงการ
๕๗: ๑๑๘,๑๐๐
แหงชาติ
ทํากิจกรรมรวมกัน
โรงเรียนในตําบล ๕๘: ๒๗๘,๖๕๐
บานควน
๕๙: ๑๐๐,๐๐๐
สนับสนุนหนังสือพิมพรายวัน
เพื่อสงเสริมการ
ตามโครงการ
๕๗: ๖๐,๐๐๐
รับรูขอมูลขาวสาร
สําหรับหมูบาน
ของ อบต.บานควน ๕๘: ๔๗,๐๔๐
ของประชาชน
๕๙: ๗๕,๐๐๐
สงเสริมพัฒนาศักยภาพทาง ดาน เพื่อสงเสริมพัฒนา
ตามโครงการของ ๕๗: ๖๐,๐๐๐
กีฬาของเยาวชน (อุดหนุน
ศักยภาพดานกีฬา โรงเรียนใน ต.บานควน ๕๘: ๘๐,๐๐๐
๕๙: ๘๐,๐๐๐
โครงการแขงขันกีฬาเครือขาย) ใหแกนักเรียน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(บาท)

๑,๖๔๐,๐๐๐
อบต.บานควน
๓,๔๑๕,๐๐๐
อบต.บานควน
๒๕๐,๐๐๐
อบต.บานควน
๗๕,๐๐๐
อบต.บานควน
๘๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๒๕๖๒
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑,๖๔๐,๐๐๐ ๑,๖๔๐,๐๐๐ จํานวนของ นักเรียนทุกคน
กอง
อบต.บานควน อบต.บานควน นักเรียนที่ได มีสุขภาพแข็งแรง การศึกษา
ดื่มนม
๓,๔๑๕,๐๐๐ ๓,๔๑๕,๐๐๐ จํานวนของ นักเรียนในตําบลได กอง
อบต.บานควน อบต.บานควน นักเรียนที่ได รับประทานอาหาร การศึกษา
รับประทาน ที่มีประโยชน
อาหารกลางวัน
_
_ จํานวนเด็กที่ เด็กในตําบลไดรวม
กอง
เขารวมกิจกรรม กิจกรรมในวันเด็ก การศึกษา
แหงชาติ
๗๕,๐๐๐
๗๕,๐๐๐ จํานวนของ ประชาชนมีชองทาง สํานักปลัด
อบต.บานควน อบต.บานควน หมูบานที่ไดรับ การรับรูขาวสาร
สวน
การสนับสนุน ตางๆมากขึ้น
การศึกษา
_
_ จํานวนกีฬา เด็กในตําบลไดรวม
กอง
ที่ไดรับการ กิจกรรมกีฬา
การศึกษา
สนับสนุน
โรงเรียนของ
รัฐในตําบล

-๔๓ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น(ตอ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๖ อุดหนุนโรงเรียนตาดีกา
เพื่อพัฒนาการเรียน
ตามโครงการ
๕๗: ๑๕๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐ จํานวนของ
อบต.บานควน
อบต.บานควน อบต.บานควน โรงเรียนที่ได
ในตําบลบานควน
การสอนตาดีกาใน
ของศูนยฯ ๙ แหง ๕๘: ๓๐๐,๐๐๐
ตําบลบานควน
๕๙: ๓๐๐,๐๐๐
อุดหนุน
๗ โครงการสนับสนุนการเรียน
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
_ จํานวนของ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ -กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ๕๘: อบต.บานควน
อบต.บานควน
การสอนแกโรงเรียนตาดีกาใน
กิจกรรมที่ได
การเรียนการสอน -กิจกรรมพัฒนาสงเสริม ๕๙: ตําบลบานควน
สนับสนุน
ตาดีกาในตําบล การเรียนรูของนักเรียน
-กิจกรรมสนับสนุนดาน
คุณภาพชีวิตนักเรียน
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
อุปกรณ/สื่อสารสนเทศ
ตามโครงการ
ของโรงเรียนตาดีกา
๘ สนับสนุนจัดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาสงเสริม
๕๘: ๑๐๐,๐๐๐
_
_ จํานวนของ
ตามโครงการ
และกิจกรรมกีฬาของโรงเรียน ศักยภาพของนักเรียน ของ อบต.บานควน ๕๙: อบต.บานควน
โรงเรียนตาดีกา
โรงเรียนตาดีกา
ไดเขารวม
ตาดีกาในตําบล
๙ โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสงเสริมคุณธรรม
ตามโครงการ
๕๗: ๑๖,๔๐๕
๑๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ จํานวนของ
เยาวชนภาคฤดูรอน หมูที่ ๑-๗ จริยธรรมแกเยาวชน ของ อบต.บานควน ๕๘: ๑๒๐,๐๐๐
อบต.บานควน
อบต.บานควน อบต.บานควน เยาวชนได
ในตําบลบานควน
๕๙: ๑๐๐,๐๐๐
เขาอบรม
๑๐ โครงการสงเสริมคุณธรรมและ เพื่อสงเสริมกิจกรรม -กิจกรรมสงเสริมการอาน ๕๗: ๑๒๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ จํานวนเด็ก
จริยธรรมแกเยาวชน
ทางศาสนาประเพณี อัลกุรอาน
๕๘: ๙๗,๐๓๐
อบต.บานควน
อบต.บานควน อบต.บานควน และเยาวชน
ของทองถิ่น
-กิจกรรมเยาวชนตนแบบ ๕๙: ๑๒๐,๐๐๐
ที่ไดศึกษาวิชา
ตามโครงการ
อัลกุรอาน
ของ อบต.บานควน
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนตาดีกา
กอง
ในตําบลบานควน การศึกษา
มีประสิทธิภาพ
โรงเรียนตาดีกา
กอง
ในตําบลบานควน การศึกษา
กลุมตาดีกา
มีประสิทธิภาพ

โรงเรียนตาดีกา
กอง
ในตําบลบานควน การศึกษา
กลุมตาดีกา
มีประสิทธิภาพ
เยาวชนในตําบลมี
กอง
คุณธรรมจริยธรรม สวัสดิการ
มากขึ้น
ไดสงเสริมกิจกรรม
กอง
ศาสนาประเพณี
สวัสดิการ
ของทองถิ่น

-๔๔ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น(ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๑ โครงการเตรียมความพรอมเพื่อ เพื่อรองรับการเขาสู -กิจกรรมพัฒนาสื่อการ ๕๘: ประชาคมอาเซียน เรียนรูดานภาษา
๕๙: การเขาสูประชาคมอาเซียน
-กิจกรรมจัดฝกอบรมให
ความรูดานภาษา
-กิจกรรมจัดหาสนับสนุน
บุคลากร/วิทยากรดาน
ภาษาตางประเทศ
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน
๑

๓.๒ แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัด เพื่อสงเสริมและ
การเรียนการสอนของศูนยพัฒนา พัฒนาการจัดการ
เด็กเล็กในตําบล
เรียนการสอนของ
ศพด.ใหมีมาตรฐาน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

-กิจกรรมฝกอบรมศึกษาดู ๕๗: ๑๑๘,๙๔๐
งานและพัฒนาบุคลากร ๕๘: ๒๒๓,๐๘๐
-จัดฝกอบรมทักษะตางๆ ๕๙: ๑๖๐,๐๐๐
-กิจกรรมพัฒนาสงเสริม
การเรียนรูของนักเรียน
-การเรียนรูนอกสถานที่
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
/สื่อสารสนเทศ
-การผลิตสื่อฯการสอน
-พัฒนาการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรปฐมวัย
ตามโครงการ
ของ ศพด.บานควน

๒๕๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๒๕๖๒
(บาท)
_

ตัวชี้วัด
(KPI)
_ จํานวนของ
กิจกรรม

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนในตําบล
กอง
ไดรบั ผลประโยชน การศึกษา
จากการจัดกิจกรรม

๒๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐ จํานวนของ ศูนยพัฒนา เด็กเล็ก กอง
อบต.บานควน อบต.บานควน ของศูนยฯที่ ในตําบลบานควน การศึกษา
ไดดําเนินการ มีประสิทธิภาพ

-๔๕ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น(ตอ)
ที่
๒
๓

๔

๕

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
โครงการ
วัตถุประสงค
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการอาหารเสริม(นม)
เพื่อใหเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนที่เขาหลัก ๕๗: ๑,๔๑๕,๐๐๐
๑,๔๑๕,๐๐๐ ๑,๔๑๕,๐๐๐ จํานวนของ นักเรียนทุกคน
กอง
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบล ของ ศพด. ไดดื่มนม เกณฑตามเปาหมายทุก ๕๘: อบต.บานควน
อบต.บานควน อบต.บานควน นักเรียนที่ได มีสุขภาพแข็งแรง การศึกษา
ครบทุกคน
คนในตําบลบานควน ๕๙: ๑,๔๒๖,๐๐๐
ดื่มนม
โครงการอาหารกลางวัน
เพื่อใหเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนของ ศพด. ๕๗: ๙๓๘,๘๐๐
๓,๘๖๙,๖๐๐
๓,๘๖๙,๖๐๐ ๓,๘๖๙,๖๐๐ จํานวนของ นักเรียน ศพด.ใน
กอง
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบล ใน ศพด.ในตําบล ทุกคนในตําบลบานควน ๕๘: ๒,๗๘๑,๙๐๐ อบต.บานควน
อบต.บานควน อบต.บานควน นักเรียนที่ได ตําบลไดรับประทาน การศึกษา
ได รับประทาน
รับประทาน อาหารที่มีประโยชน
๕๙: ๓,๘๖๙,๖๐๐
อาหารกลางวัน
อาหารกลางวัน
โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ เพื่อสงเสริมและ --จัดกิจกรรมมหกรรมวิชา ๕๗: ๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐ จํานวนของ ศูนยพัฒนา เด็กเล็ก กอง
การจัดการศึกษาของทองถิ่น
พัฒนาศักยภาพ การศึกษาสูส าธารณะชน ๕๘: อบต.บานควน
อบต.บานควน อบต.บานควน ของศูนยฯที่ ในตําบลบานควน การศึกษา
ของ ศพด.ใหได -กิจกรรมการติดตามและ ๕๙: ๖๖,๐๐๐
ไดดําเนินการ มีประสิทธิภาพ
ประเมินผล เพื่อพัฒนา
มาตรฐาน
คุณภาพการจัดการศึกษา
-ติดตั้งอินเตอรเน็ตพรอม
สนับสนุนคาบริการใหแก
ศพด.ในตําบล
-อบรมใหความรูผูปกครอง
-โครงการจินตคณิตพัฒนา
สมาธิเด็กปฐมวัย
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน
โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
เพื่อใหเด็กเรียนรู
ตามโครงการ
๕๘: ๒๓,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐ จํานวนของ เด็กเขาใจและรับรู
กอง
ทางศาสนาของ ศพด.ในตําบล วันสําคัญทางศาสนา ของ ศพด./ ๓ ศูนย ๕๙: ๒๐,๐๐๐
อบต.บานควน
อบต.บานควน อบต.บานควน กิจกรรมที่ได วันสําคัญทางศาสนา การศึกษา
ดําเนินการ
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-๔๖ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น(ตอ)
ที่

โครงการ

๖

จัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาการ
ศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานทุงวิมานชัยพัฒน
จัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาการ
ศึกษาของ ศดม.บานโคกทราย

๗
๘
๙

วัตถุประสงค

เพื่อสงเสริมและ
พัฒนา ศพด.ใหได
มาตรฐาน
เพื่อสงเสริมและ
พัฒนา ศดม.ใหได
มาตรฐาน
จัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาการ เพื่อสงเสริมและ
ศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนา ศพด.ใหได
บานกาเดะ
มาตรฐาน
โครงการบริหารจัดการการศึกษา เพื่อสงเสริมและ
ของทองถิ่น (ศพด. ) ในตําบล
พัฒนา ศพด.ใหได
บานควน
มาตรฐาน

๑๐ โครงการแขงขันกีฬาสีของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบล
บานควน

เพื่อสงเสริมใหเด็ก
ออกกําลังกาย

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
ตามโครงการ
๕๗: ๓๖,๑๓๐
๓๐,๐๐๐
ของ ศพด.บานทุงวิมาน ๕๘: ๕๑,๐๐๐
อบต.บานควน
๕๙: ๓๐,๐๐๐
ตามโครงการ
๕๗: ๓๖,๑๓๐
๓๐,๐๐๐
ของ ศดม.บานโคกทราย ๕๘: ๕๑,๐๐๐
อบต.บานควน
๕๙: ๓๐,๐๐๐
ตามโครงการ
๕๗: ๓๖,๑๓๐
๓๐,๐๐๐
ของ ศพด.บานกาเนะ ๕๘: ๕๑,๐๐๐
อบต.บานควน
๕๙: ๓๐,๐๐๐
-จัดซื้อเครื่อง pc/เครื่องพิมพ ๕๗: ๑,๖๙๖,๙๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐
เอกสารและอุปกรณ
๕๘: ๔๖๕,๓๑๑ อบต.บานควน
-จัดซื้ออุปกรณกีฬา
๕๙: ๑,๑๗๕,๐๐๐
-จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา
-จัดซื้อถังเก็บน้ําไฟเบอรฯ
-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
-ติดตั้งพัดลมฝาผนัง,ผามาน
-วัสดุการศึกษาและวัสดุอื่นๆ
-คาใชจายในการบริหาร
จัดการภายในศูนยฯ
ตามโครงการ
ของ ศพด.บานควน
ตามโครงการ
๕๘: ๓๐,๔๘๐
๕๐,๐๐๐
อบต.บานควน
ของ ศพด./ ๓ ศูนย ๕๙: ๕๐,๐๐๐
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๒
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

_

_ จํานวนกิจกรรม การจัดการเรียนการ กอง
การศึกษา
ในแผนพัฒนา สอนมีศักยภาพ

_

_ จํานวนกิจกรรม การจัดการเรียนการ กอง
การศึกษา
ในแผนพัฒนา สอนมีศักยภาพ

_

_ จํานวนกิจกรรม การจัดการเรียนการ กอง
การศึกษา
ในแผนพัฒนา สอนมีศักยภาพ

_

_ จํานวนของของ ศูนยพัฒนา เด็กเล็ก กอง
ศูนยฯที่ได
ในตําบลบานควน การศึกษา
ดําเนินการ
มีประสิทธิภาพ

_

_ จํานวนเด็กที่ได เด็กเล็กไดประโยชน
กอง
รวมกิจกรรม จากการเลนกีฬา
การศึกษา

-๔๗ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น(ตอ)
ที่

โครงการ

๑๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณ ศพด.ในตําบลบานควน

๑๒ โครงการจัดทําปายบอกทางเขา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบล
๑๓ โครงการปรับปรุง ตอเติมอาคาร
ศพด.ในตําบล
๑๔ โครงการกอสรางอาคาร ศพด.
ในตําบลบานควน
๑๕ จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจํา
มัสยิดบานลูโบะการันยี หมูที่ ๗
๑

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
วัตถุประสงค
(บาท)
(บาท)
เพื่อใหบริเวณ ศพด. -กอสรางปายชื่อของศูนย ๕๘: ๔๐๗,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
_
มีสภาพแวดลอมที่ดี พัฒนาเด็กเล็ก,เสาธงชาติ ๕๙: ๑๐๐,๐๐๐ อบต.บานควน
-กอสรางรั้ว/กําแพงของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด
เพื่อใหมีปายบอก
ตามแบบที่
๕๘: ๒๕,๐๐๐
_
ทาง เขาสูศูนย
อบต.บานควนกําหนด ๕๙: อบต.บานควน
พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อสงเสริมและ
ตามแบบที่
๕๗: ๖๗,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
_
พัฒนาการศึกษา
อบต.บานควนกําหนด ๕๘: ๑๕๖,๐๐๐ อบต.บานควน
ในทองถิ่น
๕๘: ๑๐๐,๐๐๐
เพื่อสงเสริมและ
ตามแบบที่
๕๘: _
๓๐๐,๐๐๐
พัฒนาการศึกษา
อบต.บานควนกําหนด ๕๙: อบต.บานควน
ในทองถิ่น
เพื่อใหเด็กเล็กใน
ตามโครงการ
๕๘: _
๕๐,๐๐๐
พื้นที่มีสถานที่เรียน
ของ อบต.บานควน ๕๙: อบต.บานควน
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๓.๓ แนวทางการพัฒนา สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
โครงการสานสัมพันธกลุม
เพื่อรองรับการเขาสู -กิจกรรมพบปะรวมเสวนา ๕๘: ประชาคมอาเซียน กับแกนนําตางๆในอาเซียน ๕๘: อาเซียน
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๑๕๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

๒๕๖๒
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

_ จํานวนศูนยฯที่ ศพด.ในตําบลมีการ
กอง
ไดปรับภูมิทัศน จัดสภาพแวดลอมที่ดี การศึกษา
กองโยธา

_ จํานวนปายบอก มีปายบอกทางเขา
กอง
ทางเขาศูนยฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การศึกษา
กองโยธา
_ จํานวนศูนยฯที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กอง
ไดปรับปรุงและ ในตําบลมีสภาพ
การศึกษา
ตอเติมอาคาร แวดลอมที่ดี
กองโยธา
_ จํานวนอาคาร ศพด.ในตําบลมีการ
กอง
ที่ไดกอสราง จัดสภาพแวดลอมที่ดี การศึกษา
กองโยธา
_ จํานวนศูนย มีสถานที่รองรับการ
กอง
พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาสําหรับเด็ก การศึกษา
_ จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม

ไดมีการแลกเปลี่ยน กอง
วัฒนธรรมระหวาง การศึกษา
กลุมอาเซียน

-๔๘ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น(ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒

จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานของ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูนําศาสนาในตําบล
ผูนาํ ศาสนาในตําบล

ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๓

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางวัฒนธรรมประเพณีของ
ทองถิ่น

เพื่อสงเสริมรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม
ของทองถิ่น

-กิจกรรมวันอีดทั้ง ๒ ครั้ง
-กิจกรรมวันขึ้นปใหมของ
อิสลาม
-กิจกรรมวันเมาลิดินนบี
-กิจกรรมวันผูสูงอายุ
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๔

โครงการสงเสริมกิจกรรมดาน
ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม
ทองถิ่น หมูที่๑–๗

เพื่อสงเสริมรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม
ของทองถิ่น

-กิจกรรม(อบรม)และพบปะ

ผูนํา-แกนนําศาสนาใน
เดือนรอมฎอน
-กิจกรรมอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมแกประชาชน
-สนับสนุนครูสอนศาสนาใน
หมูบาน
-กิจกรรมการเรียนรูตามหลัก
คําสอนของศาสนาของกลุม
เยาวชน
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๗: ๑๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
_
๕๘: อบต.บานควน
อบต.บานควน
๕๙: ๑๐๐,๐๐๐
๕๗: ๓๒๔,๙๙๑
๓๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
๕๘: ๑๐๖,๗๐๐ อบต.บานควน
อบต.บานควน อบต.บานควน
๕๙: ๑๐๐,๐๐๐

๕๗: ๒๐๑,๕๒๑
๕๘: ๑๔๔,๐๐๐
๕๙: ๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

จํานวนผูนําทาง ผูนําทางดานศาสนา
กอง
ศาสนาที่ไดเขา อิสลามในตําบลมี การศึกษา
รวมกิจกรรม ศักยภาพมากขึ้น
จํานวนครั้งที่ได ประชาชนมีสวนรวม
กอง
จัดกิจกรรม เกิดความสามัคคีใน การศึกษา
หมูคณะ

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่ได ประชาชนมีสวนรวม
กอง
อบต.บานควน อบต.บานควน จัดกิจกรรม เกิดความสามัคคีใน การศึกษา
หมูคณะ

-๔๙ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น(ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
_

๕

สนับสนุนกิจกรรมของชมรมผูนํา เพื่อสงเสริม
ศาสนาของตําบลบานควน
กิจกรรมของชมรม

ตามโครงการ
ของชมรมผูนําศาสนา

๕๘: ๕๘: -

๖

สนับสนุนจัดอบรมสัปปุรุษของ เพื่อสงเสริมคุณธรรม
มัสยิดภายในตําบลบานควน
จริยธรรมแกสัปปุรษุ

ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๕๘: ๕๘: -

_

๗

โครงการสงเสริมคุณธรรมของ
ประชาชนในตําบล

เพื่อสงเสริมใหเกิด -กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม ๕๘: ใหมีขอมูลดาน
-กิจกรรมเยาวชนยุคใหม ๕๘: วัฒนธรรม
-จัดทําหนังสือคุณธรรมเผย
แพรสูสาธารณชน
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๕๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๘

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณกุโบร

๙

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล
บานควน

๑๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ศูนยพัฒนาศักยภาพชุมชน
บานลูโบะบาตู หมูที่ ๑

เพื่อทํานุบํารุง
ศาสนาสถาน

-กอสรางกําแพงกุโบรจายา ๕๗: ๕๙๕,๔๐๐
ฟรเดาสหมูที่ ๗
๕๘: ๕๑๖,๐๐๐
-กอสรางกําแพงสาธารณะ ๕๙: ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
๒๕๖๒
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
_
๓๐,๐๐๐ จํานวนกิจกรรม ชมรมผูนําศาสนา
กอง
อบต.บานควน ทีไ่ ดสนับสนุน มีศักยภาพมากขึ้น การศึกษา

๓๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_ จํานวนครั้งที่ได ประชาชนมีคุณธรรม กอง
จัดอบรม
จริยธรรมมากขึ้น
การศึกษา
_ จํานวนครั้งที่ได ประชาชนไดศึกษา
จัดอบรม
คนควาขอมูล

กอง
การศึกษา

๒๕๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

_ จํานวนพื้นที่ ไดสงเสริมศาสนาและ กองโยธา
ที่ไดปรับภูมิทัศน ประเพณีของทองถิ่น

เพื่อสงเสริมกิจกรรม -จัดตั้งศูนยเรียนรูวัฒนธรรม ๕๘: ของสภาวัฒนธรรมฯ ตามโครงการของสภาฯ ๕๘: -

๓๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

_ จํานวนครั้งที่ได ไดรวมจัดกิจกรรม
อุดหนุน
ที่สาํ คัญของตําบล

เพื่อใหบริเวณศูนยฯ
มีสภาพแวดลอมที่ดี

๓๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

_ จํานวนศูนยฯที่ ศูนยพัฒนาศักยภาพ
กอง
ไดปรับภูมิทัศน ชุมชนฯมีสภาพแวด การศึกษา
ลอมที่ดี
กองโยธา

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

๕๗: ๓๐,๐๐๐
๕๘: ๕๙: -

กอง
การศึกษา

-๕๐ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น(ตอ)
ที่

๑

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๓.๔ แนวทางการพัฒนา สงเสริมภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
โครงการอบรมและจัดทําศูนย
เพื่อใหมีศูนยขอมูล -จัดอบรมใหความรู
ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น -เก็บขอมูลของชุมชน
-จัดตั้งศูนยขอมูลกลาง
ชุมชน
-ดูแลระบบขอมูล
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๕๘: ๕๙: -

๒๕๖๒
(บาท)

๑๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

_ จํานวนศูนยฯ มีสถานที่ไวศึกษา
ที่ไดจัดตั้ง
คนควาขอมูลดาน
ภูมิปญญาทองถิ่น
ของชุมชน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

๒

โครงการ สืบสานวัฒนธรรม
เพื่อสงเสริม ฟนฟู -กลุมขึ้นเปล เพลงกลอมเด็ก ๕๘: ๕๐,๐๐๐
ประเพณีพื้นบานและภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรมของ -กิจกรรมสืบสานประเพณี ๕๙: ๓๐๐,๐๐๐
วัฒนธรรมพื้นบาน ม.๒
ทองถิ่น
ทองถิ่น
-กิจกรรมเรือพระ หมูที่ ๑
-อบรมภูมิปญญาทองถิ่น
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๑๕๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๕๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_ จํานวนกิจกรรม ไดสืบสาน อนุรักษ
กอง
ที่ไดสนับสนุน เผยแพรวัฒนธรรม การศึกษา
ที่สําคัญของทองถิ่น

๓

โครงการ มหกรรมของดี วิถีชีวิต เพื่อสงเสริม ฟนฟู -จัดตั้งพิพิธภัณฑชุมชนของ ๕๘: ๕๐,๐๐๐
ชุมชน ตําบลบานควน
อนุรักษและเผยแพร ตําบลบานควน
๕๙: ๓๐๐,๐๐๐
ของดี วิถีของชุมชน -มหกรรมของดีบานทุงวิมาน
ในตําบล
-กิจกรรมตามวิถีชุมชนของ
หมูบานตางๆในตําบล
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๑๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

๕๐,๐๐๐ จํานวนกิจกรรม ไดสืบสาน อนุรักษ
กอง
อบต.บานควน ทีไ่ ดสนับสนุน และประชาสัมพันธ การศึกษา
วัฒนธรรมที่สําคัญ
ของทองถิ่น

-๕๑- ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดชายแดนใต ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสรางมูลคาเพิ่มสินคายางพาราฯ
๓ สงเสริมและพัฒนา การคาการลงทุน และระบบโลจิสติกส รองรับประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสตูล ที่ ๒ สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหมั่นคงอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานการเกษตรและสงเสริมเศรษฐกิจ
ที่

๑

๒

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐
(บาท)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(บาท)

๔.๑ แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพการเกษตรใหกับเกษตรโดยถูกวิธีตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
อบรมใหความรูดานการเกษตร เพื่อสงเสริมความรู -การเกษตรทฤษฎีใหม
๕๗: ๑๐๐,๐๐๐
_
ใหแกประชาชน
ใหแกเกษตรกรใน -อบรมเพื่อเสริมสรางความรู ๕๘: อบต.บานควน
ความเขาใจใหกับกลุมอาชีพ ๕๙: ตําบล
ตางๆ
-อบรมใหความรูแกเกษตรกร
เกี่ยวกับการปลูกพืชออรแกนิก
/ไฮโดรโปรนิก
-อบรมใหความรูในการใช
เครื่องจักรและเทคโนโลยี
สมัยใหม
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน
โครงการพัฒนาดานศักยภาพ
เพื่อเพิ่มพูนความรู -จัดฝกอบรมศึกษาดูงาน
๕๗: ๒๐๐,๐๐๐
_
ของกลุมเกษตรในตําบลบานควน ใหแกเกษตรกร -จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ
๕๘: ๑๒๐,๐๐๐ อบต.บานควน
-สนับสนุนวัสดุ อุปกรณตางๆ ๕๙: ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๒๕๖๒
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เกษตรกรมีความรู
ดานการเกษตร
เพิ่มขึ้น

กอง
สวัสดิการ

_ จํานวนของ เกษตรกรมีความรู
กลุมเกษตรกร ดานเกษตรเพิม่ ขึ้น

กอง
สวัสดิการ

_ จํานวนของ
เกษตรกร

-๕๒ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานการเกษตรและสงเสริมเศรษฐกิจ(ตอ)
ที่

โครงการ

๓

สงเสริมการดําเนินกิจกรรมของ
กลุมอาชีพดานเกษตร

๔

๑
๒

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชน -สนับสนุนพันธุพืชและปุย
ดําเนินชีวิตตาม แกเกษตรในตําบล
แนวทางพอเพียง -กําจัดหอยเชอรีใ่ นนาขาว
-ฝกอบรมหลักสูตรการ
ผลิตปุยชีวภาพ
ตามโครงการ
ของกลุมอาชีพ
อุดหนุนกลุมอาชีพตางๆในตําบล เพื่อพัฒนา
-กลุมเกษตรพัฒนาเบอร
บานควน หมูที่ ๑-๗
ศักยภาพในดาน ซาตูวันสุไหงมาตี หมูที่ ๔
การบริหารจัดการ -กลุมเกษตร หมูที่ ๒
-กลุมเลี้ยงสัตวในตําบล
-กลุมเกษตรสวนยาง
-กลุมเลี้ยงปลาในกระชัง
-กลุมทํานาลูโบะบาตู
ตามโครงการ
ของกลุมอาชีพ

๒๕๖๐
(บาท)
๕๘: ๕๙: -

๕๘: ๕๙: ๖๐,๐๐๐

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(บาท)
_
๗๕,๐๐๐
อบต.บานควน

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

_ จํานวนกลุม
อาชีพ

ประชาชนในตําบล
มีความสุขอยาง
ยั่งยืน

กอง
สวัสดิการ

_

_ จํานวนกลุม
อาชีพ

การดําเนินกิจกรรม
กอง
ของกลุมตางๆมี
สวัสดิการ
ประสิทธิภาพ

_ จํานวนของ
กิจกรรม
_ จํานวนของ
ผลิตภัณฑ

การบริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพ

กอง
สวัสดิการ

ผลผลิตการเกษตร
มีมูลคาเพิ่มมากขึ้น

กอง
สวัสดิการ

๕๘: ๕๙: -

_

๗๕,๐๐๐
อบต.บานควน

สนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ
ดานการเกษตรในทองถิ่น

๕๘: ๕๙: -

๗๕,๐๐๐
อบต.บานควน

_

ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

ตัวชี้วัด
(KPI)

๑๕๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๔.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหลงน้ําและผลิตภัณฑดานการเกษตร
อุดหนุนศูนยถายทอดเทคโนโลยี เพื่อสงเสริม
ตามโครงการ
การเกษตรประจําตําบล
กิจกรรมของศูนยฯ ของศูนยถายทอดฯ
เพื่อเพิ่มมูลคา
ผลผลิตการเกษตร
ในตําบลบานควน

๒๕๖๒
(บาท)

-๕๓ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานการเกษตรและสงเสริมเศรษฐกิจ(ตอ)
ที่
๓
๔
๕
๖
๗

๑

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการจัดสรางตลาดนัดสินคา เพื่อเพิ่มมูลคา
เกษตรในตําบล
ผลผลิตการเกษตร
ในตําบลบานควน
โครงการขุดลอก ปรับปรุงคลอง เพื่อการบริหาร
สงน้ํา(ชลประทานขนาดเล็ก)
จัดการน้ําไวใชทํา
ภายในตําบลบานควน
การเกษตร
โครงการกอสรางและขุดลอก เพื่อการบริหาร
เหมืองไสไกในพื้นตําบลบานควน จัดการน้ําไวใชทํา
การเกษตร
โครงการกอสรางดาดคอนกรีต เพื่อการบริหาร
ในพื้นตําบลบานควน
จัดการน้ําไวใชทํา
การเกษตร
กอสรางฝายน้ําลนรองรับและผัน เพื่อเปนจุดรองรับ
น้ําเพื่อใชในการเกษตรในพื้นที่ และผันน้ําในการ
ตําบลบานควน
การเกษตร/ปศุสัตว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๒๕๖๐
(บาท)
๕๘: ๕๙: -

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(บาท)
_
๕๗๕,๐๐๐
อบต.บานควน
๔๐,๐๐๐
อบต.บานควน

ตามแบบที่
๕๘: อบต.บานควนกําหนด ๕๙: -

_

ตามแบบที่
๕๘: อบต.บานควนกําหนด ๕๙: -

_

๑๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

ตามแบบที่
๕๘: อบต.บานควนกําหนด ๕๙: -

๑๕๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

๕๘: ๕๙: -

ตัวชี้วัด
(KPI)
_ จํานวนของ
ผลิตภัณฑ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลผลิตการเกษตร
มีมูลคาเพิ่มมากขึ้น

กอง
สวัสดิการ

_ จํานวนคลอง เกษตรมีน้ําใชใน
การเกษตรและ
สงน้ํา
กสิกรรม
_
๑๔๐,๐๐๐ จํานวนของ ประชาชนมีน้ําใช
อบต.บานควน เหมืองไสไก เพื่อการ เกษตร

ตามแบบที่
๕๘: อบต.บานควนกําหนด ๕๙: -

๔.๓ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการออม ลดรายจายและเพิ่มรายได
โครงการสงเสริมการผลิตสินคา เพื่อเพิ่มรายไดแก -ขนมหวาน
พื้นบาน otop
ประชาชน
-อาหารพื้นถิ่น
ในตําบลบานควน -ผลิตภัณฑชุมชน
ของตําบลบานควน
-ผลิตภัณฑการเกษตร
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๒๕๖๒
(บาท)

_

กองโยธา
กองโยธา

_ จํานวนของ ประชาชนมีน้ําใช
ดาดคอนกรีต เพื่อการ เกษตร

กองโยธา

_

_ จํานวนของ
ฝายน้ําลน

ประชาชนมีน้ําใช
เพื่อการ เกษตร

กองโยธา

๖๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_ จํานวนของ
ผลิตภัณฑ

ประชาชนในตําบลมี กอง
รายเพิ่มขึ้น
สวัสดิการ

-๕๔ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานการเกษตรและสงเสริมเศรษฐกิจ(ตอ)
ที่
๒
๓
๔
๕
๖

๑
๒

โครงการ
จัดตั้งศูนยจําหนายผลิตภัณฑ
พื้นบานและสินคาเกษตรของ
ตําบลบานควน
โครงการกิจกรรมผักสวนครัว
รั้วกินได
โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพ
กลุมสตรีในตําบลบานควน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเปนจุดรองรับ
ตามโครงการ
และจัดจําหนาย
ของ
อบต.บานควน
สินคาของตําบล
เพื่อสงเสริมกิจกรรม
ตามโครงการ
การลดรายจาย
ของ อบต.บานควน
สงเสริมการ
ตามโครงการ
ประกอบอาชีพแก
ของ อบต.บานควน
กลุมสตรีในตําบล
โครงการฝกอบรมอาชีพ
สงเสริมและฝก
ตามโครงการ
ระยะสั้น
ทักษะดานอาชีพ
ของ อบต.บานควน
แกผูที่สนใจ
โครงการสนับสนุน สงเสริมอาชีพ สงเสริมและฝก -ฝกอบรมอาชีพ
แกผูสูงอายุ ผูพิการ
ทักษะดานอาชีพ -สนับสนุนงบประมาณ
และผูดอยโอกาส
แกผูที่สนใจ
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๒๕๖๐
(บาท)
๕๘: ๕๙: -

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(บาท)
_
๕๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๕๘: ๕๙: ๕๘: ๕๙: -

๕๐,๐๐๐
อบต.บานควน
_

๕๗: ๓๐,๐๐๐
๕๘: ๒๙,๙๔๐
๕๙: ๓๐,๐๐๐
๕๗: ๕๘: ๕๙: -

๓๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๔.๔ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักการบริหารจัดการชุมชนที่ดี
สงเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสงเสริมการใช
ตามโครงการ
๕๘: ชีวิตตามแนวทาง
ของ อบต.บานควน ๕๙: เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสงเสริมการใชหลอดไฟ เพื่อสงเสริมการใช จํานวน ๔๔๐ หลอด ๕๘: ๕๙: ชนิด LED ในตําบลบานควน
หลอดไฟชนิด led
ตามโครงการ
ในพื้นที่ของตําบล
ของคณะกรรมการฯ

_
๕๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๒๕๖๒
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
_ จํานวนศูนย
จําหนาย
ผลิตภัณฑ
_ จํานวนของ
ผูรวมกิจกรรม
_ จํานวนกลุม
สตรีในตําบล

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนในพื้นที่
มีรายไดเพิ่มขึ้น

กอง
สวัสดิการ
กองโยธา
ผูที่เขารวมกิจกรรม
กอง
สามารถลดรายจาย สวัสดิการ
กลุมสตรีในตําบล
กอง
มีรายไดเพิ่มขึ้น
สวัสดิการ

๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐ จํานวนของ
อบต.บานควน อบต.บานควน ผูท ี่สนใจ

ผูเขารวมโครงการ
มีรายไดเพิ่มขึ้น

กอง
สวัสดิการ
กอง
สวัสดิการ

_

๕๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_ จํานวนของ
ผูที่สนใจ

ผูเขารวมโครงการ
มีรายไดเพิ่มขึ้น

๔๕,๐๐๐
อบต.บานควน

_

_ จํานวนของ
ครัวเรือน

๕๕,๐๐๐
สนง.พลังงาน
จังหวัดสตูล

_

_ จํานวนของ
ครัวเรือน

ไดสงเสริมอาชีพ
กอง
ตามแนวเศรษฐกิจ สวัสดิการ
พอเพียง
ประชาชนในพื้นที่
กอง
ใชชีวิตตามแนวทาง สวัสดิการ
เศรษฐกิจพอเพียง

-๕๕ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานการเกษตรและสงเสริมเศรษฐกิจ(ตอ)
ที่
๓

โครงการ
โครงการสงเสริมการใชเตาไฟ
ซุปเปอรอั้งโลประสิทธิภาพสูง

วัตถุประสงค

เพื่อสงเสริมการใช
เตาซุปเปอรอั้งโล
ในพื้นที่ของตําบล
๔ โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยี เพื่อสงเสริมการลด
พลังงานทดแทน
คาใชจายและตอ
ยอดโครงการ
๕ โครงการรณรงคลดใชพลังงาน
เพื่อสรางจิตสํานึก
(รวมพลคนบานควนลดใชพลังงาน) ดานการประหยัด
พลังงาน
๖ โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา เพื่อเพิ่มทักษะแก
ทักษะอาสาสมัครพลังงานชุมชน อาสาสมัครพลังงาน
ตําบลบานควน
ชุมชนตําบลบานควน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน ๑๔๐ ตัว
ตามโครงการ
ของคณะกรรมการฯ
ตามโครงการ
ของคณะกรรมการฯ

๕๘: ๕๙: ๕๘: ๕๙: -

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
๓๕,๐๐๐
สนง.พลังงาน
จังหวัดสตูล
๕๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๒๕๖๒
(บาท)
_
_

ตามโครงการ
๕๘: ของคณะกรรมการฯ ๕๙: -

_

๕๐,๐๐๐
อบต.บานควน

ตามโครงการ
๕๘: ของคณะกรรมการฯ ๕๙: -

_

_

ตัวชี้วัด
(KPI)
_ จํานวนของ
ครัวเรือน

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชนในพื้นที่
ใชชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
๕๐,๐๐๐ จํานวนของ ประชาชนในพื้นที่
อบต.บานควน ครัวเรือน
ใชชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
_ จํานวนของ ประชาชนในพื้นที่
ใชชีวิตตามแนวทาง
ครัวเรือน
เศรษฐกิจพอเพียง
๑๕๐,๐๐๐ จํานวนของ ประชาชนในพื้นที่
อบต.บานควน อาสาสมัคร ใชชีวิตตามแนวทาง
พลังงานชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สวัสดิการ
กอง
สวัสดิการ
กอง
สวัสดิการ
กอง
สวัสดิการ

-๕๖- ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดชายแดนใต ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ สงเสริมและพัฒนา การคาการลงทุน และระบบโลจิสติกส รองรับประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล ที่ ๔ พัฒนาเสนทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจสูอาเซียน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสตูล ที่ ๓ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

๑

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐
(บาท)

๕.๑ แนวทางการพัฒนา ตอเติม / ปรับปรุง / บํารุงรักษาระบบไฟฟาสาธารณะ
ซอมแซม / ติดตั้งเพิ่มเติม ไฟฟา
เพื่อใหไฟฟา
ตามแบบของ
๕๘: ๑๐๙,๖๕๒
สาธารณะพื้นที่หมูที่ ๑ – ๗
สาธารณะใช
ของ อบต.บานควน ๕๙: ๒๒๔,๐๐๐

๒ โครงการขยายเขตพรอมติดตั้งสายดับ เพื่อสรางความ -ขยายเขตไปกูโบร หมู ๔ ๕๗: ๓๐๐,๐๐๐
ไฟฟาสาธารณะภายในตําบลบานควน สะดวกแกประชาชน -ซอยสวนทุเรียน หมู ๓ ๕๘: ๑๐๑,๕๐๐
-ซอย ๔ หมู ๓
๕๙: ๑๕๐,๐๐๐
(อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค)
-ซอยโคงบานนายยะโกบ
หมู ๓
-เขากุโบรโตะหวันหลง
หมู ๕
-ถนนริมคลองมําบัง
หมูที่ ๒,๓,๕,๖,๗
-ถนนสายควนกันติง
หมู ๗
-ถนนชลประทาน หมูที่๔
ตามแบบของ
การไฟฟาภูมิภาค
๕.๒ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตระบบไฟฟาสวนภูมิภาค
๑ โครงการขยายเขตไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชน
ตามแบบของ
๕๘: ภายในตําบลบานควน หมูที่ ๑-๗
ไดใชระบบไฟฟา
การไฟฟาภูมิภาค ๕๙: ๑๐๐,๐๐๐

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(บาท)

๓๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน
๕๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๕๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๒๕๖๒
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง
อบต.บานควน อบต.บานควน ทีต่ ิดตั้งซอมแซม
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ จํานวนพื้นที่
อบต.บานควน อบต.บานควน ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
ไฟฟาสาธารณะ
ใชงานไดทุกจุด

กองโยธา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองโยธา

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐จํานวนครัวเรือน ประชาชนไดรับ
อบต.บานควน อบต.บานควนที่ใชบริการ
ความสะดวก

กองโยธา

-๕๗ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน(ตอ)
ที่
๑

๒

๓

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐
(บาท)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(บาท)

๕.๓ แนวทางการพัฒนา กอสราง / ตอเติม / ปรับปรุง / บํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน
พัฒนา ปรับปรุง ตอเติมระบบประปา เพื่อใหมีน้ําประปา -ปรับปรุงและซอมแซม ๕๗: ๑,๐๑๗,๓๗๘ ๕๐๐,๐๐๐
๕๘: ๘๐,๐๐๐
อบต.บานควน
หมูบาน ภายในตําบลบานควน
ใชในการอุปโภค ระบบทอสงน้ํา
-กอสรางถังเก็บน้ํา
๕๙: ๒๖๐,๐๐๐
-ปรับปรุงระบบการผลิต
-พัฒนาคุณภาพของน้ํา
ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด
ปรับปรุงภูมิทัศนสระเก็บน้ําโยยและ เพื่อความสวยงาม/ - กอสรางรั้ว
๕๘: ๑๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน
บริเวณที่ตั้งระบบการผลิตน้ําประปา ความสะอาดของ - ปรับปรุงพื้นที่-สถานที่ ๕๙: ตามแบบที่
หมูบานในตําบล
แหลงน้ํา
อบต.บานควนกําหนด
กอสราง ขยายเขตประปาหมูบาน
เพื่อใหมีน้ําประปา
ตามแบบที่
๕๘: _
(เพิ่ม) หมูที่ ๒,๓ ตําบลบานควน
ใชในการอุปโภค อบต.บานควนกําหนด ๕๙: -

๕.๔ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตระบบประปาสวนภูมิภาค
๑ ขยายเขตการใหบริการน้ําประปา เพื่อใหประชาชน
ตามแบบแปลนของ ๕๗: ๑,๐๑๗,๓๗๘ ๒,๐๐๐,๐๐๐
สวนภูมิภาคใหครอบคลุมทั้งตําบล มีน้ําใชในการอุปโภค การประปาสวนภูมิภาค ๕๘: ๒๖,๐๐๐
อบต.บานควน
บริโภค
๕๙: ๒,๗๐๐,๐๐๐
๕.๕ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตระบบโทรศัพทสาธารณะ ๕.๖ แนวทางการพัฒนา กอสราง / ปรับปรุง / บํารุงรักษา ถนน,สะพาน แหลงน้ํา ทอระบายน้ําและภาชนะเก็บน้ํา
- ประเภท ถนน ทางเทา คสล.
๑ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อใหการ
ตามแบบที่
๕๘: ๔๐๐,๐๐๐
สายบานนายดอละ กาสา หมูที่๑
อบต.บานควน
คมนาคมสะดวก อบต.บานควนกําหนด ๕๙: -

๒๕๖๒
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนของระบบ มีน้ําประปาใชใน
อบต.บานควน อบต.บานควน ประปาหมูบาน การอุปโภค

_

๒๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๕๐,๐๐๐ จํานวนสถาน
อบต.บานควน ปรับภูมิทัศน

กองโยธา
กอง
สาธารณสุข

มีน้ําประปาใชใน กองโยธา
การอุปโภค

_จํานวนของระบบ มีน้ําประปาใชใน กองโยธา
ประปาหมูบาน การอุปโภค

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือน มีน้ําประปาใชใน กองโยธา
อบต.บานควน อบต.บานควน ที่ใชบริการ
การอุปโภค

_

_ จํานวนของถนน ประชาชนไดรับ
คสล.ที่กอสราง ความสะดวก

กองโยธา

-๕๘ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน(ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
๒๕๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๒๕๖๒
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
_ จํานวนของถนน
คสล.ที่กอสราง
_ จํานวนทางเทา
คสล.ที่กอสราง

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองโยธา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองโยธา

_

_ จํานวนของถนน ประชาชนไดรับ
คสล.ที่กอสราง ความสะดวก

กองโยธา

_

๒๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_ จํานวนทางเทา ประชาชนไดรับ
คสล.ที่กอสราง ความสะดวก

กองโยธา

ตามแบบที่
๕๘: อบต.บานควนกําหนด ๕๙: -

_

๒๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองโยธา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด
ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

๕๘: ๕๙: ๕๘: ๕๙: -

_

๒๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน
๓๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_ จํานวนของถนน
คสล.ที่กอสราง
_ จํานวนของถนน
คสล.ที่กอสราง
_ จํานวนของถนน
คสล.ที่กอสราง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองโยธา

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด
ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

๕๘: ๕๙: ๕๘: ๕๙: -

_

๘๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน
๓๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_ จํานวนของถนน
คสล.ที่กอสราง
_ จํานวนของถนน
คสล.ที่กอสราง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองโยธา

๒ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแยกควนดาหลี หมูที่ ๒

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ตามแบบที่
๕๘: อบต.บานควนกําหนด ๕๙: -

๓ โครงการกอสรางทางเทาคอนกรีต
เสริมเหล็กเขาซอยในหมูบาน
ซอยบานดาลัน หมูที่ ๒
๔ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยมัดราซะห-ซอยโตะตูโยะ
(ตอเนื่อง) หมูที่ ๕
๕ กอสรางทางเทาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยโคกทราย ๖ – ถนนสายบานควน
กาลันยีตัน หมูที่ ๓
๖ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยโคกทราย ๗ (ตอเนื่อง) หมูที่ ๓

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ตามแบบที่
๕๘: อบต.บานควนกําหนด ๕๙: -

๒๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ตามแบบที่
๕๘: อบต.บานควนกําหนด ๕๙: -

๒๕๐,๐๐๐
อบต.บานควน

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ตามแบบที่
๕๘: อบต.บานควนกําหนด ๕๙: -

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

๗ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยโคกทราย ๕ (ตอเนื่อง) หมูที่ ๓
๘ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางนา-หวยกาเนะ
(อาคารเอนกประสงค) หมูที่ ๔
๙ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายประชาอุทิศ หมูที่ ๕
๑๐ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน หมูที่ ๗

_

_

_

กองโยธา

กองโยธา

-๕๙ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน(ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๑๑ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน หมูที่ ๑

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

๑๒ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน หมูที่ ๒

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

๑๓ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน หมูที่ ๓

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

๑๔ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน หมูที่ ๔
๑๕ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน หมูที่ ๕

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

๑๖ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน หมูที่ ๖

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ซอยมัสยิดกาเนะ
-สายกลางนา หมูที่ ๑
-สายบานนาย
ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด
-บริเวณทุงนา หมูที่ ๒
-สายหวยหมาก
-บริเวณบานนายสอและ
ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด
-ซอยสวนทุเรียนนาย
หมัดหนอด
-ซอยบานหมัดอาสัน
ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด
ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด
-หนาบานอับดลรอนี
-ริมชลประทาน
ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด
ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

๒๕๖๐
(บาท)
๕๘: ๑,๑๖๙,๐๐๐
๕๙: ๑,๐๕๘,๐๐๐

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(บาท)
_

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา หนวยงาน
๒๕๖๒
(KPI)
จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท)
_
๓๐๐,๐๐๐ จํานวนของถนน ประชาชนไดรับ กองโยธา
อบต.บานควน คสล.ที่กอสราง ความสะดวก

๕๘: ๒๔๖,๔๐๐
๕๙: -

_

_

๓๐๐,๐๐๐ จํานวนของถนน ประชาชนไดรับ
อบต.บานควน คสล.ที่กอสราง ความสะดวก

กองโยธา

๕๘: ๑,๗๐๙,๐๐๐
๕๙: -

_

_

๓๐๐,๐๐๐ จํานวนของถนน ประชาชนไดรับ
อบต.บานควน คสล.ที่กอสราง ความสะดวก

กองโยธา

๕๘: ๕๙: ๔๙๑,๐๐๐
๕๘: ๑๔๕,๐๐๐
๕๙: ๔๙๑,๐๐๐

_

_

๕๘: ๕๙: ๔๕๓,๐๐๐

_

_

๓๐๐,๐๐๐ จํานวนของถนน
อบต.บานควน คสล.ที่กอสราง
_
๓๐๐,๐๐๐ จํานวนของถนน
อบต.บานควน คสล.ที่กอสราง
_

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองโยธา

๓๐๐,๐๐๐ จํานวนของถนน ประชาชนไดรับ
อบต.บานควน คสล.ที่กอสราง ความสะดวก

กองโยธา

กองโยธา

-๖๐ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน(ตอ)
ที่

โครงการ

๑๗ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในพื้นที่ตําบลบานควน
๑๘ ปรับปรุง ซอมแซม ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในตําบลบานควน

วัตถุประสงค
เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ตามแบบที่
๕๘: ๕๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐ จํานวน ถนน
อบต.บานควนกําหนด ๕๙: อบต.บานควน
อบต.บานควน อบต.บานควนคสล.ที่กอสราง
ตามแบบที่
๕๘: ๓๕๐,๘๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ จํานวน ถนน
อบต.บานควนกําหนด ๕๙: อบต.บานควน
อบต.บานควน อบต.บานควนคสล.ที่กอสราง
ตามแบบที่
๕๘: ๔๕,๘๐๐
_
๒๐๐,๐๐๐
_ จํานวนทางเทา
อบต.บานควนกําหนด ๕๙: อบต.บานควน
คสล.

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๙ โครงการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม เพื่อใหการ
ทางเทาคอนกรีตเสริมเหล็ก ในตําบล คมนาคมสะดวก
- ประเภท คูระบายน้ํา คสล. ทอระบายน้ํา คูระบายน้ํา
๒๐ โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. เพื่อระบายน้ําทวม
ตามแบบที่
๕๘: ซอยโคกทราย ๔ หมูที่ ๓
ขังปองกันน้ําทวม อบต.บานควนกําหนด ๕๙: ๒๑ โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล.
ซอยโคกทราย ๕ หมูที่ ๓
๒๒ โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล.
ซอยโคกทราย ๗ หมูที่ ๓
๒๓ โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล.
ถนนสายคลองตายใต (ตอเนื่อง)
หมูที่ ๔
๒๔ โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล.
ถนนสายบานควน - กาลันยีตัน
หมูที่ ๕
๒๕ โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล.
ถนนสายมัสยิดกาเดะ หมูที่ ๑

_ จํานวนคูระบาย
น้ํา คสล.ที่สราง
_ จํานวนคูระบาย
น้ํา คสล.ที่สราง
_ จํานวนคูระบาย
น้ํา คสล.ที่สราง
_ จํานวนคูระบาย
น้ํา คสล.ที่สราง

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองโยธา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองโยธา

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย

กองโยธา

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย

กองโยธา

กองโยธา

๒๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

๕๘: ๕๙: ๕๘: ๕๙: ๕๘: ๕๙: -

๒๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน
๒๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน
๓๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

เพื่อระบายน้ําทวม
ตามแบบที่
๕๘: ขังปองกันน้ําทวม อบต.บานควนกําหนด ๕๙: -

๓๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

_ จํานวนคูระบาย ประชาชนไดรับ
น้ํา คสล.ที่สราง ความปลอดภัย

กองโยธา

เพื่อระบายน้ําทวม
ตามแบบที่
๕๘: ขังปองกันน้ําทวม อบต.บานควนกําหนด ๕๙: ๒๒๓,๕๐๐

๒๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

_ จํานวนคูระบาย ประชาชนไดรับ
น้ํา คสล.ที่สราง ความปลอดภัย

กองโยธา

เพื่อระบายน้ําทวม
ตามแบบที่
ขังปองกันน้ําทวม อบต.บานควนกําหนด
เพื่อระบายน้ําทวม
ตามแบบที่
ขังปองกันน้ําทวม อบต.บานควนกําหนด
เพื่อระบายน้ําทวม
ตามแบบที่
ขังปองกันน้ําทวม อบต.บานควนกําหนด

_
_

กองโยธา
กองโยธา

-๖๑ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน(ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐
(บาท)

๒๖ โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล.
ถนนสายโคกทราย-ควนขัน หมูที่ ๒
๒๗ โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล.
ถนนสายลูโบะบาตู-ทุงวิมาน หมูที่ ๑

เพื่อระบายน้ําทวม
ตามแบบที่
ขังปองกันน้ําทวม อบต.บานควนกําหนด
เพื่อระบายน้ําทวม
ตามแบบที่
ขังปองกันน้ําทวม อบต.บานควนกําหนด

๕๘: ๕๙: ๑๘๓,๘๐๐
๕๘: ๕๙: -

๒๘ โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล.
ภายในตําบลบานควน
๒๙ โครงการจัดวางทอระบายน้ํา
คสล. ภายในตําบลบานควน
๓๐ โครงการจัดวางทอระบายน้ํา PVC.
ภายในตําบลบานควน
๓๑ โครงการขุดลอกคูระบายน้ํา
ภายในตําบลบานควน
๓๒ ปรับปรุง ซอมแซม คูระบายน้ํา คสล.
ภายในตําบลบานควน

เพื่อระบายน้ําทวม
ขังปองกันน้ําทวม
เพื่อระบายน้ําทวม
ขังปองกันน้ําทวม
เพื่อระบายน้ําทวม
ขังปองกันน้ําทวม
เพื่อระบายน้ําทวม
ขังปองกันน้ําทวม
เพื่อระบายน้ําทวม
ขังปองกันน้ําทวม

๕๘: ๗๗๗,๕๐๐
๕๙: ๗๙๖,๓๐๐
๕๘: ๓๖๔,๘๐๐
๕๙: ๕๘: ๒๗๔,๐๐๐
๕๙: ๕๘: ๕๙: ๕๘: ๕๙: -

๓๓ โครงการ กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม เพื่อความปลอดภัย
ฝาปดคูระบายน้ํา ภายในตําบล
ของประชาชน
- ประเภท บุกเบิกถนน ปรับปรุง ซอมแซมถนน
เพื่อใหการ
๓๔ โครงการบุกเบิกถนนหินผุ
สายเลียบคลองมําบัง หมูที่ ๒
คมนาคมสะดวก
เพื่อใหการ
๓๕ โครงการบุกเบิกถนนหินผุ
สายคลองตายใต-หวยกาเนะ หมูที่ ๔ คมนาคมสะดวก

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด
ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด
ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด
ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด
ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

ตามแบบที่
๕๘: ๑๕,๙๐๐
อบต.บานควนกําหนด ๕๙: ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด
ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

๕๘: ๕๙: ๕๘: ๕๙: -

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(บาท)
_
๔๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน
_
๔๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๓๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน
_

๒๐๐,๐๐๐
อบต.บาควน
_

๓๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน
_
๒๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน
_
๒๐๐,๐๐๐
อบต.บาควน

๒๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

๒๕๐,๐๐๐
อบต.บาควน
๒๕๐,๐๐๐
อบต.บาควน

_
_

๒๕๖๒
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

_ จํานวนคูระบาย
น้ํา คสล.ที่สราง
_ จํานวนคูระบาย
น้ํา คสล.ที่สราง
๓๐๐,๐๐๐ จํานวนคูระบาย
อบต.บานควน น้ํา คสล.ที่สราง
๒๐๐,๐๐๐ จํานวนของ
อบต.บานควน ทอระบายน้ํา
_ จํานวนของ
ทอระบายน้ํา
_ จํานวนของ
คูระบายน้ํา
_ จํานวนคูระบาย
น้ํา คสล.
_ จํานวนคูระบาย
น้ํา คสล.ที่สราง
_ จํานวนถนนที่
ไดบุกเบิก
_ จํานวนถนนที่
ไดบุกเบิก

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย

กองโยธา

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย

กองโยธา

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย

กองโยธา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองโยธา

กองโยธา

กองโยธา
กองโยธา
กองโยธา
กองโยธา

กองโยธา

-๖๒ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน(ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
อบต.บาควน

๓๖ โครงการบุกเบิกถนนหินผุ

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ตามแบบที่
๕๘: อบต.บานควนกําหนด ๕๙: -

๓๗

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ตามแบบที่
๕๘: อบต.บานควนกําหนด ๕๙: -

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด
ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด
ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด
ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ตามแบบที่
๕๘:๒,๘๙๘,๐๐๐
อบต.บานควนกําหนด ๕๙: -

๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

บริเวณศูนยตาดีกา - ถนนสาย
โคกทราย – กุบังจามัง หมูที่ ๗
โครงการบุกเบิกถนนหินผุ
สายเลียบหวยกาเนะ จากสะพาน
กาเนะ – ถนนสายลูโบะบาตู –
บานทุงวิมาน หมูที่ ๑
โครงการบุกเบิกถนนหินผุ
ภายในตําบลบานควน
โครงการปรับปรุงถนนหินผุ
สายแยกควนกันติง หมูที่ ๗
โครงการปรับปรุงถนนหินผุ
ภายในตําบลบานควน
โครงการซอมสรางผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีตสายลูโบะบาตูทุงวิมาน หมูที่ ๑-๒
โครงการซอมสรางผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีตภายในตําบล
- ประเภท อื่นๆ
โครงการกอสรางประตูระบายน้ํา
ภายในตําบลบานควน
โครงการปรับปรุง ซอมแซมประตู
เปด-ปดน้ําหวยกาเนะ หมูที่ ๔

เพื่อระบายน้ําทวม
ตามแบบที่
ขัง ปองกันน้ําทวม อบต.บานควนกําหนด
เพื่อระบายน้ําทวม
ตามแบบที่
ขัง ปองกันน้ําทวม อบต.บานควนกําหนด

๕๘: ๕๙: ๕๔๔,๘๐๐
๕๘: ๕๙: ๕๘: ๕๙: ๔๕๘,๐๐๐
๕๘:๒,๘๙๘,๐๐๐
๕๙: -

๕๘: ๕๙: ๕๘: ๕๙: -

๒๕๖๒
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

_

_ จํานวนถนน ประชาชนไดรับ
ที่ไดบุกเบิก ความสะดวก

กองโยธา

๘๐๐,๐๐๐
อบต.บาควน

_

_ จํานวนถนน ประชาชนไดรับ
ที่ไดบุกเบิก ความสะดวก

กองโยธา

๒๕๐,๐๐๐
อบต.บาควน
_

๒๕๐,๐๐๐
อบต.บาควน
๒๕๐,๐๐๐
อบต.บาควน
๒๕๐,๐๐๐
อบต.บาควน
_

๒๕๐,๐๐๐
อบต.บาควน
๑,๐๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน
_

๕๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

_

๑๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๒๕๐,๐๐๐ จํานวนถนน
อบต.บาควน ทีไ่ ดบุกเบิก
_ จํานวนถนน
ที่ไดบุกเบิก
๒๕๐,๐๐๐ จํานวนถนน
อบต.บาควน ที่ไดบุกเบิก
_ จํานวนถนน
ที่ไดซอมสราง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

_ จํานวนถนน ประชาชนไดรับ
ที่ไดซอมสราง ความสะดวก

๕๐๐,๐๐๐ จํานวนประตู
อบต.บานควน ระบายน้ํา
_
_ จํานวนประตู
ระบายน้ํา

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย

กองโยธา
กองโยธา
กองโยธา
กองโยธา
กองโยธา
กองโยธา
กองโยธา

-๖๓ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน(ตอ)
ที่

โครงการ

๔๕ โครงการกอสรางประตูเปด-ปดน้ํา
แบบพวงมาลัย บริเวณทอเหลี่ยม
หวยกาเนะ หมูที่ ๑
๔๖ โครงการกอสรางสะพานขามหวย
กาเนะ บริเวณพื้นที่ หมูที่ ๑,๔,๕
๔๗ โครงการปรับปรุง ซอมแซม
สะพานขามหวยกาเนะภายใน
ตําบล
๔๘ โครงการกอสรางสะพานขาม
คลองชลประทานในพื้นที่ตําบล

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐
(บาท)

เพื่อระบายน้ําทวม
ตามแบบที่
๕๘: ๔๓,๙๐๐
ขัง ปองกันน้ําทวม อบต.บานควนกําหนด ๕๙: เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก
เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด
ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

๕๘: ๕๓๕,๐๐๐
๕๙: ๕๘: ๔๕,๘๐๐
๕๙: -

ตามแบบที่
๕๗: ๑๖๗,๐๐๐
อบต.บานควนกําหนด ๕๘: ๕๙: ๔๙ โครงการกอสรางบันไดทาน้ํา เพื่ออํานวยความ
ตามแบบที่
๕๘: ๘๐,๐๐๐
บริเวณริมคลองมําบัง
สะดวกใหกัประชาชน อบต.บานควนกําหนด ๕๙: ๕๐ โครงการปรับปรุง ซอมแซม
เพื่ออํานวยความ
ตามแบบที่
๕๘: บันไดทาน้ําบริเวณริมคลองมําบัง สะดวกใหกัประชาชน อบต.บานควนกําหนด ๕๙: ๕๑ โครงการขุดบอน้ําตื้นใหทั่วทั้ง
ตําบลบานควน
๕๒ โครงการปรับปรุง ซอมแซม
ภาชนะเก็บน้ําในตําบลบานควน
๕๖ จัดซื้อถังน้ําไฟเบอรกลาส
เพื่อแกปญหาภัยแลง

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

เพื่อรองรับปญหา
ตามโครงการ
ภัยแลง
ของ อบต.บานควน
เพื่อรองรับปญหา
ตามแบบที่
ภัยแลง
อบต.บานควนกําหนด
เพื่อรองรับปญหา
ตามโครงการ
ภัยแลง
ของ อบต.บานควน

๕๘: ๕๙: ๕๘: ๕๙: ๕๘: ๕๙: -

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(บาท)
_
๒๕๐,๐๐๐
อบต.บานควน
_
๑๕๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๓๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน
_

_

_

_

๑๕๐,๐๐๐
อบต.บานควน
_

_
๑๐,๐๐๐
อบต.บานควน
_
๓๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๒๕๖๒
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

_ จํานวนประตู ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ระบายน้ํา

กองโยธา

_ จํานวนของ
สะพานฯ
_ จํานวนของ
สะพานฯ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองโยธา

๒๐๐,๐๐๐จํานวนสะพาน ประชาชนไดรับ
อบต.บานควนขามคลองฯ ความสะดวก

กองโยธา

_ จํานวนบันได
ทาน้ําในตําบล
๑๕๐,๐๐๐ จํานวนบันได
อบต.บานควน ทาน้ําในตําบล
_
_ จํานวนของ
บอน้ําตื้น
_
๓๐,๐๐๐ จํานวนของ
อบต.บานควน ภาชนะเก็บน้ํา
_
_ จํานวนถังน้ํา
ไฟเบอรกลาส

กองโยธา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองโยธา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

สํานักปลัด

กองโยธา

กองโยธา
กองโยธา

-๖๔ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน(ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๕๗ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑเพื่อซอมแซม เพื่อใหการ
ถนนลาดยาง ถนน คสล.ถนนหินผุ คมนาคมสะดวก
คูระบายน้ํา และไฟฟาสาธารณะ
ภายในตําบลบานควน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดซื้อทอ คสล.
๕๘: -ยางมะตอย
๕๙: -หินเกล็ด,ทราย ฯลฯ
-หลอดไฟฟา
-สายไฟฟา
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๒๕๖๒
(บาท)
_

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

_ จํานวนของ ประชาชนไดรับ
วัสดุ ครุภัณฑ ความสะดวก

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองโยธา

-๖๕- ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดชายแดนใต ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาสินคาและบริการฮาลาลใหมีมูลคาเพิ่ม และสอดคลองกับความตองการของตลาด
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสตูล ที่ ๗ การบริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ที่

๑

๒
๓
๔
๕
๖

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐
(บาท)

๖.๑ แนวทางการพัฒนา สงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน
กอสรางอาคารเอนกประสงค
เพื่อสงเสริมการมี -อาคารอเนกประสงค ๕๘: ในพื้นที่หมูที่ ๖ ตําบลบานควน สวนรวมของ
๕๙: -หองน้ําสาธารณะ
ประชาชน
ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด
ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค
เพื่อสงเสริมการมี
ตามแบบที่
๕๗: ๕๐,๐๐๐
ภายในตําบลพรอมจัดซื้อเกาอี้ สวนรวมของ
อบต.บานควนกําหนด ๕๘: พลาสติกและอุปกรณตางๆ
ประชาชน
๕๙: จัดซื้อที่ดินเพื่อกิจการสาธารณะ เพื่อสงเสริมการมี
ตามโครงการ
๕๘: หมูที่ ๑-๗
สวนรวมของ
ของ อบต.บานควน ๕๙: ๒๕๐,๐๐๐
ประชาชน
โครงการประชุมสัมนาขาราชการ เพื่อสงเสริมใหเกิด
ตามโครงการ
๕๗: ๕๐,๐๐๐
ทุกกระทรวงในตําบลบานควน ประสิทธิภาพในการ ของ อบต.บานควน ๕๘: ๗,๘๐๐
บริหารจัดการ
๕๙: ๔๐,๐๐๐
โครงการการฝกอบรมใหความรู เพื่อใหความรูและ
ตามโครงการ
๕๘: ดานกฎหมายจราจร(พรบ.ขนสง) สรางการมีสวนรวม
ของ อบต.บานควน ๕๙: ๒๐,๐๐๐
โครงการจัดทําธรรมนูญสุขภาพ เพื่อสงเสริมใหเกิด
ตามโครงการ
๕๘: ประจําตําบลบานควน
ประสิทธิภาพในการ
ของ อบต.บานควน ๕๙: บริหารจัดการ

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๕๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

_

๒๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

_ จํานวนอาคาร มีสถานที่แลก
เอนกประสงค เปลีย่ นเรียนรู

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองโยธา

_ จํานวนอาคาร ประชาชนในพื้นที่ กองโยธา
เอนกประสงค มีสถานที่สําหรับ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
_
๒๕๐,๐๐๐ จํานวนที่ดิน เกิดประสิทธิภาพ
กองโยธา
อบต.บานควน ที่จัดซื้อ
ในการบริหารจัดการ

๔๐,๐๐๐
อบต.บาควน

_

_ จํานวนครั้ง เกิดประสิทธิภาพ สํานักปลัด
ที่จัดกิจกรรม การบริหารจัดการ

๔๐,๐๐๐
อบต.บานควน
๑๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

เกิดประสิทธิภาพ สํานักปลัด
การบริหารจัดการ
ประชาชนไดรับ
สํานักปลัด
ประโยชน
กอง
สาธารณสุข

_ จํานวนของ
ผูรวมกิจกรรม
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง
อบต.บานควน อบต.บานควน ที่ดําเนินการ

-๖๖ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการบริหารจัดการ(ตอ)
ที่

๑

๒
๓
๔

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๖.๒ แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการ
โครงการจัดฝกอบรม
เพื่อสงเสริมใหเกิด -คณะผูบริหาร
และทัศนศึกษาดูงาน
ประสิทธิภาพในการ -สมาชิกสภา
บริหารจัดการ
-พนักงานขององคกร
-แกนนําชุมชนในตําบล
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน
โครงการ อบต.เคลื่อนที่
เพื่อประชาสัมพันธ
ตามโครงการ
การบริหารจัดการ
ของ อบต.บานควน
แกประชาชน
สนับสนุนศูนยรวมขอมูลขาวสาร เพื่อเผยแพรขอมูล
ตามโครงการ
การซื้อหรือการจางขององคกร ขาวสารการซื้อจัด
ของ อบต.ควนโพธิ์
ปกครองสวนทองถิ่น ระดับอําเภอ จางขององคกร
จัดทําแผนพัฒนาขององคการ
เพื่อใหมีแผนพัฒนา -จัดประชุมประชาคมระดับ
บริหารสวนตําบลบานควน
เปนเครื่องมือใน หมูบาน/ตําบล
การบริหารจัดการ -สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชนตําบลบานควน
-จัดทําแผนพัฒนาสามป
แผนการดําเนินงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๒๕๖๐
(บาท)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

๕๗: ๕๘: ๑๒๖,๐๐๐
๕๙: -

๓๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๕๗: ๒๐,๐๐๐
๕๘: ๒๐,๐๐๐
๕๙: ๒๐,๐๐๐
๕๗: ๒๐,๐๐๐
๕๘: ๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐ จํานวนของ ประชาชนไดรับรู
อบต.บานควน อบต.บานควน ผูร วมกิจกรรม ขอมูลขาวสาร

สํานักปลัด

๒๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ประชาชนไดรับรู
อบต.บานควน อบต.บานควน ทีด่ ําเนินการ ขอมูลขาวสาร

สํานักปลัด

๕๙: ๒๐,๐๐๐
๕๗: ๒๐,๙๙๐
๕๘: ๒๐,๒๓๐
๕๙: ๔๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

ตัวชี้วัด
(KPI)

_

_ จํานวนของ มีประสิทธิภาพใน สํานักปลัด
ผูรวมกิจกรรม การบริหารจัดการ

_ จํานวนของ อบต.บานควนมีแผน สํานักปลัด
แผนพัฒนา เปนเครื่องมือใน
แผนดําเนินการ การบริหารจัดการ
แผนยุทธศาสตร

-๖๗ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการบริหารจัดการ(ตอ)
ที่
๕

๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา
ของ อบต.บานควน

เพื่อรวมจัดทําและ -แกนนําชุมชน
ทบทวนยุทธศาสตร -แกนนํากลุมองคกร
การพัฒนาขององค -บุคลากรทองถิ่น
การบริหารสวน
ตามโครงการ
ตําบลบานควน
ของ อบต.บานควน
โครงการซอมแซมและปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ตามแบบที่
อาคารสํานักงาน
ในการบริหารจัดการ อบต.บานควนกําหนด

โครงการปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ตามโครงการ
ของสํานักงาน อบต.บานควน
ในการรับรูขอมูล
ของ อบต.บานควน
ขาวสาร
สงเสริมและสนับสนุนการใช
เพื่อเปนแหลงเรียนรู
ตามโครงการ
ระบบอินเตอรเน็ตภายในชุมชน ใหกับประชาชนใน
ของ อบต.บานควน
(ติดตั้งระบบ WIFI ในชุมชน)
ชุมชน
จัดหายานพาหนะเพื่อใชในการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ตามโครงการ
ปฏิบัติงานของกองโยธา
ในการบริหารจัดการ
ของ อบต.บานควน
ฝกอบรมคณะผูบริหาร/สมาชิก เพื่อเสริมสราง
ตามโครงการ
สภาฯ/พนักงานของ อบต.
ประสิทธิภาพ
ของ อบต.บานควน
ในการบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาศักยภาพและสราง เพื่อเสริมสรางความ -กิจกรรมกลุมสัมพันธ
ความสัมพันธที่ดีของบุคลากร
สัมพันธที่ดีและเพิ่ม -กิจกรรมฝกอบรม
ประสิทธิภาพในการ
ภายใน อบต.บานควน
ตามโครงการ
บริหารจัดการ
ของ อบต.บานควน

๕๘: ๕๙: -

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
๑๒๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๕๗: ๔๑,๗๐๐
๕๘: ๓๐,๐๐๐

๕๙: ๓๙๕,๐๐๐
๕๗: ๗,๐๐๐
๕๘: ๕๙: ๒๐,๐๐๐
๕๘: ๕๙: ๕๘: ๕๙: ๕๗: ๔๙๐,๐๐๐
๕๘: ๓๐๐,๐๐๐
๕๙: ๗๕๐,๐๐๐
๕๘: ๕๙: ๕๐,๐๐๐

๒๕๖๒
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

_

_ จํานวนของ อบต.บานควนมีแผน สํานักปลัด
ผูรวมกิจกรรม เปนเครื่องมือใน
การบริหารจัดการ

๓๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

_ จํานวนครั้ง ประชาชนไดรับ
กองโยธา
ที่ไดปรับปรุง ความสะดวกสบาย

๒๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

_

_

๙๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน
๕๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

๖๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๕๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน
_

_ จํานวนของ
ประชาชนได
รับรูขาวสาร
๑๐๐,๐๐๐ จํานวนของ
อบต.บานควน ประชาชนได
ประโยชน
_ จํานวนของ
ยานพาหนะ
๕๐๐,๐๐๐จํานวนผูเขารับ
อบต.บานควน การอบรม

ประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสาร

สํานักปลัด

การบริกาประชาชน สํานักปลัด
มีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ กองโยธา
มีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ ทุกสวน
มีประสิทธิภาพ
ราชการ

_ จํานวนของ การบริหารจัดการ สํานักปลัด
ผูรวมกิจกรรม มีประสิทธิภาพ

-๖๘ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการบริหารจัดการ(ตอ)
ที่

โครงการ

๑๒ โครงการจัดทําสื่อสิง่ พิมพเพื่อ
ประชาสัมพันธผล การบริหาร
จัดการองคกร

๑๓

๑๔
๑๕
๑๖

วัตถุประสงค
เพื่อประชาสัมพันธ
และชี้แจงผลการ
ดําเนินงานของ
องคกร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-จัดทําวารสารของ อบต.
-จดหมายขาว
-วัสดุโฆษณา เผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูล
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน
โครงการสงเสริมและสนับสนุน เพื่อสนับสนุนใหมี -สื่อหอกระจายสูชุมชน
การประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ การประชาสัมพันธ -กิจกรรมแถลงขาว
กิจกรรมตางๆของ -กิจกรรมสื่อพบผูบริหาร
สูชุมชน
หนวยงานและชุมชน -กิจกรรมเยาวชนคนสราง
ขาว
-กิจกรรมประกวดนาชีต
เพลงประจําตําบล
-บอรดประชาสัมพันธ
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน
โครงการติดตั้ง ปรับปรุง ซอมแซม เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ตามแบบที่
ระบบเสียงไรสายในตําบล
ในการสื่อสารและ
อบต.บานควนกําหนด
การประชาสัมพันธ
โครงการใหความรูแกผูเสียภาษี เพื่อสรางความรู
ตามโครงการ
ในตําบลบานควน
ใหแกผูเสียภาษี
ของ อบต.บานควน
โครงการใหความรูแกกรรมการ เพื่อสรางความรู
ตามโครงการ
จัดซื้อจัดจางจากภาคประชาชน ใหแกกรรมการ
ของ อบต.บานควน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
๕๗: ๒๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๕๘: ๑๐๐,๐๐๐ อบต.บานควน
๕๙: ๑๕๐,๐๐๐

๒๕๖๒
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

_

_ จํานวนของ ประชาชนไดรับรู
กิจกรรมที่ได ขอมูลขาวสาร
ดําเนินงาน

สํานักปลัด

สํานักปลัด

๕๘: ๕๙: -

๑๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

_ จํานวนของ ประชาชนไดรับรู
กิจกรรมที่ได ขอมูลขาวสาร
ดําเนินงาน

๕๗: ๓๖๗,๐๐๐
๕๘: ๓๖๗,๐๐๐
๕๙: ๑๐๐,๐๐๐
๕๘: ๕๙: ๓๐,๐๐๐
๕๘: ๕๙: -

๒๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

_ จํานวนจุดที่ได ประชาชนไดรับรู กองโยธา
ติดตั้งลําโพง ขอมูลขาวสารทัว่ ถึง

๓๐,๐๐๐
อบต.บานควน
๑๕,๐๐๐
อบต.บานควน

๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐ จํานวนของ
อบต.บานควน อบต.บานควน ผูเ สียภาษี
_
_ จํานวนของ
กรรมการ

เพิ่มประสิทธิภาพ กองคลัง
ในการจัดเก็บ
สรางความรูความ กองคลัง
เขาใจแกกรรมการ

-๖๙ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการบริหารจัดการ(ตอ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๗ โครงการรวมใจภักดิ์ รักชุมชน เพื่อเสริมสรางการมี -จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ ๕๗: ๘,๗๕๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
สวนรวมของประชาชน ตางๆ Big cleaning day ๕๘: ๓๐,๐๐๐
อบต.บานควน
อบต.บานควน อบต.บานควน
คนตําบลบานควน
๕๙: ๓๐,๐๐๐
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน
๑๘ คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน เพื่อเสริมสรางขวัญ
ตามโครงการ
๕๘: ๙๖๙,๕๘๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
_
_
เปนประโยชนแก อปท. (โบนัส) กําลังใจแกพนักงาน
ของ อบต.บานควน ๕๙: อบต.บานควน
๑๙ สมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อสงเสริมสวัสดิการ
บุคลากรของ
๕๘: ๒๐๓,๘๓๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
ของบุคลากร
อบต.บานควน
๕๙: ๒๐๐,๐๐๐ อบต.บานควน
อบต.บานควน อบต.บานควน
๒๐ สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ เพื่อสงเสริมสวัสดิการ
บุคลากรของ
๕๗: ๒๐๖,๐๐๐
๒๐๖,๐๐๐
๒๐๖,๐๐๐
ของบุคลากรภายใน
๕๘: ๑๙๒,๕๑๙ อบต.บานควน
อบต.บานควน อบต.บานควน
ขาราชการสวนทองถิ่น(กบท.)
อบต.บานควน
องคกร
๕๙: ๒๐๖,๐๐๐
๒๑ การบริหารจัดการภายใน
เพื่อเสริมสราง
ตามโครงการ
๕๗: ๒๐,๓๔๖,๐๐๐
_
_
สํานักงานของ อบต.บานควน
ประสิทธิภาพในการ
ของ อบต.บานควน ๕๘: ๑๙๒,๕๑๙ อบต.บานควน
บริหารจัดการ
๕๙: ๒๐๖,๐๐๐
๒๒ โครงการติดตั้งหมอแปลงไฟฟา เพื่อเสริมสราง
ตามโครงการ
๕๘: ๓๐๐,๐๐๐
_
_
ของสํานักงาน
อบต.บานควน
ประสิทธิภาพในการ
ของ อบต.บานควน ๕๙: บริหารจัดการ
๒๓ โครงการจัดซื้อโพเดี้ยม
เพื่อ.ใชประกอบการ
จํานวน ๒ ชุด
๕๘: ๑๐,๐๐๐
_
_
๕๙: อบต.บานควน
ดําเนินกิจกรรมของ
ตามโครงการ
หนวยงาน
ของ อบต.บานควน
๒๔ โครงการจัดซื้อพัดลมสนาม
เพื่อ.ใชประกอบการ
จํานวน ๕ ตัว
๕๘: ๑๐,๐๐๐
_
_
๕๙: อบต.บานควน
ดําเนินกิจกรรมของ
ตามโครงการ
หนวยงาน
ของ อบต.บานควน
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

จํานวนของ ประชาชนไดรับ
ผูรวมกิจกรรม ประโยชน

สํานักปลัด

จํานวนของ
พนักงาน
จํานวนของ
บุคลากร
จํานวนของ
บุคลากร

บุคลากรในองคกร
มีแรงจูงใจ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

ทุกสวน
ราชการ
ทุกสวน
ราชการ
ทุกสวน
ราชการ

จํานวนของ
กิจกรรมที่ได
ดําเนินงาน
จํานวนของ
หมอแปลง
ไฟฟา
จํานวนของ
โพเดี้ยมที่ได
จัดซื้อ
จํานวนของ
พัดลมสนาม
ที่ไดจัดซื้อ

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

ทุกสวน
ราชการ

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

กองโยธา

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

-๗๐ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการบริหารจัดการ(ตอ)
ที่

โครงการ

๒๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
ทางเขาสํานักงาน อบต.บานควน
๒๖ เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ
เครื่องใชประจําสํานักงาน
สํานักปลัด

๒๗ เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ
เครื่องใชประจําสํานักงาน
กองคลัง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
_
๒๘,๐๐๐
๕๘: อบต.บ
านควน
๕๙: ๕๗: ๑๒,๕๐๐
๑๒๘,๐๐๐
_
๕๘: ๑,๐๒๒,๐๐๐ อบต.บานควน
๕๙: -

เพื่อ รองรับการเขา
ตามโครงการ
สูประชาคมอาเซียน
ของ อบต.บานควน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -แท็บเล็ต ๑ เครื่อง
ในการบริหารงานของ -คอมพิวเตอรสํานักงาน
องคกร
จํานวน ๑ ชุด
-เครื่องพิมพเอกสารสี
พรอมสแกนเนอร ๑ ชุด
-ไมโครโฟน ๑ ชุด
-คอมพิวเตอรโนตบุค
จํานวน ๑ เครื่อง
-ขาตั้ง จํานวน ๗ ตัว
-จอโปรเจคเตอร ๑ จอ
-อุปกรณคอมพิวเตอร
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -จัดซื้อเครื่องพิมพ
๕๗: ๒๖,๐๐๐
ในการบริหารงานของ Multifunction ๑ ตัว ๕๘: ๒๖,๐๐๐
องคกร
-เครื่องพิมพเช็ค ๑ ตัว ๕๙: ๒๗,๐๐๐
-โตะทํางานพรอมเกาอี้
จํานวน ๒ ชุด
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๓๕,๐๐๐
อบต.บานควน

_

๒๕๖๒
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
_จํานวนของการ
ปรับภูมิทัศน
_ จํานวนวัสดุ
ครุภัณฑที่ได
จัดหา

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับ
กองโยธา
ประโยชน
องคกรมีเครื่องมือ สํานักปลัด
ในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น

_ จํานวนวัสดุ องคกรมีเครื่องมือ
ครุภัณฑที่ได ในการปฏิบัติงาน
จัดหา
มากขึน้

กองคลัง

-๗๑ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการบริหารจัดการ(ตอ)
ที่

โครงการ

๒๘ เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ
เครื่องใชประจําสํานักงาน
กองโยธา

๒๙ เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ
เครื่องใชประจําสํานักงาน
กองการศึกษา

๓๐ เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ
เครื่องใชประจําสํานักงาน
กองสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -คอมพิวเตอรสํานักงาน
ในการบริหารงานของ จํานวน ๑ ชุด
องคกร
-ตูเก็บเอกสาร ๑ ชุด
-วัสดุอุปกรณกอสราง
ซอมแซมสํานักงาน
-อุปกรณไฟฟาสํานักงาน
-อุปกรณซอมกลองcctv
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กลองถายรูปดิจิตอล
ในการบริหารงานของ จํานวน ๑ ตัว
องคกร
-ชุดเครื่องขยายเสียง
ชนิดพกพา ๑ ชุด
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -กลองถายวิดีโอพรอม
ในการบริหารงานของ อุปกรณ จํานวน ๑ ตัว
องคกร
-คอมพิวเตอรโนตบุค
จํานวน ๑ เครื่อง
-โตะทํางานพรอมเกาอี้
จํานวน ๑ ชุด
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
๕๗: ๒๗,๐๐๐
๒๔๕,๐๐๐
๕๘: ๑๔๗,๐๐๐ อบต.บานควน
๕๙: ๑๕,๐๐๐

๒๕๖๒
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

_

_ จํานวนวัสดุ องคกรมีเครื่องมือ
ครุภัณฑที่ได ในการปฏิบัติงาน
จัดหา
มากขึน้

กองโยธา

๕๗: ๖๓,๐๐๐
๕๘: ๕๙: ๑๔๔,๐๐๐

๔๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

_ จํานวนวัสดุ องคกรมีเครื่องมือ
ครุภัณฑที่ได ในการปฏิบัติงาน
จัดหา
มากขึน้

กอง
การศึกษา

๕๗: ๕๘: ๕๙: -

๔๕,๐๐๐
อบต.บานควน

_

_ จํานวนวัสดุ องคกรมีเครื่องมือ
ครุภัณฑที่ได ในการปฏิบัติงาน
จัดหา
มากขึน้

กอง
สวัสดิการ

-๗๒ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการบริหารจัดการ(ตอ)
ที่

โครงการ

๓๑ เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ
เครื่องใชประจําสํานักงาน
กองสาธารณสุข

๑
๒

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -คอมพิวเตอรสํานักงาน
ในการบริหารงานของ จํานวน ๒ ชุด
องคกร
-ตูเก็บเอกสาร ๓ ตู
-ตูลิ้นชักเก็บอุปกรณ
จํานวน ๑ ตู
-กลองถายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอลความละเอียด
ขนาด ๑๖ ลานพิกเซล
จํานวน ๑ เครื่อง
-เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวนชนิดติดผนัง
จํานวน ๑ ชุด
-เครื่องสํารองไฟฟา
จํานวน ๒ เครื่อง
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๖.๓ แนวทางการพัฒนา สงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการปองกันและบรรเทาสา เพื่อเตรียมความ
ตามโครงการ
ธารณภัย
พรอมในการแกไข
ของ อบต.บานควน
ปญหาสาธารณภัย
โครงการฝกอบรมทบทวนสมาชิก เพื่อเตรียมความ
ตามโครงการ
อปพร.อบต.บานควน
พรอมใหแกสมาชิก
ของ อบต.บานควน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
๕๗: ๑๕๓,๕๐๐
๑๑๒,๒๐๐
๕๘: ๘๙,๓๐๐
อบต.บานควน
๕๙: ๓๘,๐๐๐

๕๗: ๕๘: ๑๖๑,๒๐๙
๕๙: ๓๘๙,๓๐๐
๕๗: ๕๖,๒๙๐
๕๘: ๕๙: ๑๐๐,๐

๓๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน
๑๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๒๕๖๒
(บาท)
_

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

_ จํานวนวัสดุ องคกรมีเครื่องมือ
กอง
ครุภัณฑที่ได ในการปฏิบัติงาน สาธารณสุข
จัดหา
มากขึน้

๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐ จํานวนของ ชวยเหลือประชาชน สํานักปลัด
อบต.บานควน อบต.บานควน ผูป ระสบภัย อยางทันทวงที
_

_ จํานวนของ สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร พรอมปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

-๗๓ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการบริหารจัดการ(ตอ)
ที่

โครงการ

๓

โครงการพัฒนาศักยภาพ
(เครือขาย) สมาชิก อปพร.
อบต.บานควน

๔

โครงการฝกซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของตําบล

๕

กอสรางอาคารศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(อาคารศูนย อปพร.อบต.บานควน)
๖ โครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพเจาหนาที่และสมาชิก
อปพร. อบต.บานควน
๗ โครงการจัดซื้อรถยนตตรวจการณ
เคลื่อนที่เร็ว
๘

โครงการรวมแขงขันกีฬา อปพร.
สัมพันธภายในจังหวัดสตูล

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
วัตถุประสงค
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อเสริมสราง
-จัดอบรมศึกษาดูงาน
๕๗: ๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ จํานวนของ อปพร.ปฏิบัติงาน สํานักปลัด
ประสิทธิภาพใหแก -จัดซื้อวิทยุสื่อสาร
๕๘: ๑๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน
อบต.บานควน อบต.บานควน กิจกรรมที่ได อยางมีประสิทธิภาพ
สมาชิก อปพร. -จัดซื้อชุดเครื่องแตงกาย ๕๙: ๑๐๐,๐๐๐
ดําเนินงาน
-กิจกรรมกีฬาสัมพันธและ
กีฬาทักษะของสมาชิก
-กิจกรรมสันทนาการ
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน
เพื่อเตรียมความ
ตามโครงการ
๕๗: ๒๙,๕๙๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐ จํานวนของ ชวยเหลือประชาชน สํานักปลัด
พรอมใหแกสมาชิก ของ อบต.บานควน ๕๘: ๑๑,๔๓๐
อบต.บานควน
อบต.บานควน อบต.บานควน ผูเขารวมการ อยางทันทวงที
๕๙: ๔๐,๐๐๐
ฝกซอมแผน
เพื่อเสริมสราง
ตามแบบที่
๓๐๐,๐๐๐
_
_ จํานวนอาคาร ประชาชนไดรับการ กองโยธา
๕๘: ประสิทธิภาพในการ อบต.บานควนกําหนด ๕๙: อบต.บานควน
ศูนย อปพร. ชวยเหลืออยางทัน
ทวงที
ปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ตามโครงการ
๕๗: ๓๐,๐๐๐
_
_ จํานวนของ ประชาชนไดรับ
สํานักปลัด
อบต.บานควน
ในการปฏิบัติงาน
ของ อบต.บานควน ๕๘: ๒๐,๗๘๐
ผูเขารวมการ การชวยเหลือ
๕๙: ๒๐,๐๐๐
ฝกอบรม
อยางทันทวงที
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ตามโครงการ
_
๙๐๐,๐๐๐
_ จํานวนของ ประชาชนไดรับ
สํานักปลัด
๕๘: อบต.บานควน
รถยนตที่ใช การชวยเหลือ
ในการชวยเหลือ
ของ อบต.บานควน ๕๙: ประชาชน
ตรวจการณ อยางทันทวงที
เพื่อเสริมสรางขวัญ
ตามโครงการ
๕๗: ๓๐,๐๐๐
จํานวนของ มีเครือขายของ
สํานักปลัด
อบต.บานควน
และ กําลังใจแก
ของ อบต.บานควน ๕๘: ๑๒,๘๐๐
การเขารวม สมาชิก อปพร.
สมาชิก อปพร.
๕๙: ๒๐,๐๐๐
กิจกรรม
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-๗๔ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการบริหารจัดการ(ตอ)
ที่
๙

โครงการ
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการของ
สมาชิก อปพร.อบต.บานควน

๑๐ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑตางๆในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเสริมสราง
ตามโครงการ
๕๘: ขวัญ และ กําลังใจ ของ อบต.บานควน ๕๙: แกสมาชิก อปพร.
เพื่อเตรียมความ -มอเตอรสูบน้ํา ๒ ตัว ๕๗: ๑๘,๐๐๐
พรอมในการ
-ชุดผจญเพลิง ๑ ชุด ๕๘: ๓๐,๐๐๐
-เครื่องเลื่อยยนต ๑ เครื่อง ๕๙: ๒๕,๐๐๐
ชวยเหลือ
-อุปกรณดับเพลิง ฯลฯ
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๒๕๖๐
(บาท)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(บาท)
_
๑๕๐,๐๐๐
อบต.บานควน

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
๒๕๖๒
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
_
๕๐,๐๐๐ จํานวนของ สมาชิก อปพร.มี สํานักปลัด
อบต.บานควน สมาชิก อปพร กองทุนสวัสดิการ
_

_ จํานวนของ มีอุปกรณสําหรับ สํานักปลัด
วัสดุ ครุภัณฑ ชวยเหลือประชาชน
ที่ไดจัดซื้อ อยางทันทวงที

-๗๕- ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดชายแดนใต ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ สงเสริมและพัฒนา การคาการลงทุน และระบบโลจิสติกส รองรับประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสตูล ที่ ๖ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
ที่

๑

๒
๓

๔

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐
(บาท)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(บาท)

๗.๑ แนวทางการพัฒนา การสงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกายของประชาชน
โครงการพัฒนางานสุขาภิบาล
เพื่อสงเสริมความรู -ผูประกอบการรานอาหาร ๕๘: ๑๙,๒๕๐
๔๕,๐๐๐
อาหารและสิ่งแวดลอม
แกผูประกอบการ -ผูประกอบกิจการฯ
๕๙: ๓๕,๐๐๐
อบต.บานควน
-และผูประกอบการอื่นๆ
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพใน เพื่อสงเสริมให
เพื่อสมทบกองทุน
๕๗: ๑๓๓,๓๒๒
๒๒๐,๐๐๐
๕๘: ๑๗๕,๓๒๐ อบต.บานควน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
ประชาชนมี
หลักประกันสุขภาพ
สุขภาพดี
๕๙: ๒๒๐,๐๐๐
อุดหนุนกลุมองคกรภาคประชาชน เพื่อดําเนินกิจกรรม -กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ ๕๘: ๒๕๔,๕๖๐
๑๔๐,๐๐๐
ตามโครงการสรางเสริมปองกัน ที่เกี่ยวกับการสราง -กิจกรรมปองกันฯสุขภาพ ๕๙: ๑๔๐,๐๐๐ สปสช.บานควน
เสริมปองกัน/ ฟนฟู -กิจกรรมฟนฟูสุขภาพ
โรคและฟนฟูผูปวย
ตามโครงการ
ของกลุม/องคกรตางๆ
อุดหนุนหนวยงานอื่นๆเชน
เพื่อดําเนินกิจกรรม -กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ ๕๘: ๘๒,๖๙๐
๑๔๐,๐๐๐
- สถานศึกษา -องคกรศาสนา
ที่เกี่ยวกับการสราง -กิจกรรมปองกันฯสุขภาพ ๕๙: ๑๔๐,๐๐๐ สปสช.บานควน
(โครงการสรางเสริม ปองกัน ฟนฟู) เสริมปองกัน/ฟนฟู -กิจกรรมฟนฟูสุขภาพ
ตามโครงการของ ศดม.
ศพด/สถานศึกษา/มัสยิด

๒๕๖๒
(บาท)
_

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

_ จํานวนของผู ผูประกอบการไดรบั
กอง
ประกอบการ ความรูความเขาใจ สาธารณสุข

๒๖๔,๐๐๐
๓๑๖,๘๐๐ จํานวนของ
อบต.บานควน อบต.บานควน ประชาชน
ปลอดภัย
๑๔๐,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐ จํานวนของ
สปสช.บานควน สปสช.บานควน กลุม/องคกร
ที่ไดดําเนิน
กิจกรรม

ประชาชนในตําบล
กอง
มีสุขภาพดี
สาธารณสุข
ประชาชนในตําบล
กอง
มีสุขภาพดี
สาธารณสุข
สปสช.
ต.บานควน

๑๔๐,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐ จํานวนของ ประชาชนในตําบล
กอง
สปสช.บานควน สปสช.บานควน หนวยงาน มีสุขภาพดี
สาธารณสุข
สปสช.
ที่ไดดําเนิน
ต.บานควน
กิจกรรม

-๗๖ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม(ตอ)
ที่

โครงการ

๕

อุดหนุนหนวยบริการสาธารณสุข
ดําเนินกิจกรรม/โครงการดาน
สรางเสริม/ปองกัน/ฟนฟูผูปวย

๖

อุดหนุนกลุม องคกรเอกชนเพื่อ
อุดหนุนให อสม.ดําเนินงานของ
ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
อุดหนุนโครงการรณรงค ปองกัน
และเฝาระวังภัยดานสาธารณสุข
กรณีเรงดวน

๗

๘ โครงการจัดทําแผนสุขภาพชุมชน

๙

โครงการตรวจสุขภาพประจําป
พนักงานสวนตําบล

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
วัตถุประสงค
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
ดําเนินกิจกรรมการกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ ๕๘: ๒๑๙,๘๐๙
สปสช.บานควน สปสช.บานควน
สรางเสริม ปองกัน -กิจกรรมปองกันฯสุขภาพ ๕๙: ๑๘๐,๐๐๐ สปสช.บานควน
-กิจกรรมฟนฟูสุขภาพ
และฟนฟู
ตามโครงการของหนวย
บริการสาธารณสุขในตําบล
เพื่อสนับสนุนการ
ตามโครงการ
๕๗: ๑๐๕,๐๐๐
๑๐๕,๐๐๐
๑๐๕,๐๐๐
๑๐๕,๐๐๐
การดําเนินงานของ ของกลุม อสม.ต.บานควน ๕๘: ๑๐๕,๐๐๐ อบต.บานควน
อบต.บานควน อบต.บานควน
กลุม อสม.ในตําบล
๕๙: ๑๐๕,๐๐๐
เพื่อสงเสริมการ -กิจกรรมรณรงค เผยแพร ๕๗: ๑๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
ปองกันโรคภัยแก ประชาสัมพันธ
๕๘: อบต.บานควน
อบต.บานควน อบต.บานควน
-กิจกรรมการปองกัน
๕๙: ๒๕,๐๐๐
ประชาชน
-กิจกรรมเฝาระวัง
และติดผล
ตาม โครงการ
ของกองทุน สปสช.
อบต.บานควน
เพื่อสรางการมีสวน -จัดทําแผนสุขภาพชุมชน ๕๗: ๔๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
รวมในการดูแลดาน -สอนการเขียนโครงการแก ๕๘: สปสช.บานควน
สปสช.บานควน สปสช.บานควน
สุขภาพของชุมชน แกนนําชุมชน/เจาหนาที่ฯ ๕๙: ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน
เพื่อเฝาระวังสภาวะ
ตามโครงการ
๕๘: ๑๐,๐๐๐
_
_
สุขภาพของพนักงาน
สปสช.บานควน
ของ อบต.บานควน ๕๙: เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

จํานวนของ ประชาชนไดรับการ
กอง
สาธารณสุข
กิจกรรมที่ได ดูแลสุขภาพ
สปสช.
ดําเนินการ
ต.บานควน
จํานวนของ ประชาชนไดรับการ
กอง
สาธารณสุข
กิจกรรมฯ ดูแลสุขภาพ
จํานวนของ ประชาชนไดรับ
กิจกรรมที่ได ความปลอดภัย
ดําเนินการ จากโรคภัยตางๆ

กอง
สาธารณสุข
สปสช.
ต.บานควน

จํานวนของ ประชาชนไดรับการ
กอง
สาธารณสุข
พนักงานฯ ดูแลสุขภาพ

จํานวนของ บุคลากรในหนวย
กอง
พนักงานฯ งานมีสุขภาพที่ดีขึ้น สาธารณสุข

-๗๗ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม(ตอ)
ที่

โครงการ

๑๐ พัฒนาศักยภาพงานการแพทย
ฉุกเฉิน (EMS) องคการบริหาร
สวนตําบลบานควน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)
๕๘: ๒๕,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๕๙: ๒๕,๐๐๐
อบต.บานควน

เพื่อพัฒนาศักยภาพ --โครงการฟนฟูศักยภาพ
พนักงานกูชีพ
พนักงานกูชพี
-จัดซื้อวัสดุการแพทย
-จัดซื้อครุภัณฑการแพทย
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน
๑๑ โครงการจัดฝกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ตามโครงการ
๕๗: ๓๔๖,๘๒๐
ดานสาธารณสุข ของบุคลากร ของบุคลากร อสม.
ของ อบต.บานควน ๕๘: กลุม อสม.และแกนนําชุมชน
และแกนนําชุมชน
๕๙: ๑๒ โครงการการปองกัน ควบคุม
เพื่อสงเสริมการ จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน ๕๗: ๔๐,๐๐๐
โรคติดตอ
ปองกันโรคใหแก -จัดอบรมและรณรงคเพื่อ ๕๘: ใหความรูแกประชาชน
๕๙: ๖๐,๐๐๐
ประชาชน
-จัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑเพื่อใช
ในปองกัน ควบคุโรคติดตอ
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน
๑๓ โครงการสงเสริม สนับสนุน
๕๘: เพื่อสงเสริมการ -อุปกรณสําหรับการ
๕๙: การออกกําลังกายและเลนกีฬา ออกกําลังกายแก ออกกําลังกายของสตรี
-ติดตั้งอุปกรณการออก
เพื่อสุขภาพของเด็ก เยาวชน
ประชาชน
กําลังกายกลางแจง
และประชาชน
-สนามเด็กเลนพรอมอุปกรณ
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๒๕๖๒
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

_

_ จํานวนของ พนักงานกูชีพพรอม
กอง
พนักงานกูชีพ ในการปฏิบัติงาน สาธารณสุข
/อาสาสมัคร

_

๒๕๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๑๒๙,๐๐๐
อบต.บานควน

_

_ จํานวนของ ผูเขารวมกิจกรรม
กอง
ผูเขารวม
มีศักยภาพมากขึ้น สาธารณสุข
กิจกรรม
_ จํานวนของ ประชาชนไดรับการ
กอง
ดู
แ
ลสุ
ข
ภาพ
สาธารณสุ
ข
กิจกรรม

_

๑๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_ จํานวนของ ประชาชนในตําบล
กอง
กิจกรรมการ มีพลานามัยที่
การศึกษา
ออกกําลังกาย สมบูรณแข็งแรง

-๗๘ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม(ตอ)
ที่

โครงการ

๑๔ พัฒนาศักยภาพการใหบริการของ
ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาตําบล
บานควน

๑๕ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา
๑๖ โครงการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน
๑๗ โครงการแขงขันกีฬาภายใน
ตําบลบานควน
๑๘ โครงการเขารวมการแขงขัน
กีฬาประเพณีทองถิ่น
อบต.เมืองคัพ
๑๙ โครงการคาย(คลินิก)กีฬาเยาวชน
ภาคฤดูรอน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
วัตถุประสงค
(บาท)
(บาท)
เพื่อใหประชาชน -ปรับปรุงอุปกรณอํานวย ๕๘: ๑๐๐,๐๐๐
_
ไดออกกําลังกาย ความสะดวกแกประชาชน ๕๙: ๑๐๐,๐๐๐ อบต.บานควน
-จัดซื้ออุปกรณการออก
อยางตอเนื่อง
กําลังกาย(ฟตเน็ต)เพิ่มเติม
-ติดตั้งเครื่องขยายเสียง
ภายในหองฟตเนส
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน
เพื่อสงเสริมการ
ตามโครงการ
๕๗: ๑๔๙,๙๐๔
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน
ออกกําลังกายแก
ของ อบต.บานควน ๕๘: ๑๕๐,๐๐๐ อบต.บานควน
ประชาชน
๕๙: ๑๐๐,๐๐๐
เพื่อสงเสริมความ
ตามโครงการ
๕๗: ๙๙,๙๙๐
๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
อบต.บานควน
สามัคคี
ของ อบต.บานควน ๕๘: ๑๐๐,๐๐๐ อบต.บานควน
๕๙: ๑๕๐,๐๐๐
เพื่อสงเสริมความ
ตามโครงการ
๕๗: ๕๑๙,๗๒๐
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
สามัคคี และตอตาน ของ อบต.บานควน ๕๘: ๓๘๘,๙๒๑ อบต.บานควน
อบต.บานควน
ยาเสพติด
๕๙: ๓๐๐,๐๐๐
เพื่อสงเสริมความ
ตามโครงการ
๕๗: ๕๖,๘๓๐
๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
อบต.บานควน
อบต.บานควน
สามัคคี
ของ อบต.บานควน ๕๘: ๕๐,๕๑๐
๕๙: ๖๐,๐๐๐
เพื่อสงเสริมทักษะ
ตามโครงการ
๕๘: ๑๕๐,๐๐๐
_
ดานกีฬา
ของ อบต.บานควน ๕๘: อบต.บานควน
๕๙: ๑๐๐,๐๐๐
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๒
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

_ จํานวนของ มีอุปกรณสําหรับ
กอง
ประชาชนที่ ออกกําลังกายอยาง การศึกษา
ออกกําลังกาย เพียงพอ

๑๐๐,๐๐๐ จํานวนของ ประชาชนมีอุปกรณ กอง
อบต.บานควน อุปกรณใช กีฬาอยางเพียงพอ การศึกษา
เลนกีฬา
๑๕๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง
สามารถพัฒนา
กอง
อบต.บานควน ที่สงแขงขัน ศักยภาพแกนักกีฬา การศึกษา
๓๐๐,๐๐๐ จํานวนชนิด
อบต.บานควน กีฬาที่ไดจัด
การแขงขัน
๖๐,๐๐๐ จํานวนชนิด
อบต.บานควน กีฬาที่ไดจัด
การแขงขัน
_ จํานวนของ
เยาวชน

ประชาชนมีความ
รักสามัคคี

กอง
การศึกษา

ความสัมพันธที่ดี
ของบุคลากร

กอง
การศึกษา

เยาวชนมีทักษะใน
กอง
การเลนกีฬา
การศึกษา

-๗๙ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม(ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐
(บาท)

๒๐ แขงขันกีฬาสานสัมพันธระหวาง เพื่อสงเสริมความ
หนวยงานตางๆภายในตําบล
สามัคคี

ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๒๑ โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
เพื่อสงเสริมการ
ฟุตบอลโรงเรียนบานควน หมูที่ ๕ ออกกําลังกาย

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

๕๘: ๕๙: ๑,๖๔๐,๐๐๐

_

๒๒ โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อกอสราง เพื่อสงเสริมการ
สนามกีฬา หมูที ๑,๓,๔,๗
ออกกําลังกาย

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

_

๒๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ เพื่อสงเสริมการ
สนามกีฬาประจําตําบล
ออกกําลังกาย

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

๕๖: ๘๐๐,๐๐๐
๕๗: ๕๘: ๕๙: ๕๘: ๕๙: -

๒๔

โครงการอกอสราง ปรับปรุง
สนามกีฬาภายในตําบล

เพื่อสงเสริมการ -สนามกีฬาชุมชน ๑ ไร
ออกกําลังกายแก หมูที่ ๔
-ลานกีฬาอเนกประสงค
ประชาชน
หมูที่ ๒
-ลานกีฬาอเนกประสงค
หมูที่ ๕
-สนามกีฬา หมูที่ ๑
-สนามกีฬา หมูที่ ๓
-สนามกีฬา หมูที่ ๖
ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

๕๘: ๕๙: -

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(บาท)
_
๖๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๕๘: ๕๙: -

๒๕๖๒
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

_ จํานวนของ หนวยงานมีความรัก
กอง
การศึกษา
หนวยงาน และความสามัคคี
_
๑๐๐,๐๐๐ จํานวนสนาม ประชาชนมีสนาม กองโยธา
อบต.บานควน กีฬาเพื่อใช กีฬาสําหรับการ
ออกกําลังกาย ออกกําลังกาย
_
๒๐๐,๐๐๐ จํานวนสนาม ประชาชนมีสนาม กองโยธา
อบต.บานควน กีฬาเพื่อใช กีฬาสําหรับการ
ออกกําลังกาย ออกกําลังกาย

_

๑๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๓๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

_ จํานวนสนาม
กีฬาเพื่อใช
ออกกําลังกาย
_ จํานวนสนาม
กีฬาเพื่อใช
ออกกําลังกาย

ประชาชนมีสนาม
กีฬาสําหรับการ
ออกกําลังกาย
ประชาชนมี
สถานที่ออกกําลัง
กาย

กองโยธา
กองโยธา

-๘๐ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม(ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑

๗.๒ แนวทางการพัฒนา สงเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เพื่อเปนสวัสดิการ
ผูที่มีอายุ ๖๐ ปขึ้นไป
แกผูสูงอายุ

๒

จายเบี้ยยังชีพผูพิการ

เพื่อเปนสวัสดิการ
แกผูพิการ

๓

จายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

เพื่อเปนสวัสดิการ
แกผูปวยโรคเอดส

๔

โครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

๕

โครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูพิการ
และผูดอยโอกาส

๖

สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน
ตําบลบานควน
สนับสนุนการดําเนินงานของ
กลุมกองทุนสวัสดิการชุมชน

เพื่อสงเสริมคุณภาพ -จัดกิจกรรมของผูส ูงอายุ
ชีวิตผูสูงอายุ
-ศึกษาดูงานของผูสูงอายุ
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน
เพื่อสงเสริมคุณภาพ -จัดกิจกรรมของผูพิการ
ชีวิตผูพิการ
-ศึกษาดูงานของผูพิการ
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน
เพื่อสงเสริม
ตามโครงการ
กิจกรรมของศูนย ของศูนยฯตําบลบานควน

๗

เพื่อสนับสนุนและ
สงเสริมการออม

๒๕๖๐
(บาท)

๕๗: ๗,๖๖๖,๓๐๐
๕๘: ๗,๙๐๕,๘๐๐
๕๙: ๘,๓๑๒,๔๐๐
ผูพิการทุกคนในตําบล ๕๗: ๘๓๗,๐๐๐
๕๘: ๑,๒๗๑,๕๐๐
๕๙: ๑,๕๗๔,๔๐๐
ผูปวยเอดสทุกคน
๕๘: ๖,๐๐๐
๕๙: ๒๐,๐๐๐
ในตําบล

ตามโครงการ
ของกลุมสวัสดิการฯ

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

๘,๓๑๒,๔๐๐
อบต.บานควน

๘,๓๑๒,๔๐๐ ๘,๓๑๒,๔๐๐จํานวนผูสูงอายุ ผูสูงอายุมีคุณภาพ
อบต.บานควน อบต.บานควนไดรับเบี้ยยังชีพ ชีวิตที่ดี

กอง
สวัสดิการ

๑,๕๗๔,๔๐๐
อบต.บานควน

๑,๕๗๔,๔๐๐ ๑,๕๗๔,๔๐๐จํานวนผูพิการ ผูพิการมีคุณภาพ
อบต.บานควน อบต.บานควนไดรับเบี้ยยังชีพ ชีวิตที่ดี

กอง
สวัสดิการ

๒๐,๐๐๐
อบต.บานควน

ผูปวยเอดสทุกคน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

กอง
สวัสดิการ

๕๗: ๕๖,๒๙๐
๕๘: ๕๙: ๑๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐ จํานวนผูปวย
อบต.บานควน อบต.บานควน ทีร่ ับเบี้ยยังชีพ
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐จํานวนผูสูงอายุ
อบต.บานควน อบต.บานควนที่รวมกิจกรรม

ผูสูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการ

๕๗: ๔๙,๗๐๐
๕๘: ๒๗,๗๙๐
๕๙: ๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
อบต.บานควน

๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐จํานวนผูพิการ ผูพิการมีคุณภาพ
อบต.บานควน อบต.บานควนที่รวมกิจกรรม ชีวิตที่ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการ

๕๗: ๔๕,๐๐๐
๕๘: ๕๙: ๕๘: ๕๙: ๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

_จํานวนกืจกรรม ประชาชนในตําบล
กอง
ของศูนยฯ
ไดรับประโยชน
สวัสดิการ

๕๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

_ จํานวนกลุม
สวัสดิการฯ

ประชาชนมีการ
กอง
ออมเพื่อลดรายจาย สวัสดิการ

-๘๑ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม(ตอ)
ที่
๘

๙

๑

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
โครงการ
วัตถุประสงค
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการสงเสริมและพัฒนา
เพื่อสงเสริมคุณภาพ -กิจกรรมอบรมผูนําเยาวชน ๕๗: ๔๙,๙๐๕
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐ จํานวนของ เด็กและเยาวชนมี
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
ชีวิตเด็กและเยาวชน -ศึกษาดูงานของเด็กและ ๕๘: ๖,๑๔๐
อบต.บานควน
อบต.บานควน อบต.บานควนเด็กและเยาวชน คุณภาพชีวิตที่ดี
เยาวชน
๕๙: ๕๐,๐๐๐
รวมกิจกรรม
-กิจกรรมของสภาเยาวชน
ตําบลบานควน
-โครงการเยาวชนรักษน้ํา
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน
โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ เพื่อสงเสริมพัฒนา -กิจกรรมวันสตรีสากล
๕๗: ๓๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐ จํานวนสตรี สตรีและครอบครัว
สตรีและครอบครัว
ศักยภาพ ของสตรี -สนับสนุนกิจกรรมวันสตรี ๕๘: ๕๐,๕๑๐
อบต.บานควน
อบต.บานควน อบต.บานควนและครอบครัว มีศักยภาพมากขึ้น
และครอบครัว -ศึกษาดูงานของกลุมสตรี ๕๙: ๖๐,๐๐๐
ที่รวมกิจกรรม
-จัดกิจกรรมวันครอบครัว
ของตําบล
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๗.๓ แนวทางการพัฒนา การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
โครงการปองกันและแกไข
เพื่อแกไขปญหา -อบรมกลุมเยาวชนตนแบบ ๕๗: ๑๑๗,๓๗๐
๕๘: ปญหายาเสพติดในตําบล
ยาเสพติดในตําบล -สงเสริมอาชีพแกผูผาน
การบําบัดยาเสพติด
๕๙: ๑๑๗,๓๗๐
-อบรมใหความรูผูปกครอง
-อุดหนุนหนวยงาน
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๘๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

_ จํานวนผูติด
ยาเสพติด

ปญหายาเสพติด
ในชุมชนลดลง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สวัสดิการ

กอง
สวัสดิการ

กอง
สาธารณสุข

-๘๒ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม(ตอ)
ที่

โครงการ

๒

จัดตั้งศูนยบําบัดยาเสพติด
ระดับหมูบานอยางมีระบบ

๓

๔
๕

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐
(บาท)

เพื่อแกไขปญหา
ตามโครงการ
๕๘: ยาเสพติด
ของ อบต.บานควน ๕๙: โครงการบูรณาการ การปองกัน เพื่อสงเสริมสราง -สนับสนุนการอบรมคณะ ๕๘: และรักษาความสงบเรียบรอย
ความปลอดภัยใน กรรมการหมูบาน
๕๙: ภายในตําบล
ชีวิตและทรัพยสิน -ปรับปรุง หอกระจายขาว
ประจําหมูบานในตําบล
-จัดสรางปายกฎกติกาของ
หมูบาน
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน
โครงการติดตั้งกลอง CCTV.ตาม เพื่อสรางความ
ตามโครงการ
๕๗: จุดเสี่ยงภายในเขตตําบล
ปลอดภัยในชีวิต
ของ อบต.บานควน ๕๘: ๙๐๐,๐๐๐
และทรัพยสิน
๕๙: โครงการปองกันอุบัติเหตุ และ เพื่อสงเสริมสราง -ติดตั้ง และปรับปรุงกระจก ๕๘: รักษาความปลอดภัยทางถนน
ความปลอดภัยใน ทางโคง
๕๙: ภายในตําบล
ชีวิตและทรัพยสิน -จัดสรางเนินลูกระนาด
-โครงการถนนสีขาว
-รณรงคลดอุบัติเหตุบน
ทองถนน
-อบรมใหความรูแกเยาวชน
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(บาท)
_
_

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
๒๕๖๒
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
_
๒๐๐,๐๐๐ จํานวนของ ปญหายาเสพติด
กอง
อบต.บานควน ผูเ ขาบําบัด ในชุมชนลดลง
สาธารณสุข
๕๐,๐๐๐
_ จํานวนของ ประชาชนในพื้นที่ สํานักปลัด
อบต.บานควน
กิจกรรมที่ ไดรับความปลอดภัย
ดําเนินการ

๕๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

๒๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

_ จํานวนการ ประชาชนในพื้นที่ กองโยธา
ติดตั้งกลอง ไดรับความปลอดภัย
CCTV.
_ จํานวนของ ประชาชนในพื้นที่ สํานักปลัด
กิจกรรมที่ ไดรับความปลอดภัย
ดําเนินการ

-๘๓ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม(ตอ)
ที่
๖

โครงการ
โครงการจัดสรางปายแนะนํา
สถานที่ภายในตําบลบานควน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
วัตถุประสงค
(บาท)
(บาท)
เพื่อรองรับการเขา -ปายบอกเสนทางภายใน ๕๘: ๑๕๐,๐๐๐
สูประชาคมอาเซียน ตําบลบานควน
๕๙: ๒๕๒,๐๐๐
อบต.บานควน
-ปายชื่อซอยตางๆ
-ปายสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตรในตําบล
-ปายแนะนํา/ชื่อสถานที่
ทองเที่ยวในตําบล
-ปายชื่อสถานที่ตางๆภาย
ในตําบลบานควน
ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๒
(บาท)
_

ตัวชี้วัด
(KPI)
_ จํานวนปาย
ที่จัดสราง

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนและ
นักทองเที่ยวไดรับ
ประโยชน

กองโยธา

-๘๔-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
องคการบริหารสวนตําบลบานควน
(โครงการเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลบานควน)
- ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดชายแดนใต ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล ที่ ๑ การพัฒนาทองเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศใหไดมาตรฐานและยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสตูล ที่ ๑ พัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานการทองเที่ยว
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

๑.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนา/สงเสริมสถานที่ทองเที่ยวใหไดมาตรฐานแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
๑

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณคลองมําบัง
ในเขตตําบลบานควนตลอดสาย

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
และพื้นที่พักผอนหยอนใจ
ภายในตําบล

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

๒

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหวยโยย
หมูที่ ๖

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
และพื้นที่พักผอนหยอนใจ
ภายในตําบล

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

๓

กอสรางจุดขึ้น-ลง การลองแกง
ในลําคลองมําบัง ตําบลบานควน

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
และพื้นที่พักผอนหยอนใจ
ภายในตําบล

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

๑๐,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

_

๕,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

_

๓,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน
_

_ จํานวนสถานที่ ประชาชนในพื้นที่
บริการทองเที่ยว มีรายไดจากการ
ทองเที่ยว

กองโยธา
สํานักปลัด

จํานวนสถานที่ ประชาชนในพื้นที่
_ บริการทองเที่ยว มีรายไดจากการ
ทองเที่ยว

กองโยธา
สํานักปลัด

_ จํานวนสถานที่ ประชาชนในพื้นที่
บริการทองเที่ยว มีรายไดจากการ
ทองเที่ยว

กองโยธา
สํานักปลัด

-๘๕-

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานการทองเที่ยว(ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

๔

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโรงเรียน
บานทุงวิมาน(หลังเกา)

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
และพื้นที่พักผอนหยอนใจ
ภายในพื้นที่ตําบลบานควน

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

๕

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเขาเจะโปะ

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
และพื้นที่พักผอนหยอนใจ
ภายในพื้นที่ตําบลบานควน

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

_

๖

กอสรางสวนสาธารณะประจําตําบล
บริเวณพื้นที่หมูที่ ๖

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
และพื้นที่พักผอนหยอนใจ
ภายในพื้นที่ตําบลบานควน

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

_

๗

จัดสรางศูนยศึกษาขอมูลทางดาน
ประวัติศาสตรของตําบลบานควน
(พิพิธภัณฑชุมชนตําบลบานควน)

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
และพื้นที่ศึกษาขอมูลของ
ตําบลบานควน

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

_

๕,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

๕,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน
_

๕,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน
_

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖๒
(บาท)
_

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

จํานวนสถานที่ ประชาชนในพื้นที่ กองโยธา
สํานักปลัด
บริการทองเที่ยว มีรายไดจากการ
กองการศึกษา
ทองเที่ยว

ประชาชนในพื้นที่
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนสถานที่
มีรายไดจากการ
งบอุดหนุน บริการทองเที่ยว
ทองเที่ยว

กองโยธา
สํานักปลัด

_ จํานวนสถานที่ ประชาชนในพื้นที่ กองโยธา
บริการทองเที่ยว มีสถานที่พักผอน สํานักปลัด
กองสาธารณสุข
หยอนใจ
_ จํานวนสถานที่ ประชาชนในพื้นที่ กองโยธา
สํานักปลัด
บริการทองเที่ยว มีรายไดจากการ
กองการศึกษา
ทองเที่ยว

-๘๖- ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดชายแดนใต ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และระบบโลจิสติกส รองรับประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสตูล ที่ ๔ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูสังคมนาอยูอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๒การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่

๒๕๖๐
(บาท)
๒.๑ แนวทางการพัฒนา สงเสริมกิจกรรมการดูแลแหลงน้ําและการบริหารจัดการระบบน้ําเสีย

๑

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณหวยกาเนะ หมูที่ ๑

๒

กอสรางฝายกั้นน้ําตามลําหวย
ลําคลองบริเวณพื้นที่ของตําบล

๓

ปรับปรุง พัฒนา ลําคลองมําบัง เพื่อดูแลรักษาทางเดินน้ําและ
คลองน้ําพระ และหวยกาเนะ
อนุรักษแหลงน้ํา
ในเขตตําบลบานควน ตลอดสาย

๔

กอสรางจุดรองรับและผันน้ําเพื่อ เพื่อเปนจุดรองรับและผันน้ํา
ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม ในฤดูฝน
ในพื้นที่ตําบลบานควน
๒.๒ แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

๑

โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อเปน
สถานที่ทิ้งขยะ

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(บาท)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๒
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เพื่อดูแลรักษาแหลงน้ําและ
อนุรักษพันธสัตวน้ํา

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

๓,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

เพื่อเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

๓,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

_

_ จํานวนฝายกั้นน้ําใน ประชาชนมีน้ําใช
พื้นที่ตําบลบานควน ในฤดูแลง

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

๑๐,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

_

_ จํานวนของพื้นที่
ที่ไดรับการปรับปรุง
และพัฒนา

ประชาชนมีแหลง กองโยธา
น้ําใชอุปโภค

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

_

๑๕,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

_ จํานวนของพื้นที่
ที่ไดรับการกอสราง

ประชาชนมีน้ําใช
ในฤดูแลงและมี
ความปลอดภัย

ตามโครงการ
ของอบต.บานควน

_

_

๑๐,๕๐๐,๐๐๐ จํานวนของพื้นที่
งบอุดหนุน ทีไ่ ดที่ไดจัดซื้อที่ดิน

เพื่อใชเปนสถานที่ทิ้งขยะของ
อบต.บานควน

จํานวนของพื้นที่
ที่ไดอนุรักษพันธ
สัตวน้ํา

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
ประชาชนมี
แหลงอนุรักษ
พันธสัตวน้ํา

กองโยธา
กอง
สาธารณสุข
กองโยธา

กองโยธา

มีสถานที่เพื่อใชใน กอง
การบริหารจัดการ สาธารณสุข
ขยะมูลฝอย

-๘๗- ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดชายแดนใต ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และระบบโลจิสติกส รองรับประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสตูล ที่ ๕ การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๓.๑ แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนบริหารจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
๑

เพื่อสงเสริมการคนควา
โครงการจัดสรางหองสมุด
ตามแบบที่
ดิจิตอล(ยุคใหม)ประจําตําบล และเรียนรูแกประชาชน อบต.บานควนกําหนด

๒

โครงการจัดสรางศูนยเรียนรู เพื่อสนับสนุนการคนควา
และศึกษาขอมูลชุมชน
ศึกษาเรียนรูในเรื่องของ
(พิพิธภัณฑชุมชน) ต.บานควน ประวัติศาสตรชุมชน
๓.๒ แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการศึกษา

๑

กอสรางอาคารเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ในตําบล

๒

กอสรางสนามเด็กเลนพรอม
สนับสนุนอุปกรณแกศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในตําบล

๓

โครงการจัดสรางสนามเด็กเลน เพื่อพัฒนาศักยภาพดาน
แกชุมชนในตําบล
รางกายของเด็กในชุมชน

งบประมาณและทีม่ า
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖๒
(บาท)

_ จํานวนประชาชนใน
ตําบลที่ไดใชบริการ

_

๔,๕๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๕,๕๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

_

_

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
เรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

๕,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

_

_ จํานวนอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่ได
กอสราง

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
เรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

_

_

ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

_

๕,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

จํานวนประชาชนใน
ตําบลที่ไดใชบริการ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีชองทาง
การเรียนรูมากขึ้น

กอง
การศึกษา

มีสถานคนควาและ
กอง
เรียนรูประวัติศาสตร การศึกษา
ตําบลบานควน
เกิดความสะดวกใน
การบริหารจัดการ
การเรียนการสอน

กอง
การศึกษา
กองโยธา

๒,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนสนามเด็กเลน
งบอุดหนุน ใน ศพด.

เด็กเล็กใน ศพด.
มีการเรียนรูมากขึ้น

_ จํานวนสนามเด็กเลน
ในชุมชน

เด็กเล็กในชุมชน
มีการเรียนรูมากขึ้น

กอง
การศึกษา
กองโยธา
กอง
การศึกษา
กองโยธา

-๘๘- ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดชายแดนใต ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสรางมูลคาเพิ่มสินคายางพาราฯ
๓ สงเสริมและพัฒนา การคาการลงทุน และระบบโลจิสติกส รองรับประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสตูล ที่ ๒ สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหมั่นคงอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานการเกษตรและสงเสริมเศรษฐกิจ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖๒
(บาท)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

๔.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหลงน้ําและผลิตภัณฑดานการเกษตร
๑

จัดตั้งตลาดกลางการเกษตร
ของตําบล

เพื่อเปนจุดศูนยกลางใน
การจําหนายสินคาเกษตร

ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๒

โครงการกอสรางอาคารควบคุม
และระบายน้ํา
- บริเวณหวยกาเนะ หมูที่ ๑
- บริเวณคลองน้ําพระ หมูที่ ๗

เพื่อเปนจุดรองรับและผัน
น้ําในการทํานาปลูกพืช
และเลี้ยงสัตว

๓

โครงการกอสรางเหมืองไสไก
(ชลประทานขนาดเล็ก) ในพื้นที่
หมูที่ ๑-๗ ตําบลบานควน

๔

โครงการกอสรางประตูระบาย
น้ําบริเวณรอยตอระหวางคลอง
น้ําพระกับคลองมําบังในพื้นที่
ตําบลบานควน

_

_

๒,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

กลุมเกษตรกรในตําบล เกษตรกรมีสถานที่
บานควนมีรายไดเพิ่มขึ้น จําหนายสินคาที่
รอยละ ๒๐
เปนธรรม

ตามแบบแปลนของ
สํานักชลประทาน
ที่ ๑๑

๘,๐๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

_ เกษตรกรไดรับประโยชน เกษตรมีน้ําใชใน
การเกษตรและ
เพิ่มขึ้นรอยละ ๕๐
กสิกรรม

สวนโยธา

เพื่อการบริหารจัดการน้ํา
ไวใชทําการเกษตร

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

๓,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

_

_ เกษตรกรไดรับประโยชน ประชาชนมีน้ําใช
เพิ่มขึ้นรอยละ ๗๐
เพื่อการ เกษตร

สวนโยธา

เพื่อใชกักเก็บและผันน้ํา
ใชในการทํานาปลูกพืช
และเลี้ยงสัตว

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

๕,๐๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน

_

_ เกษตรกรไดรับประโยชน เกษตรมีน้ําใชใน
การเกษตรและ
เพิ่มขึ้นรอยละ ๕๐
กสิกรรม

สวนโยธา

สวน
สวัสดิการ

-๘๙- ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดชายแดนใต ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ สงเสริมและพัฒนา การคาการลงทุน และระบบโลจิสติกส รองรับประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล ที่ ๔ พัฒนาเสนทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจสูอาเซียน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสตูล ที่ ๓ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖๒
(บาท)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

๕.๑ แนวทางการ พัฒนาตอเติม/ปรับปรุง/บํารุงรักษาระบบไฟฟาสาธารณะ
๑

ติดตั้งโคมไฟสาธารณะบริเวณจุด
ลอแหลมทุกพื้นที่ตําบลบานควน

เพื่อปองกันและลดการ
ตามแบบที่
เกิดอุบัติเหตุบนทองถนน อบต.บานควนกําหนด

๕,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

_

_ จํานวนของโคมไฟ
สาธารณะในพื้นที่

๒

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อ เพื่อปองกันและลดการ
ตามแบบที่
ขยายเขตสายดับไฟฟาสาธารณะ เกิดอุบัติเหตุบนทองถนน อบต.บานควนกําหนด
พื้นที่ตําบลบานควน

๕,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

_

_

๓

โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง
เพื่อปองกันและลดการ
ตามแบบของ
ขนาดใหญ ตามจุดเสี่ยงในพื้นที่ เกิดอุบัติเหตุบนทองถนน การไฟฟาภูมิภาค
ตําบลบานควน
๕.๒ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตระบบไฟฟาสวนภูมิภาค

๑

อุดหนุนการไฟฟาฯเพื่อขยายเขต เพื่อรองรับการใชไฟฟา
ไฟฟาสวนภูมิภาคใหครอบคลุมทัง้ ที่มากขึ้น
ตําบล

ตามแบบของ
การไฟฟาภูมิภาค

_

_

๑๐,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

๒,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

ประชาชนใน
พื้นที่ไดรับความ
สะดวก

กองโยธา

จํานวนการขยายเขต
สายดับในพื้นที่

ประชาชนใน
พื้นที่ไดรับความ
สะดวก

กองโยธา

จํานวนของการติดตั้ง
_ ไฟฟาสองสวางขนาด
ใหญในพื้นที่

ประชาชนใน
พื้นที่ไดรับความ
สะดวก

กองโยธา

กองโยธา
จํานวนของครัวเรือน ประชาชนใน
_ ที่ใชไฟฟาสวนภูมิภาค พื้นที่ ไดรับความ
สะดวก

-๙๐-

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน(ตอ)
ที่

๒๕๖๐
(บาท)
๕.๓ แนวทางการพัฒนา กอสราง/ตอเติม/ปรับปรุง/บํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน(ตอ)

๑

โครงการปรับปรุงและขยายเขต
บริการระบบประปาหมูบาน
หมูที่ ๖

เพื่อใหประชาชนมี
ตามแบบที่
น้ําประปาใชอยางสะดวก อบต.บานควนกําหนด

๒

โครงการกอสราง และปรับปรุง
ระบบประปาหมูบาน หมูที่ ๑

เพื่อใหประชาชนมี
น้ําประปาใชอยาง
สะดวก

๓

โครงการกอสรางและขยายเขต
บริการระบบประปาหมูบาน
หมูที่ ๗

๔

โครงการกอสรางประปาหมูบาน
(เพิ่มเติม) หมูที่ ๓

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(บาท)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๔,๕๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

_

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

_

๔,๕๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

เพื่อใหประชาชนมี
น้ําประปาใชอยาง
สะดวก

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

_

_

เพื่อใหประชาชนมี
น้ําประปาใชอยาง
สะดวก

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

_

๔,๕๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

๕

โครงการกอสรางระบบประปา
เพื่อใหประชาชนมี
ตามแบบที่
หมูบาน(เพิ่มเติม) หมูที่ ๒
น้ําประปาใชอยางสะดวก อบต.บานควนกําหนด
๕.๔ แนวทางการพัฒนา ขยายเขตระบบประปาสวนภูมิภาค

๔,๕๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

๑

ขยายเขตบริการประปาสวน
ภูมิภาคใหครอบคลุมทั้งตําบล
หมูที่ ๑ – ๗

๑๕,๐๐๐,๐๐๐
ขอรับงบอุดหนุน

เพื่อใหประชาชนมี
น้ําประปาใชอุปโภคและ
บริโภคอยางทั่วถึง

ตามแบบแปลนของ
การประปาสวน
ภูมิภาค

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖๒
(บาท)

_

จํานวนครัวเรือนที่ใช
บริการระบบประปา
หมูบาน

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
ประชาชนมี
น้ําประปาใชใน
การอุปโภค

กองโยธา

จํานวนครัวเรือนที่ใช มีน้ําประปาใชใน กองโยธา
_ บริการระบบประปา การอุปโภค
หมูบาน
๔,๕๐๐,๐๐๐ จํานวนครัวเรือนที่ใช ประชาชนมี
งบอุดหนุน บริการระบบประปา น้ําประปาใชใน
การอุปโภค
หมูบาน

กองโยธา

จํานวนครัวเรือนที่ใช ประชาชนมี
บริการระบบประปา น้ําประปาใชใน
การอุปโภค
หมูบาน

กองโยธา

_

_ ขยายเขตประปาหมูบาน มีน้ําประปาใช
ในการอุปโภค
เพิ่มขึ้นรอยละ ๗๐

กองโยธา

_

_

_

จํานวนครัวเรือนที่ใช ประชาชนมีน้ํา
บริการระบบประปา ประปาใชในการ
อุปโภค บริโภค
ภูมิภาค

กองโยธา

-๙๑ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน(ตอ)
ที่

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
โครงการ
วัตถุประสงค
(บาท)
(บาท)
๕.๖ แนวทางการพัฒนา กอสราง/ปรับปรุง/บํารุงรักษา ถนน,สะพาน แหลงน้ํา ทอระบายน้ําและภาชนะเก็บน้ํา
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑

กอสรางสะพานขามหวยกาเนะ
หมูที่ ๑

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัย

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

๘,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

๒

กอสรางทอลอดเหลี่ยมตามพื้นที่
เสี่ยงในตําบลบานควน

เพื่อปองกัน และแกไข
ปญหาน้ําทวม

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

๓

โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม
บริเวณชลประทานหนามัสยิด
หมูที่ ๕

เพื่อปองกัน และแกไข
ปญหาน้ําทวมในพื้นที่

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

๔

กอสรางสะพานขามคลองมําบัง
หมูที่ ๕– หมูที่ ๗

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวก

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

-_

๑๐,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

๕

โครงการบุกเบิกถนนในพื้นที่ตางๆ เพื่อใหการคมนาคม
ของตําบลบานควน หมูที่ ๑ – ๗ สะดวก

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

๒๐,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

๒๐,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

๖

ปรับปรุงถนนสายกุบังดานังพรอม เพื่อใหการคมนาคม
วางทอลอดเหลี่ยม จํานวน ๒ จุด สะดวก
หมูที่ ๗

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

_

_

_
๔,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

_
๕,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน
_

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖๒
(บาท)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

_ จํานวนของสะพาน
ขามหวยกาเนะ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองโยธา

จํานวนของทอลอด
_ เหลี่ยมในพื้นที่

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัย

กองโยธา

จํานวนของทอลอด
เหลี่ยมในพื้นที่

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ในการคมนาคม

กองโยธา

จํานวนของสะพาน
_ ขามคลองมําบัง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ในการคมนาคม

กองโยธา

จํานวนของถนน
๒๐,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน ที่ไดบุกเบิก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ในการคมนาคม

กองโยธา

๓,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนของถนน
งบอุดหนุน ทีไ่ ดปรับปรุง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ในการคมนาคม

กองโยธา

_

-๙๒ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน(ตอ)
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐
(บาท)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
(บาท)

ที่

โครงการ

๗

โครงการกอสราง ปรับปรุง ถนน
คสล.ใหครอบคลุมทั้งตําบล
หมูที่ ๑ – ๗

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวก

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

๘

โครงการปรับปรุง ถนนลาดยาง
ทุกสายในพื้นที่ตําบลบานควน

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวก

ตามแบบแปลน
ของ อบต.บานควน

๙

กอสรางและปรับปรุงคูระบายน้ํา
คสล.ใหครอบคลุมทั้งตําบล
หมูที่ ๑ – ๗

เพื่อระบายน้ําทวมขัง
ปองกันปญหาน้ําทวม

ตามแบบแปลน
ของ อบต.บานควน

๕,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

๕,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

๑๐

กอสรางถนน คสล.สายเลียบคลอง เพื่อใหการคมนาคม
ชลประทานฝงสถานีอนามัย หมูที่ ๕ สะดวก

ตามแบบแปลน
ของ อบต.บานควน

๑๐,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

_

๑๒

โครงการยกระดับถนน สายริม
เพื่อใหการคมนาคม
หวยกาเนะ-สะพานกาเนะหมูที่ ๔ สะดวก/ปองกันน้ําทวม
ตลอดสาย

ตามแบบแปลน
ของ อบต.บานควน

๑๐,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

๑๓

โครงการกอสรางสะพานขามคลอง เพื่อใหการคมนาคม
มําบังในพื้นที่ตําบลบานควน
สะดวก

ตามแบบแปลนของ
สํานักชลประทานที่ ๑๑

๑๐,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

๕,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖๒
(บาท)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

จํานวนของถนน คสล. ประชาชนไดรับ
๕,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน ที่ไดกอสราง ปรับปรุง ความสะดวก
ในการคมนาคม

กองโยธา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองโยธา

๕,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนของคูระบายน้ํา ประชาชนไดรับ
งบอุดหนุน คสล.ทาไดกอสรางและ ความสะดวก
ในการคมนาคม
ปรับปรุง

กองโยธา

_

จํานวนของถนน คสล. ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ที่ไดกอสราง

กองโยธา

_

_

จํานวนของถนน
ที่ไดยกระดับ

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ในการคมนาคม

กองโยธา

๑๐,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

๑๐,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

จํานวนของสะพาน
ขามคลองมําบัง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก

กองโยธา

๕,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนถนนลาดยาง
งบอุดหนุน
งบอุดหนุน
งบอุดหนุน ที่ไดปรับปรุง

-๙๓- ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดชายแดนใต ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาสินคาและบริการฮาลาลใหมีมูลคาเพิ่ม และสอดคลองกับความตองการของตลาด
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสตูล ที่ ๗ การบริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

๖.๑ แนวทางการพัฒนา สงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน
๑

กอสรางอาคารเอนกประสงคขนาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ตามแบบที่
ใหญ(หอประชุมใหญ) ในพื้นที่ตําบล การดําเนินกิจกรรมตางๆ อบต.บานควนกําหนด
บานควน
จัดซื้อที่ดินเพื่อใชในกิจการสาธารณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ตามแบบที่
ภายในตําบลบานควน
การดําเนินกิจกรรมตางๆ อบต.บานควนกําหนด

๑๐,๕๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน
_

_ จํานวนของอาคาร
เอนกประสงคขนาดใหญ

ประชาชนในพื้นที่
มีสถานที่สําหรับ
แลกเปลี่ยนเรียนรู

กองโยธา

_ จํานวนที่ดินที่ใชใน
กิจการสาธารณะ

ประชาชนในพื้นที่
มีสถานที่สําหรับ
แลกเปลี่ยนเรียนรู

กองโยธา

_

_ จํานวนจุดที่ติดตั้งระบบ
เสียงไรสาย

ประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสารทั่วถึง

กองโยธา

_

๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนของผูใบริการ
งบอุดหนุน ศูนยอินเตอรเน็ตชุมชน
(ict ชุมชน)

_
๑๐,๕๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

๖.๒ แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการ
๑

ติดตั้งระบบเสียงไรสายใหครอบคลุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ตามแบบที่
ทั้งตําบลบานควน
การสือ่ สาประชาสัมพันธ อบต.บานควนกําหนด

๓

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนยอินเตอรเน็ตชุมชน
(ict ชุมชน)

๔

กอสราง ปรับปรุง และตอเติม
อาคารสํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลบานควน

เพื่อเปนแหลงเรียนรูให
กับประชาชนในชุมชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ

ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๕,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน
_

ตามแบบที่
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน
อบต.บานควนกําหนด

_

_

จํานวนของอาคาร
สํานักงาน

ประชาชนไดรับ
สํานักปลัด.
ประโยชนจากการ
บริหารจัดการ
การบริกาประชาชน
มีประสิทธิภาพ

กองโยธา

-๙๔-

ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานการบริหารจัดการ(ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

_ จํานวนของพื้นที่รองรับ
น้ําหลาก (แกมลิง)

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
บริหารจัดการ

กองโยธา

_ จํานวนของแนวคันดิน

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
บริหารจัดการ

กองโยธา

_ จํานวนของแนวคันดิน

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
บริหารจัดการ
ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
บริหารจัดการ
ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
บริหารจัดการ
ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย

กองโยธา

๖.๓ แนวทางการพัฒนา สงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑

จัดทําพื้นที่รองรับน้ําหลาก (แกมลิง) เพื่อทําเปนจุดพักน้ําและ
บริเวณเขาเจะโปะ
ปองกันปญหาน้ําทวม

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

๑๐,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

๒

กอสรางแนวคันดินปองกันน้ําทวม เพื่อปองกันและแกไข
ฝงตะวันออก หมูที่ ๒
ปญหาน้ําทวม

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

๓

กอสรางแนวคันดินปองกันน้ําทวม เพื่อปองกันและแกไข
ริมลําหวยกาเนะ หมูที่ ๔
ปญหาน้ําทวม

ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๔

โครงการจัดทําพื้นที่รองรับน้ํา
(แกมลิง)บริเวณสระน้ํา หมูที่ ๕

เพื่อทําเปนจุดพักน้ําและ
ปองกันปญหาน้ําทวม

ตามแบบแปลน
ของ อบต.บานควน

๕

จัดซื้อรถกูภัยเอนกประสงค
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ประจําศูนย อปพร.อบต.บานควน การบริหารจัดการ

ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๗,๕๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

_

_

๕

จัดซื้อรถน้ําดับเพลิงขนาด ๑๐ ลอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
พรอมติดกระเชา
การบริหารจัดการ

ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๖,๕๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

_

_ จํานวนของรถน้ําดับเพลิง

_
๕,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน
_

_
๕,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน
_
๕,๐๐๐,๐๐๐
ขอรับงบอุดหนุน

_ จํานวนของพื้นที่รองรับ
น้ําหลาก (แกมลิง)
จํานวนของรถกูภัย
เอนกประสงค

กองโยธา

สํานักปลัด
สํานักปลัด

-๙๕- ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดชายแดนใต ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ สงเสริมและพัฒนา การคาการลงทุน และระบบโลจิสติกส รองรับประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดสตูล ที่ ๖ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

๗.๑ แนวทางการพัฒนา การสงเสริมสุขภาพของประชาชน
๑

โครงการกอสรางสนามกีฬา
กลางตําบลบานควน

เพื่อสงเสริมการกีฬาภายใน
ตําบลและสนับสนุนการออก
กําลังกายแกประชาชน

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

๕,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

๒

กอสรางอัฒจันทรสนามกีฬา
ภายในตําบลบานควน

เพื่อสงเสริมการเลนกีฬา
ภายในตําบลและสนับสนุน
การออกกําลังกาย

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

_

๓

โครงการกอสรางสนามฟุตซอล เพื่อสงเสริมการเลนกีฬา
บริเวณโรงเรียนบานทุงวิมาน ภายในตําบลและสนับสนุน
(หลังเกา)
การออกกําลังกาย

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

_ ๕,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

๔

โครงการกอสรางลานกีฬา
อเนกประสงคภายในตําบล
บานควน

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด

เพื่อสงเสริมการเลนกีฬา
ภายในตําบลและสนับสนุน
การออกกําลังกาย

๕,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

_

_ จํานวนของสนามกีฬา ประชาชนในตําบล
มีพื้นที่ในการออก
ที่มีในตําบล
กําลังกาย

_ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนของสนามกีฬา
งบอุดหนุน ที่มีอัฒจันทร

_

กองโยธา

ประชาชนในตําบล
มีพื้นที่ในการออก
กําลังกาย

กองโยธา

_ จํานวนของสนามกีฬา
ที่มีในตําบล

ประชาชนในตําบล
มีพื้นที่ในการออก
กําลังกาย

กองโยธา

_ จํานวนของลานกีฬา
ที่มีในตําบล

ประชาชนในตําบล
มีพื้นที่ในการออก
กําลังกาย

กองโยธา

ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม(ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-๙๖งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(บาท)
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

๗.๑ แนวทางการพัฒนา การสงเสริมสุขภาพของประชาชน(ตอ)
๕

กอสรางอาคารโรงยิมเนเซี่ยม
ภายในตําบลบานควน

เพื่อสงเสริมการเลนกีฬา
ภายในตําบลและสนับสนุน
การออกกําลังกาย

๖

จัดซื้อรถดูดสวมประจํา อบต. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บานควน
บริหารจัดการ

ตามแบบที่
อบต.บานควนกําหนด
ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

_ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน
๗,๕๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

_

_ จํานวนของอาคาร
โรงยิมเนเซี่ยม
_ จํานวนของรถดูดสวม

๗.๓ แนวทางการพัฒนา การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
๑

โครงการติดตั้งกลอง CCTV.
ตามจุดเสี่ยงในพื้นที่ตําบล
บานควน

เพื่อสรางความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินประชาชน

ตามโครงการ
ของ อบต.บานควน

๑๐,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน

_

_ จํานวนการติดตั้ง
กลอง CCTV.

ประชาชนในตําบล กองโยธา
มีพื้นที่ในการออก
กําลังกาย
ประชาชนไดรับ
กอง
ประโยชนจากการ สาธารณสุข
บริหารจัดการ
ประชาชนในพื้นที่
ไดรับการคุมครอง
ในชีวิตแลทรัพยสิน

กองโยธา

-๙๗-

สวนที่ ๖
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามและประเมินผล
การนํ า แผนไปสู ก ารปฏิ บั ติ การติ ด ตามและการประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาสามป เป น ขั้ น ตอนที่ สํ า คั ญ
จะตองดําเนิ นการตอเนื่องจากขั้น ตอนอนุ มัติและประกาศใชแผนพัฒ นาสามป กลาวคือเมื่อผูบริหารประกาศใช
แผนพัฒนาสามป และไดจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว หนวยงานเปนผูนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

๑. ความหมาย
การนําแผนไปสูการปฏิบัติ
เปนการนําโครงการ / กิจกรรม ที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป ไปดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมาย
โดยตองกําหนดองคกรที่รับผิดชอบ และวิธีการดําเนินการ
การติดตาม
เปนขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินการของแผนงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนาสามปวาไดปฏิบัติ
ตามขั้นตอน/กิจกรรม ที่กําหนดไวในแผนงาน/โครงการหรือไม มีการใชทรัพยากรตางๆอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
และอยูในระยะเวลางบประมาณที่ใชในการดําเนินการตามที่กําหนดไวหรือไม
การประเมินผล
เปนขั้นตอนการตรวจสอบแผนงาน/โครงการที่นําไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคหรือไม

๒. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่ อ นํ าผลจากการควบคุ ม และติ ด ตามแก ไ ข ปรั บ ปรุง โครงการให ส ามารถดํ าเนิ น การต อ ไปตาม
เปาหมายและวัตถุประสงค
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผูบริหารและผูรวมแผนงาน/โครงการในการวางแผน/โครงการ
ครั้งตอไป
๓. เพื่อนําขอมูลหรือผลที่ไดรับจากการควบคุมและติดตามไปรายงานตอผูรวมงานผูบังคับบัญ ชาและ
ประชาชน ผูเสียภาษี

๓. องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
องคการบริหารสวนตําบลบานควน ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาสามปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อเปนองคกร
รับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผล ประกอบดวย
๑. นายมะหะหมาด ตะฮาวัน
สมาชิกสภา อบต.บานควน
กรรมการ
๒. นายอับดุลฮะหมีด บากูสัน
สมาชิกสภา อบต.บานควน
กรรมการ
/๓. นายยูโสบ ยาโกบ......

-๙๘๓. นายยูโสบ ยาโกบ
สมาชิกสภา อบต.บานควน
กรรมการ
๔. นายอดิศักดิ์ กาสา
ผูแทนประชาคม
กรรมการ
๕. นายอภิชัย สติรัน
ผูแทนประชาคม
กรรมการ
๖. ผูอํานวยการโรงเรียนบานกาลูบี ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ
กรรมการ
๗. นายอาดนหมีด สันมาแอ
ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ
กรรมการ
๘. นายดนัย หลงโสะ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๙. นายอรุณ โกบปุเลา
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๐. นายสมพงค โตะเอียด
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
กรรมการ
๑๑. นายซาฟอี กาสา
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ
โดยใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ โดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๔. วิธีการนําแผนไปสูการปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป
๔.๑ วิธีการนําแผนไปสูการปฏิบัติ
๔.๑.๑ กําหนดใหสวนราชการตาง ที่รับผิดชอบใหดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่ไดรับงบประมาณ
รายจายประจําป
๔.๒ วิธีการติดตามผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ
๔.๒.๑ การกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ องคกรหลักคือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลซึ่งอาจจะ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงาน
๔.๒.๒ วิธีการประเมินผลระดับความสําเร็จและลมเหลวของแผนงาน/โครงการ มี ๓ ระดับ คือ
(๑) ผลผลิต เปนการพิจารณา ปริมาณ เวลา งบประมาณ คุณภาพและความพึงพอใจ
(๒) ผลลัพ ธ ผลที่เกิดจากผลผลิต ซึ่ งเป นการวัดระดับ ความสําเร็จและความลมเหลวของผลลัพ ธของ
แผนงาน/โครงการ เปนการพิจารณาถึงการใหประโยชนและความคุมคาของโครงการ
(๓) ผลลัพธสุดทาย ผลของโครงการแตละโครงการ ควรบรรลุผลลัพธสุดทาย ซึ่งเปนผลที่กอใหเกิด
ประโยชนตอสวนรวม
๔.๓ การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผลของแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔)ขององคการบริหารสวนตําบลบาน
ควน กําหนดใหมี ๒ ระยะ คือ
/- การติดตามประเมินผล........

-๙๙- การติดตามประเมินผลระหวางการปฏิบัติตามแผนพัฒนา
เปนการประเมินผลระหวางปงบประมาณ เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการในชวง
ระยะเวลาใด เวลาหนึ่ง ซึ่งเห็น วาควรที่จะติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน การประเมินผลในลักษณะนี้จะชวยให
ทราบถึง ความกาวหนาในการดําเนิน งาน วามีผลสําเร็จเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเป าหมาย หากมีปญ หาตางๆ
เกิดขึ้น ก็จะหาวิธีการแกไข เพื่อใหโครงการดังกลาว สําเร็จ ลุลวงไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
นอกจากนี้การประเมินระหวางการดําเนินงานยังเปนเครื่องชี้วัดวาแผนงานหรือโครงการมีความสมบูรณ
ถูกตองและใกลเคียงกับความเปนจริงมากนอยเพียงใด เมื่อไดขอมูลตางๆมาแลวผูรับผิดชอบโครงการก็อาจจะปรับ
แผนหรือโครงการใหสมบูรณยิ่งขึ้น
ดังนั้น การติดตามประเมินผลในลักษณะนี้ จึงมีบทบาทสําคัญอยางมากในระบบการบริหารโครงการใน
ปจจุบัน ซึ่งการติดตามและประเมินผลระหวางการดําเนินโครงการเปนการติดตามชวงไตรมาส คือ ชวงไตรมาสที่ ๑
(ตุลาคม-ธันวาคม) ชวงไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม) ชวงไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน) และชวงในไตรมาสที่ ๔
(กรกฎาคม-กันยายน) ของในแตละป ทั้ง นี้เพื่อที่จะนําขอมูลที่ไดมาจากการติดตามและประเมินผล มาใชในการ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินโครงการ เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และเปาหมายที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนา
รวมทั้งเพื่อจะไดตรวจสอบวายังมีโครงการหรือกิจกรรมอะไร ที่ยังไมไดดําเนินการในปงบประมาณนี้
- การติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนา
เปนการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาในแตละปงบประมาณ เพื่อวิเคราะหถึงผลการ
ดําเนินโครงการตามแผนพัฒนา วาเปนอยางไร โครงการตางๆมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางไร และเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดไวหรือไม การประเมิน ในขั้นตอนนี้ จะทําใหไ ดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จและความ
ลมเหลว ของการนําโครงการในแผนพัฒนามาปฏิบัติ โดยจะนํามาเปนขอมูล ศึกษา เพื่อที่จะชวยในการตัดสินใจใน
โครงการอื่นๆ รวมทั้งการปรับปรุงโครงการซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือใกลเคียงกับโครงการที่ไดทําการประเมินผลนี้
ประเด็นที่ควรพิจารณาในการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒ นาในแตละปง บประมาณ
ซึ่งประกอบดวย
(๑) การติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณเมื่อเทียบกับเปาหมาย เปนการติดตามแลประเมิน
ผลเกี่ยวกับปจจัยเขา(Input) หรือทรัพยากรตางๆที่ใชในการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนา วามีเปนไปตามที่กําหนด
ในโครงการหรือกิจกรรมมากนอยเพียงใด
(๒) การติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาซึ่ ง เป น การติ ด ตามและประเมิ น ผล
กระบวนการ (Process) ในการปฏิบัติงานตามแผนงาน หรือโครงการตางๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามแนว
ทางการพัฒ นาในแตละยุทธศาสตร ขององคการบริหารสวนตําบลบานควน รวมถึงการสรุปปญ หาและอุปสรรคใน
กระบวนการทํางาน
(๓) การติ ด ตามและประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ข องการดํ า เนิ น โครงการ เป น การติ ด ตามประเมิ น ผลผลิ ต
(Output) ที่ไดจากการดําเนินโครงการ เมื่อเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวในแผนพัฒนา การประเมินในขั้นตอนนี้เปน
การประเมิน ผลการปฏิบัติงานที่ผานมาวาสามารถดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมที่กําหนดไวตามแผนหรือไม
เมื่อเทียบกับเปาหมาย ซึ่งรวมถึงการจัดหาสิ่งของที่ผลิตหรือการใหบริการโดยหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบล
บานควนที่จัดใหกับประชาชน วาเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาหรือไม ทั้งนี้ไดกําหนดตัวชี้วัด(KPI)
เปนเครื่องมือที่จะนําไปติดตามและประเมินผล โดยเปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้นจริง ภายใตงบประมาณที่ไดรับ
/(๔) การติดตามและ..........

-๑๐๐(๔) การติดตามและประเมินผลลัพธของการดําเนินโครงการ เปนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(Outcome) ของโครงการ เปนการประเมินผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรมที่อยูในแผนพัฒนาที่ได
ดําเนินการไปแลววาประชาชนในตําบลบานควนไดรับประโยชนจากการจัดกิจกรรมหรือการใหบริการของหนวยงาน
อันเปนผลที่เกิดจากการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานควน ที่ไดกําหนดเปนโครงการหรือกิจกรรมไวใน
แผนพัฒนาหรือไม
ทั้งนี้ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเปนการพิจารณาจากวัตถุประสงคของโครงการวาผลการ
ดําเนินงานไดสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการหรือกิจกรรมที่ไดระบุไวหรือไม เพียงใด และหากไมบรรลุตาม
วัตถุประสงค ก็จะทราบสาเหตุวาเกิดจากปญ หาใด เพื่อจะนําผลการติดตามและประเมินแผนพัฒ นาดัง กลาวมา
ปรับปรุงโครงการหรือกิจกรรมที่จะดําเนินการตอไปในอนาคต

