
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานควน 
 เร่ือง แผนพัฒนาสามป  (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลบานควน 

 

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

      ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานควน ไดจัดทําแผนพัฒนาสามป(๒๕๖๐–๒๕๖๒) ขององคการบรหิาร 
สวนตําบลบานควน โดยผานความเห็นชอบจากการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล    
บานควน เมื่อวันท่ี ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ และผานความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบล       
บานควน  ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานควน  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ ประจําป   
พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙   นั้น 
 

      อาศัยอํานาจตามความในขอ๑๗ (๔) วรรค ๒ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘   จึงอนุมั ติและประกาศให ใชแผนพัฒนาสามป              
(พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๒) ขององคการบริหารสวนตําบลบานควน ตอไป 
 

      จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
 

    ประกาศ   ณ วันท่ี  ๒๗   เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

 
 

(นายกูดานัน  หลังจิ) 
         นายกองคการบริหารสวนตําบลบานควน 

 
 
 
 
 



  สวนท่ี  ๑ 
 

บทนํา 
 

 
๑.๑  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป  
             แผนพัฒนาสามปเปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดท่ีวา ภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทางและภายใต แนวทาง         
การพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพื่อให
บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา  ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค  
เปาหมาย  จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนและวิสัยทัศนในท่ีสุด 
             นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามปเปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป  
กลาวคือองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  
โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป  ในปท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป     ไปจัดทํา
งบประมาณ  เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ  และผานกระบวนการการมี
สวนรวมของประชาชน 
             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.  ๒๕๔๘  แผนพัฒนาสามป  หมายความวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง          
สวนทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุม
ระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 
              ดังนั้น  โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป  โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลา
สามปนั้นควรมีสภาพความพรอมอยางนอย ๒  ประการ  คือ 
              ๑.  มีความแนนอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ  โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของ
โครงการ/กิจกรรม  รวมท้ังผลประโยชนสาธารณะท่ีจะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 
              ๒.  กิจกรรมท่ีอยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป  ควรมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะนําไปใชจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปไดตอไป         
แผนพัฒนาสามป   มีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปนี้ 
              ๑.  เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
              ๒.  เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนและ
มีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 
              ๓.  เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 
              ๔.  เปนเอกสารท่ีจะแสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณ
รายจายประจําป 
 

๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
             ๑. เพื่อแสดงความสัมพันธเช่ือมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และการ
จัดทํางบประมาณประจําป 

   ๒. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปท่ีมีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

 

   /๓. เปนการจัดเตรียม..... 



 

 
-๒- 
 

   ๓. เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยู ในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําป และนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 

 

๑.๓  ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
             หลังจากท่ีไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรแลวก็
จะตองถึงข้ันตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ซึ่งไดกําหนดข้ันตอนการจัดทํา
เปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปดําเนินการ  ๗  ข้ันตอน  ดังนี้ 
 

ข้ันตอนท่ี ๑ การเตรียมการจัดทําแผน 
              ๑.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเขาพบผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อช้ีแจง
วัตถุประสงคความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  เพื่อใหผูบริหารทราบ ถึงภารกิจท่ี
จะตองดําเนินการตอไป  และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปหวงป พ.ศ.ใด ถึง พ.ศ.ใด โดย
ผานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ  โครงการดังกลาวจะเปนการกําหนดทรัพยากร
ในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  และกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน 
              ๒.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  แจงโครงการท่ีไดรับอนุมัติใหผูท่ีเกี่ยวของทราบไดแก  คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  หนวยงานภายในขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน           
 

ข้ันตอนท่ี ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
              ๑.  ในข้ันตอนนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  พรอมท้ังขอมูลท่ีเกี่ยวของ ปญหาความตองการของ
ทองถ่ิน  รวมท้ังสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ  และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน           
เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
              ๒.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  จัดการประชุมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
ประชาคมทองถ่ินและสวนราชการท่ีเกี่ยวของ       เพื่อรวมกันพิจารณาโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามปใน
ครั้งแรก  ใหเวทีการประชุมรวมกันดังกลาวคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนาท่ีสมควร
นํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป  เพื่อเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมใน
แผนพัฒนาสามปตอไป 
                   แตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป(เมื่อครบรอบหนึ่งป)ใหเวทีการประชุมรวมกัน
พิจารณาทบทวนดูวาจากยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาท่ีไดคัดเลือกและโครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนดไวยังมี 
ความเหมาะสมหรือไม ซึ่งในข้ันตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในปตอไป จะสามารถคัดเลือก
ยุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนาท่ีจะนํามาใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได  รวมท้ัง
กําหนดโครงการ/กิจกรรม  ท่ีจะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได 
              ๓.  เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลว  เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรม
อะไรบางท่ีจะตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาท่ีคัดเลือกมาใช
เปนกรอบในการพัฒนา 
              ๔.  โครงการ/กิจกรรมท่ีพิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก  ดังนั้นในข้ันตอนนี้จะตองมีการ
ดําเนินการ  ดังนี ้        
       

/(๑)  พิจารณาความ....... 



 

 
-๓- 

 
              (๑)  พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตร  หรือระหวางแนวทางการพัฒนา   เชนใน 
 “ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ไดกําหนด“แนวทางการพัฒนาสินคาหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ”  โดยเวทีการประชุมรวมไดกําหนด “โครงการพัฒนาดานการตลาดฯ”  ซึ่งอาจจะมี
ความสัมพันธกับ “ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว” ซึ่งไดกําหนด  “แนวทางการพัฒนาสถานท่ี
ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม” โดยไดกําหนด “โครงการปรับปรุง สถานท่ีประวัติศาสตร
ปราสาทเกา”  หากพิจารณาแลวจะเห็นไดวาโครงการท้ังสองท่ีมาจากยุทธศาสตรการพัฒนาคนละ
ยุทธศาสตรกัน แตมีความเช่ือมโยงและสนับสนุนกันไดในเชิงการเสริมสรางรายไดใหแกประชาชนโดยการนํา
ผลิตภัณฑมาขายใหนักทองเท่ียว  ซึ่งหากกําหนดในแผนพัฒนาสามปแลว  จะตองกําหนดหวงเวลาการ
ดําเนินงานท่ีสอดรับกัน 
              (๒)  ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนท่ีเกินขีดความสามารถในการดําเนินการของ
ชุมชนท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
              (๓)  มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อท่ีจะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปได
อยางเหมาะสมและนอกจากนั้นยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพื่อทําแผนพัฒนาสามปในชวงถัดไปดวย  
เนื่องจากในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา  อาจตองใชเวลาตอเนื่องนาน
กวาสามป  ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ี
ตอเนื่องไปในระยะยาวดวย  ซึ่งอาจจะยังไมสามารถระบุไวในชวงสามปของการจัดทําแผนพัฒนาสามปได  
เชน  โครงการจัดการขยะมูลฝอย  อาจมีกิจกรรมหลากหลายท่ีตองดําเนินการตอเนื่อง 
              (๔)  เนื่องจากกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการมีความหลากหลาย  ดังนั้นในข้ันตอนการพิจารณา
กําหนดกิจกรรม  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคํานึงถึงส่ิงตาง ๆ ดังตอไปนี ้
               - งบประมาณรายรับ  รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
               -  ทรพัยากรการบริหารอื่น ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
               -  ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเขามามีสวนรวมดําเนินการ  หรือมีภารกิจรับผิดชอบการดําเนินการ
ในเรื่องนั้น ๆ  
               และเมื่อพิจารณาดานตาง ๆ ดังกลาวแลว จะตองแยกประเภทของโครงการออกมาไดอยางนอย 
สามประเภทคือ   
               - โครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง  กลาวคือมีขีดความสามารถ  ท้ังทางดาน
กําลังเงิน  กําลังคน  วัสดุอุปกรณและความรูทางดานการบริหารจัดการท่ีจะดําเนินการไดเอง 
               - โครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ  เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  เนื่องจากเปนงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี  แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินไม
สามารถหรือไมประสงคจะดําเนินการ  จึงมอบใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทนโดยการต้ังงบประมาณเปนเงิน
อุดหนุนใหตามระเบียบวธิีการของทางราชการ 
               - โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น  ท้ังราชการบริหารสวนกลาง  สวนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นและภาคเอกชน   อันเนื่องมาจากเปนโครงการขนาดใหญหรือเปนโครงการท่ี
หนวยงานดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาท่ีจัดบริการสาธารณะดังกลาวอยูแลว  ท้ังนี้รวมถึงโครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ  (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยูแลว  โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
จะเสนอขอรับการสนับสนุนตองอยูในเงื่อนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกลาว) 
 
 

/ขั้นตอนท่ี ๓...... 



 

 
-๔- 

 
ข้ันตอนท่ี ๓ การเก็บรวมรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
              ๑. การเก็บรวบรวมขอมูล 
              คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลท่ี
จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป   ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานท่ัวไปแลว   ยังจะตอง 
วิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนาท่ีเลือก  ตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ  หรือวา 
ตองการขอมูลของหวงเวลาใด  และจะเก็บขอมูลจากแหลงใด เพื่อเปนขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะห            
แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมไดอยางถูกตองโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูลท้ังภายใน
องคกรและขอมูลภายนอก  เพื่อสามารถนํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็งจุดออนโอกาสและ
อุปสรรค) ได 
              ๒.  การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย  ๔  กิจกรรมหลัก  คือ 
              ๒.๑  การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา 
              ๒.๒  การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 
              ๒.๓  การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
              ๒.๔  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงเวลาสามป  
โดยมีรายละเอียดในแตละกิจกรรม  ดังนี้ 
              ๑. การประเมนิผลการพัฒนาท่ีผานมา 
                คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  สรุปผลการพัฒนาท่ีผานมาและนําเสนอ
ท่ีประชุมซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อ
ประเมินผลการพัฒนาทองถ่ินในรอบปท่ีผานมาโดยประเมินท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ (สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลควรจัดใหมีการประชุมประชาคมหมูบานดวย) 
              ๒. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 
                หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปท่ีผานมาแลว  ใหท่ีประชุมตามขอ ๑  และรวมกัน
คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  รวมท้ังสอดคลองกับปญหาความตองการของ
ประชาคม/ชุมชนในหวงระยะเวลาสามป (ในกรณีดังกลาวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบ
ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได) 
                ในกรณีท่ีเห็นวามียุทธศาสตรการพัฒนาใดท่ียังมิไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแตมี
ความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองกําหนดข้ึนใหมก็อาจกําหนดข้ึนได  แตท้ังนี้ตองแสดงใหเห็นถึงเหตุผลและ
วัตถุประสงคท่ีมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนและวิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ิน (และ
นําไปปรับปรุงยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป) 
              ๓. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
                ภายใตยุทธศาสตรจะมีแนวทางการพัฒนาท่ีหลากหลาย  ซึ่งลวนแลวแตมีความจําเปนในการ
ดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาท้ังส้ิน  แตมีความสําคัญความจําเปนเรงดวนมาก
นอยตางกัน  ท่ีประชุมตามขอ ๑ จะตองรวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา การ
จัดลําดับความสําคัญดังกลาวไมไดหมายความวาแนวทางการพัฒนาท่ีถูกจัดลําดับความสําคัญอยูในลําดับ  
หลัง ๆ จะไมตองนํามาปฏิบัติ  เพราะการท่ีจะกําหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทางไดรับการพิจารณาแลว
วาตองดําเนินการ  แตในหวงระยะเวลาสามปของแผนพัฒนาสามปนั้น  อาจมีแนวทางท่ีจําเปนตองนํามาเนน
การปฏิบัติ 
 

               /วิธีการจัดลําดับ...... 
 



 

 
-๕- 

 
               วิธีการจัดลําดับความสําคัญ  มีหลายวิธีต้ังแตวิธีงาย ๆ คือ ประชุมตกลงกันหรืออาจใชวิธีการ
ลงคะแนนคัดเลือกโดยใชบัตรลงคะแนน  เพื่อนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ  วิธีการจัดลําดับความสําคัญท่ี
เปนวิทยาศาสตรอาจชีวิธี  Rating  Scale หรือวิธี  Strategic  Issues  Graph หรือวิธีอื่น ๆ ซึ่งองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงสามารถเลือกวิธีปฏิบัติไดตามความเหมาะสม 
              ๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางมาพัฒนาในหวงสามป 
               หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแลว  ท่ีประชุมตัดสินใจวาจะนําแนวทางการพัฒนาเหลานั้น
มาดําเนินการ  แตในการตัดสินใจนั้น  ควรจะไดวิเคราะหถึงความเปนไปไดในแนวทางปฏิบัติ  เพราะในการ
จัดลําดับความสําคัญอาจใชการตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก  ดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการจัดลําดับ
ความเปนไปไดในทางปฏิบัติจริงหรือไม  จึงควรนําแนวทางการพัฒนามาทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน  
โอกาสและอุปสรรค ( SWOT  Analysis  ) อีกครั้ง 
 

ข้ันตอนท่ี ๔ การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
              ๑.  หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลวให ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา  มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาในชวงสามป  โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวง  
สามป 
             ตัวอยาง  วัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
                    ๑.  เพื่อสงเสริมการจัดต้ังกลุมอาชีพ 
                    ๒.  เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีรายไดเสริม 
             บางครั้ง  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาต้ังแต
ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินแลว  แตอาจนํามาปรับใหชัดเจนและสอดคลองกับ
สถานการณในชวงสามป 
             ๒.  ในข้ันตอนนี้ ท่ีประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะตอง
ดําเนินการตามแนวทางท่ีคัดเลือก และโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย  ซึ่งท่ีประชุม
จะตองพิจารณาในประเด็นดังตอไปนีด้วย  คือ 
             (๑)  พิจารณากิจกรรมท่ีตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนด
อยางรอบคอบเพื่อใหไดโครงการ/กิจกรรมท่ีครบถวน  ซึ่งอาจจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินการเอง  โครงการ/กิจกรรมท่ีรวมดําเนินการกับหนวยงานอื่น  หรือโครงการ/กิจกรรมท่ี
หนวยงานอื่นเปนผูดําเนินการ 
             (๒)  พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กจิกรรม  ควรพิจารณาท้ังภายใตแนวทาง
เดียวกันและระหวางแนวทางการพฒันา 
             (๓) พิจารณาถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมท้ังในดานกระบวนการดําเนินงาน  และในดานของผล
การดําเนินการ  เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
             (๔)  พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
ก. จากความจําเปนเรงดวน     ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ค.  ความเช่ือมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ 
 

/ขั้นตอนท่ี ๕......... 



 

 
-๖- 

 
ข้ันตอนท่ี ๕ การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
              คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีสอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาในชวงสามป  มาจัดทํารายละเอียดโครงการในดานเปาหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ  
งบประมาณ  ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบและตัวช้ีวัดความสําเร็จโดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะ
ดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามป เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 
 

ข้ันตอนท่ี ๖ การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
              ๑.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทํารางแผนพัฒนาสามป  โดยมีเคา
โครงประกอบดวย  ๗  สวน  ดังนี้ 
               สวนท่ี  ๑  บทนํา 
               สวนท่ี  ๒  สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
               สวนท่ี  ๓  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 
               สวนท่ี  ๔  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
               สวนท่ี  ๕  บัญชีโครงการพัฒนา 
               สวนท่ี  ๖  การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 
              ๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดเวทีประชาคม  ซึ่งประกอบดวย
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ประชาคมทองถ่ิน  และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  เพื่อเสนอรางแผนพัฒนาสามป
และรับฟงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะแลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณตอไป 
              ๓.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาสามปท่ีปรับปรุงแลว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อพิจารณา 
 

ข้ันตอนท่ี ๗ การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
              ๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอตอนายก อบต. 
              ๒. นายก อบต. เสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบ 
              ๓. นายก อบต. พิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามปนําไปปฏิบัติ 
 

เคาโครงแผนพัฒนาสามป 
 

สวนท่ี๑ บทนํา 
               องคประกอบ   ประกอบดวยลักษณะของแผน  วัตถุประสงค  ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนา
สามปและประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป  โดยนําเสนอดังนี ้
               ๑.๑  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
               ๑.๒  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
               ๑.๓  ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
               ๑.๔  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
สวนท่ี๒ สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
               องคประกอบ  ประกอบดวยสภาพท่ัวไป  ดานโครงสรางพื้นฐาน(ระบบบริการสาธารณูปโภคข้ัน
พื้นฐาน)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและดานการเมืองการบริหาร 
 

 
/สวนท่ี๓ สรุปผล....... 

 



 

 
-๗- 

 
สวนท่ี๓ สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 
               องคประกอบ  ประกอบดวย   
                ๓.๑  การสรุปสถานการณการพัฒนา 
                ๓.๒  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
                ๓.๓  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
สวนท่ี๔ สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
                องคประกอบ  ประกอบดวย วิสัยทัศน ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร 
การพัฒนา  โดยนําเสนอดังนี ้
                ๔.๑  วิสัยทัศนการพัฒนา 
                ๔.๒  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง  ๓  ปโดยเรียงลําดับกอนหลัง 
                ๔.๓  กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
                ๔.๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
                ๔.๕  นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน 
สวนท่ี๕ บัญชีโครงการพัฒนา 
               องคประกอบ  ประกอบดวย  
                ๕.๑ วัตถุประสงคการพัฒนาในแตละแนวทางการพัฒนา 
                ๕.๒ เปาหมายของแนวทางการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
                ๕.๓ รายละเอียดโครงการพัฒนา 
สวนท่ี๖ การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
               องคประกอบ  ประกอบดวย  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป  โดยนําเสนอ  ดังนี ้
                ๖.๑  องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  กําหนดใหมีคณะกรรมการและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานข้ึนชวยใน
การติดตามและการประเมินผลไดตามความเหมาะสม  ซึ่งควรแสดงไวในเอกสารแผนพัฒนาเพื่อเปนแนว
ทางการดําเนินงานท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 
               ๖.๒  การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผล
โครงการโดยการกําหนดรูปแบบท่ีจะใชในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ  อยูภายใตระยะเวลา และงบประมาณท่ีกําหนดไวหรือไม  และผลของการดําเนินโครงการ
บรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวหรือไม   ท้ังนี้  การติดตามเปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการ  ในขณะท่ีการประเมินผลเปนการตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนจริง  เมื่อดําเนินโครงการแลวเสร็จ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 
                ๖.๓  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
กําหนดหวงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการ  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ  ท้ังนี้ควร
กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลอยางนอยโครงการละ  ๑  ครั้ง  และประเมินผลโครงการใน
ภาพรวมอยางนอยปละ ๑  ครั้ง  แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอ
ผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินนําเสนอตอสภา คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน 
 

/๑.๔ ประโยชน..... 
 



 

 
-๘- 

 
๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
                   การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดพิจารณา
อยางรอบคอบใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีอาจมีความเช่ือมโยงและสงผล
ท้ังในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



-๙- 
 

สวนที่ ๒ 

 

 
                    สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

๑.สภาพท่ัวไป 
   องคการบริหารสวนตําบลบานควน มีฐานะเปนนติิบุคคล   และเปนหนวยงานบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน ท่ีจัดต้ังข้ึนตามพ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ (และแกไขเพิ่มเติมจนถึง  
ปจจุบัน)   ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดประกาศจัดต้ังเมื่อวันท่ี   ๒๓    กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  

๑.๑ ท่ีต้ัง 
  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบานควน ต้ังอยูท่ีเลขท่ี ๒๔๖   หมูท่ี ๕   ตําบลบานควน  
อําเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  ระยะหางจากท่ีวาการอําเภอเมืองสตูลประมาณ   ๑๐   กิโลเมตร  และหางจาก
ศาลากลางจังหวัดสตูลประมาณ    ๑๕  กิโลเมตร 

๑.๒ เนื้อท่ีและอาณาเขต 
  องคการบริหารสวนตําบลบานควนมีเนื้อท่ี จํานวน      ๔๔.๗๓    ตารางกิโลเมตร  หรือ  
๒๗,๙๖๑ ไร  มีอาณาเขตติดตอกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น  ดังตอไปนี ้
   ทิศเหนือ จด  อบต.ฉลุง 
     ทิศใต  จด  อบต.คลองขุด 
     ทิศตะวันออก    จด  อบต.เกตรี 
     ทิศตะวันตก จด  อบต.เจะบิลัง ตําบลควนขัน 
ประวัติความเปนมา 
  ตําบลบานควน  เปนตําบลท่ีอยูในความปกครองของอําเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล ตําบลบานควน  
เดิมช่ือวา กําปงฆวก เปนภาษามาลาย ู ซึ่งแปลวา บานควน   ยอนหลังไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ บานควนเปนหมูบานหนึ่ง  ข้ึนกับตําบลมําบัง อําเภอมําบังนังฆรา (ปจจุบัน
ตําบลพิมาน อําเภอเมือง) มีวัฒนธรรมพราหมณหรือฮินดูท่ีอาณาจักรศรีวิชัยเคยปลูกฝงไวคอยจางลงเพราะศาสนา
อิสลามเผยแพรเขามาแทนท่ี แตยังมีประเพณี พิธีกรรมตลอดถึงความเช่ือถือตามลัทธิพราหมณหลงเหลืออยูบาง 
ตอมาเมื่อป พ.ศ.๒๔๗๑ ไดมีการเปดปอเนาะ (โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม) แหงแรกท่ีบานควนนับเปนปอเนาะ
แหงแรกของจังหวดัสตูล โดยทานฮัจยีหมัดซีเกร นาปาเลน เปนโตะครูเปดสอนวิชาศาสนาอิสลาม  ไดมีผูสนใจการ
เรียนการสอนวิชาดังกลาวมากมาย ท้ังในและตางจังหวัดหล่ังไหลเขามาเพื่อหาวิชาความรู ทําใหบานควน มี
ช่ือเสียงโดงดังท่ัวทุกสารทิศ  หลังจากนั้นมา บานควน มีขนบธรรมเนียมประเพณีแตกตางกันกลาวคือประเพณี
และวัฒนธรรมตางๆเนนไปตามหลักการของศาสนาอิสลาม ภาษาท่ีพูดใชภาษากลางสําเนียงเพี้ยนไปทางตอน
เหนือของแหลมมลายูผสมผสานภาษาไทยบาง  ประชากรรอยละ ๙๕ นับถือศาสนาอิสลาม สวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม อาทิ ทําสวนยางพารา ทํานา ทําสวนผลไม 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิประเทศ 
        เปนท่ีสูงหรือควนตํ่า ต้ังอยูหมูท่ี ๕ ตําบลบานควน อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 

๑.๔ ลักษณะภูมิอากาศ 
  ตําบลบานควนไดรับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใตและตะวันออกเฉียงเหนือทําใหมีสภาพ
ภูมิอากาศเปน  ๒  ฤดู  คือ 
 

/ฤดูรอน.... 



 
-๑๐- 

 
  -  ฤดูรอน   เริ่มต้ังแตเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนชวงนี้อากาศรอน 
  -  ฤดูฝน    เริ่มต้ังแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม  จะมีฝนตกเกือบตลอดฤดูกาล 
  ๑.๕ เขตการปกครอง 

จํานวนหมูบานในเขตการปกครองของตําบลบานควน  ท้ังหมด   ๗  หมูบาน 
 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน กํานนั/ผูใหญบาน มือถือ รายช่ือบัณฑิตอาสา 
หมูท่ี  ๑ บานลูโบะบาตู นายบุญเกดิ ทักขินันท ๐๘๖-๙๕๕๘๘๕๐ นางสาวอรณีุ  กาสา 
หมูท่ี  ๒ บานทุงวิมาน นายอําพล รบบานา ๐๙๐-๑๖๔๘๙๙๓ นางสาวสารีณา  ปะดุกา 
หมูท่ี  ๓ บานโคกทราย นายมะหะหมาดสุกรี หวังผล ๐๘๗-๖๓๑๘๔๘๓ นายมีซาน  อารีหมาน 
หมูท่ี   ๔ บานคลองตาย นายอิสมาแอน สังมาสา ๐๘๖-๙๕๘๑๓๙๐ นางสาวเจะวางี  หลังยาหนาย 
หมูท่ี   ๕ บานควน นายเจะหมาด ฮะอุรา ๐๘๑-๗๖๖๖๒๓๐ นางสาวสีตีอินฉะ  หลังจิ 
หมูท่ี   ๖ บานกาลูบี นายอานนท ตักว ี ๐๘๙-๗๓๔๙๔๕๙ นางสาวมีณา  ยาโกบ 
หมูท่ี   ๗ บานลูโบะการายี 

 

นายสนธยา นาราวัน ๐๘๓-๖๓๘๐๙๗๗ นางสาวนาตีละห  นํายูรี 

  

 ๑.๖   จํานวนครัวเรือนและประชากร 

  ปจจุบันในเขตตําบลบานควน  มีประชากรรวม   ๑๐,๘๓๐  คน   ซึ่งแยกเปน ชาย   ๕,๒๗๘  คน  
หญิง    ๕,๕๕๒    คน   และมีครัวเรือนท้ังหมด   ๒,๗๐๔   ครัวเรือน   โดยแยก  ไดดังนี ้

หมูท่ี ช่ือหมูบาน 

 

จํานวนประชากร 
 จํานวนครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม 
๑ บานลูโบะบาตู ๑,๐๕๙ ๑,๐๗๒ ๒,๑๓๑ ๖๕๖ 
๒ บานทุงวิมาน ๔๖๔ ๔๔๗ ๙๑๑ ๒๑๖ 
๓ บานโคกทราย ๘๒๖ ๘๕๔ ๑,๖๘๐ ๓๗๕ 

 

๔ 
 

บานคลองตาย 

 

๖๕๙ 
 

๗๓๘ 
 

๑,๓๙๗ 
 

๔๐๖ 
๕ บานควน ๙๘๕ ๑,๐๙๑ ๒,๐๗๖ ๔๙๕ 
๖ บานกาลูบี ๕๕๓ ๕๓๐ ๑,๐๘๓ ๒๕๐ 
๗ บานลูโบะการายี ๗๓๒ ๘๒๐ ๑,๕๕๒ ๓๐๖ 

 รวม 
 

๕,๒๗๘ ๕,๕๕๒ ๑๐,๘๓๐ ๒,๗๐๔ 

 

ท่ีมาของขอมูล   -  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   เล้ียงสัตว  ทําธุรกิจ  และอื่น  ๆ    ๓๐  % 
 

/การพาณิชกรรม... 



 

-๑๑- 
 

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

๓.  สภาพทางสังคม 
การศึกษา   

  -  โรงเรียนประถมศึกษา        จํานวน      ๔  แหง 
  -  โรงเรียนมธัยมขยายโอกาส         จํานวน  ๑ แหง 
  ไมสังกัดการประถมศึกษาแหงชาติประกอบดวย 

  -  ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑประจํามัสยิด  จํานวน  ๓ แหง 
  -  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน  (กศน.)  จํานวน  ๑ แหง 
  -  ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน   จํานวน  ๗ แหง 

การศาสนา 
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานควน    มี     ๗    หมูบาน     มีจํานวนครัวเรือนท้ังส้ิน    

๒,๗๐๔   ครัวเรือน  ประชากรสวนใหญ นับถือศาสนาอิสลามโดยคิดเปนรอยละ   ๙๕  ศาสนาพุทธคิดเปน 
รอยละ   ๕  และศาสนาอื่น ๆไมมี    ศาสนสถาน  รวมท้ังส้ิน  ๑๕  แหงประกอบดวย 

    มัสยิด                  จํานวน   ๑๐ แหง 
   -  มัสยิดบานลูโบะบาตู   หมูท่ี ๑  อหิมาม  นายยะโกบ  นาฮูดา 
   -  มัสยิดบานกาเดะ   หมูท่ี ๑  อหิมาม  ร.ต.ท.วิศักด์ิ  เส็มยง  
   -  มัสยิดญันนะตุนนะอีม   หมูท่ี ๒  อหิมาม  นายเจะอาด  สัญญา 
   -  มัสยิดตัสดีกอตุนอิสลาม  หมูท่ี ๓  อิหมาม  นายบาหยน  มาหมูด 
   -  มัสยิดดารุลอีบาดะห   หมูท่ี ๓  อิหมาม  นายดารี  อารีหมาน                          
   -  มัสยิดมิฟตาฮุลญันนะ(สุไหงมาตี) หมูท่ี ๔  อิหมาม  นายสบีดีน  เส็นกอหนํา 
   -  มัสยิดมิศบาฮุดดีน   หมูท่ี ๕  อิหมาม  นายอาหลี  นารีเปน 
   -  มัสยิดมิฟตาฮุลญันนะ   หมูท่ี ๖  อิหมาม  ซัยยิดอับดุลบาซีด หมัดดี 
   -  มัสยิดนูรุลฮาซานะห   หมูท่ี ๖  อิหมาม  นายมาหมูด  ยาติกุล 
   -  มัสยิดบานลูโบะการันยี   หมูท่ี ๗  อิหมาม  นายเจะนัย  การังงัน  
    มัตราซะอ  จํานวน  ๔ แหง 

    สํานักสงฆ  จํานวน    ๑ แหง 

          วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินท่ีสําคัญ   ไดแก 
  -  การฉลองวันตรุษของศาสนาอิสลาม  ปละ    ๒   ครั้ง 
  -  ประเพณีถือศีลอด  ปละ    ๑   ครั้ง 
  -  พิธีเขาสุนัต 
  -  ประเพณีสงกรานต 

/ปราชญชาวบาน... 



 
-๑๒- 

 
  ปราชญชาวบานตําบลบานควน 

ลําดับ ช่ือ-สกุล อาย ุ ท่ีอยู ภูมิปญญา 
ความ

เช่ียวชาญ 
๑ นางลียะ  สมาอูน ๖๓ ๑๓๓ หมูท่ี ๓ ต.บานควน 

อ.เมืองสตูล จ.สตูล 
วัฒนธรรมและประเพณี การข้ึนเปลเด็ก 

๒ นางฮาหวา  สมาอูน ๖๕ ๑๓๔ หมูท่ี ๓ ต.บานควน 
อ.เมืองสตูล จ.สตูล 

วัฒนธรรมและประเพณี การข้ึนเปลเด็ก 

๓ นางตีมะ  รอมาตี ๗๖ ๑๗๒ หมูท่ี ๓ ต.บานควน 
อ.เมืองสตูล จ.สตูล 

วัฒนธรรมและประเพณี การข้ึนเปลเด็ก 

๔ นางมะ  หลังปาปน ๖๖ ๑๓๑ หมูท่ี ๓ ต.บานควน 
อ.เมืองสตูล จ.สตูล 

วัฒนธรรมและประเพณี การข้ึนเปลเด็ก 

๕ นางลียะ  ปยาตู ๖๖ ๑๓๐ หมูท่ี ๓ ต.บานควน 
อ.เมืองสตูล จ.สตูล 

วัฒนธรรมและประเพณี การข้ึนเปลเด็ก 

๖ นางสารียะ  ยะระ ๖๓ ๕๕ หมูท่ี ๓ ต.บานควน 
อ.เมืองสตูล จ.สตูล 

วัฒนธรรมและประเพณี การข้ึนเปลเด็ก 

๗ นางมาซา  ปยาตู ๗๖ ๑๐๐ หมูท่ี ๓ ต.บานควน 
อ.เมืองสตูล จ.สตูล 

วัฒนธรรมและประเพณี การข้ึนเปลเด็ก 

๘ นางสรา  หลังจิ ๖๐ ๗๒ หมูท่ี ๒ ต.บานควน 
อ.เมืองสตูล จ.สตูล 

อุตสาหกรรม หัตถกรรม 
จักสานและโอท็อป 

หัตกรรมสานเส่ือ 

๙ นางสา  ตะวัน ๖๕ ๔๑ หมูท่ี ๒ ต.บานควน 
อ.เมืองสตูล จ.สตูล 

อุตสาหกรรม หัตถกรรม 
จักสานและโอท็อป 

หัตกรรมสานเส่ือ 

๑๐ นางตีมะ  อุสลํา ๖๐ ๑๑ หมูท่ี ๒ ต.บานควน 
อ.เมืองสตูล จ.สตูล 

อุตสาหกรรม หัตถกรรม 
จักสานและโอท็อป 

หัตกรรมสานเส่ือ 

๑๑ นางลิมะ  เตะหมัน ๖๓ ๑๐๐ หมูท่ี ๒ ต.บานควน 
อ.เมืองสตูล จ.สตูล 

อุตสาหกรรม หัตถกรรม 
จักสานและโอท็อป 

หัตกรรมสานเส่ือ 

๑๒ นางเสียะ  ยาวัง ๖๔ ๖๓ หมูท่ี ๒ ต.บานควน 
อ.เมืองสตูล จ.สตูล 

อุตสาหกรรม หัตถกรรม 
จักสานและโอท็อป 

หัตกรรมสานเส่ือ 

๑๓ นางสะเปยะ  ปยาตู ๕๓ ๗๕ หมูท่ี ๒ ต.บานควน 
อ.เมืองสตูล จ.สตูล 

อุตสาหกรรม หัตถกรรม 
จักสานและโอท็อป 

หัตกรรมสานเส่ือ 

๑๔ นางฮะยีมะ  หลังปูเตะ ๖๙ ๓๒๑ หมูท่ี ๕ ต.บานควน 
อ.เมืองสตูล จ.สตูล 

วัฒนธรรมและประเพณี ทําขันหมาก 

๑๕ นางดุหลัน  นางา ๖๒ ๑๒๔ หมูท่ี ๓ ต.บานควน 
อ.เมืองสตูล จ.สตูล 

วัฒนธรรมและประเพณี ทําขันหมาก 

๑๖ นางมอและ  นางา ๖๒        หมูท่ี ๓ ต.บานควน 
อ.เมืองสตูล จ.สตูล 

วัฒนธรรมและประเพณี ทําขันหมาก 

  

  

 
/การสาธารณสุข... 



 
-๑๓- 

 
การสาธารณะสุข 

   ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานควน  มีสถานีอนามัยเพื่อบริการสาธารณะสุข ใหแก
ประชาชน  จํานวน   ๒  แหง  ประกอบดวย 

  -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  บานควน ๑ ผูอํานวยการ นางรีนา  โตะเจะ 
   รับผิดชอบ หมูท่ี   ๒,๓,๕,๖,๗ 
  -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  บานควน ๒ ผูอํานวยการ นางนฤมล  โตะหลัง    
   รับผิดชอบ       หมูท่ี   ๑,๔ 
  -  มีบุคลากรดานสาธารณะสุข   จํานวน    ๑๕ คน 
  -  มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) จํานวน   ๑๔๐ คน 
    หมูท่ี ๑ จํานวน  อสม. ๓๑ คน ประธาน อสม. นางมานิจ  บัวดวง 
    หมูท่ี ๒ จํานวน  อสม. ๑๓ คน ประธาน อสม. นางปนอนงค  สาและ 
    หมูท่ี ๓ จํานวน  อสม. ๒๑ คน ประธาน อสม. นางลิยะ  หลงโสะ 
    หมูท่ี ๔ จํานวน อสม. ๑๗ คน ประธาน อสม. นางซีดะ  ตอหิรัญ 
    หมูท่ี ๕ จํานวน  อสม. ๒๖ คน ประธาน อสม. นางชํารี  ฮะอุรา 
    หมูท่ี ๖ จํานวน  อสม. ๑๓ คน ประธาน อสม. นางฝาตีมะ  มะอะน ี
    หมูท่ี ๗ จํานวน  อสม. ๑๘ คน ประธาน อสม. นางสาวสารีนา  นิสานิ 

 ขอมูลผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดสในตําบลบานควน 
   -  ขอมูลผูสูงอายุ     รวมท้ังส้ิน 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 ข้ึนไป   จํานวน ๑๓ คน 
  -  ขอมูลคนพิการในตําบลบานควน   รวมท้ังส้ิน จํานวน ๑๕๙ คน 
  -  ขอมูลผูปวยเอดสในตําบลบานควน  รวมท้ังส้ิน จํานวน   ๑ คน  

  -  มีผดุงครรภโบราณ (หมอตําแย)   จํานวน   - คน 
  -  มีรานขายยาแผนปจจุบัน    จํานวน   - แหง 
 การรักษาความสงบเรียบรอย 
  -  สมาชิก  ชรบ.     จํานวน  ๒๑๐ คน 
     การปองกนัและบรรเทาสาธารณะภัย 
  -  สมาชิก  อปพร.     จํานวน  ๑๒๖ คน 
  - ชุดปฏิบัติการหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูภัย  (OTOS) จํานวน  ๔   คน 
 
         (ขอมูล ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙)
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/๔. การบริการ... 



 
-๑๔- 

 

๔.  การบริการข้ันพ้ืนฐาน 
 การคมนาคม   

   ในตําบลบานควนมีถนนท่ีใชสัญจร  ไป – มา ระหวางหมูบาน ภายในตําบลและพื้นท่ีตางๆ       
อยูท้ังหมด จํานวน   ๙๘  สาย  โดยแยก ไดดังนี ้
   ถนนลาดยาง    จํานวน  ๑๔  สาย  ไดแก 
   - หมูท่ี ๑ บานลูโบะบาตู    จํานวน   ๔   สาย 
   - หมูท่ี ๒ บานทุงวิมาน    จํานวน   ๒   สาย 
   - หมูท่ี ๓ บานโคกทราย    จํานวน   - สาย 
   - หมูท่ี ๔ บานคลองตาย    จํานวน   ๑   สาย 
   - หมูท่ี ๕ บานควน    จํานวน   ๒   สาย 
   - หมูท่ี ๖ บานกาลูบี    จํานวน   ๓  สาย 
     - หมูท่ี ๗ บานลูโบะการายี   จํานวน   ๒   สาย 
   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จํานวน  ๕๔ สาย  ไดแก 
   - หมูท่ี ๑ บานลูโบะบาตู    จํานวน   ๑๑  สาย 
   - หมูท่ี ๒ บานทุงวิมาน    จํานวน   ๗   สาย 
   - หมูท่ี ๓ บานโคกทราย    จํานวน   ๗ สาย 
   - หมูท่ี ๔ บานคลองตาย    จํานวน   ๔  สาย 
   - หมูท่ี ๕ บานควน    จํานวน   ๑๒   สาย 
   - หมูท่ี ๖ บานกาลูบี    จํานวน   ๑๐  สาย 
     - หมูท่ี ๗ บานลูโบะการายี   จํานวน   ๓   สาย 
  ถนนลูกรัง+ถนนหินคลุก   จํานวน  ๓๐  สาย  ไดแก 
   - หมูท่ี ๑ บานลูโบะบาตู    จํานวน   ๘  สาย 
   - หมูท่ี ๒ บานทุงวิมาน    จํานวน   ๔   สาย 
   - หมูท่ี ๓ บานโคกทราย    จํานวน   ๕ สาย 
   - หมูท่ี ๔ บานคลองตาย    จํานวน   ๕  สาย 
   - หมูท่ี ๕ บานควน    จํานวน   ๔   สาย 
   - หมูท่ี ๖ บานกาลูบี    จํานวน   ๒  สาย 
     - หมูท่ี ๗ บานลูโบะการายี   จํานวน   ๒   สาย 
  การโทรคมนาคม 
   -   

 การไฟฟา 
  - จํานวน ๗ หมูบาน ประชากรท่ีมีไฟฟาใช จํานวน ๑๐๐% 
  แหลงน้ําธรรมชาติ 
   -  น้ําคลอง      ๒   แหง    (คลองมําบัง,คลองน้ําพระ) 
   -  หวยโยย  ๑   แหง   (หมูท่ี ๖ บานกาลูบี) 
   -  ลําหวย  ๒   แหง   (ลําหวยกาเนะ,ลําหวยตาล่ีไกล) 
 

 
/แหลงนํ้า... 

 



 

-๑๕- 
 

     แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 
   -  บอน้ําต้ืนสาธารณะ ๘  แหง 
   -  สระน้ํา (เอกชน) ๗   แหง 
   -  ประปาหมูบาน    ๓      แหง 

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ลักษณะดิน เปนดินเหนียวปนทรายใชประโยชนในดานการเกษตร  
  ปาไม  ปาดิบช้ืน  
  แหลงทองเท่ียว - 

๖.   ดานศักยภาพ 
  การจัดองคกร 
  องคการบริหารสวนตําบลบานควน เปนรูปแบบการปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเปนการกระจายอํานาจ
การปกครองจากรัฐบาล โดยมุงหวังท่ีจะใหประชาชนในทองถ่ินสามารถปกครองตนเองในลักษณะรัฐบาลทองถ่ิน 
ภายใตหลักการปกครองตามระบบประชาธิปไตย 
 การจัดองคกรขององคการบริหารสวนตําบลบานควน ประกอบดวยสองสวนสําคัญ คือ 
     ๑.   สภาองคการบริหารสวนตําบลบานควน  ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนภายในทองถ่ิน  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.  นายอดิศักด์ิ  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 
            ระดับการศึกษาฝายสภาฯทองถ่ิน 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย    จํานวน  ๔ คน 
   มัธยมศึกษาตอนตน    จํานวน  ๑ คน 
   ประถมศึกษาปท่ี ๖    จํานวน  ๒ คน 
   ประถมศึกษาปท่ี ๔    จํานวน  ๕ คน 
   อนุปริญญา      จํานวน  - คน 
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)   จํานวน  ๑ คน 
    ปริญญาตร ี      จํานวน  ๑ คน 

/อํานาจหนาท่ี... 



 
-๑๖- 

 
  อํานาจหนาท่ี 
   ๑.  ตราขอบัญญัติตําบล (กฎหมายทองถ่ิน) 
   ๒.  ควบคุมการบริหารกิจการของคณะผูบริหาร 
   ๓.  ดําเนินการกิจการของสภาองคการบริหารสวนตําบล 
   ๔.  ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล  
  ๒.   คณะผูบริหาร ประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนตําบล    ๑    คน มาจากการเลือกต้ังโดยตรง
ของประชาชนซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบล แตงต้ังรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ๒ คน และ
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลตามท่ีกฎหมายใหอํานาจไวปจจุบันคณะผูบริหารประกอบดวยบุคคล  
ดังนี ้
   ๑.  นายกูดานัน  หลังจิ             นายกองคการบริหารสวนตําบลบานควน 
   ๒.  นายอับดลฮาหมีด  นํายูรี           รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานควน 
   ๓.  นายยาปาร  นารีเปน                รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานควน 
   ๔.  นายรอฮีม  กาสา                     เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลบานควน 
 ระดับการศึกษาฝายการเมืองทองถ่ิน 
   ปริญญาโท   จํานวน  ๑ คน 
   ปริญญาตร ี   จํานวน  ๑ คน 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  ๑ คน 
   มัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  ๑ คน 
 อํานาจหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล  ท่ีตองทําในเขต มีดังตอไปนี ้

  ๑. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
  ๒.  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอย  
                  และส่ิงปฏิกูล 
  ๓.  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
  ๔.  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  ๕.  สงเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๖.  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
  ๗.  คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ๘.  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
  ๙.  ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร 
                       ใหตามความจําเปนและสมควร 
  หนาท่ีท่ีสามารถจัดทําได 
   ๑.  ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
   ๒.  ใหมีและบํารุงการไฟฟา  หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
   ๓.  ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
   ๔.  ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ 
   ๕.  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรและกิจการสหกรณ 
   ๖.  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   ๗.  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 

/๘.การคุมครอง... 



 
-๑๗- 

 
   ๘.  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
   ๙.  หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
   ๑๐.  ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
   ๑๑.  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
   ๑๒.  การทองเท่ียว 
   ๑๓.  การผังเมือง 
            อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ  ใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

     ๑. การจัดทําแผนพฒันาทองถ่ินของตนเอง 
     ๒. การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
     ๓. การจัดใหมีและควบคุมตลาดทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 
     ๔. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ 
     ๕. การสาธารณูปการ 
     ๖. การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 
     ๗. การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 
     ๘. การสงเสริมการทองเท่ียว 
     ๙. การจัดการศึกษา 
     ๑๐. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดวยโอกาส 
     ๑๑. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
     ๑๒. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย 
     ๑๓. การจัดใหมีบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
     ๑๔. การสงเสริมกีฬา 
     ๑๕. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
     ๑๖. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในพัฒนาทองถ่ิน 
     ๑๗. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
     ๑๘. การกําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ําเสีย 
     ๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
     ๒๐. การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
     ๒๑. การควบคุมการเล้ียงสัตว 
     ๒๒. การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

       ๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพ  
                        และ  สาธารณสถานอื่น ๆ 

     ๒๔. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
           และส่ิงแวดลอม 
     ๒๕. การผังเมือง 
 
 
 

/๒๖.การขนสง... 



 
-๑๘- 

 
     ๒๖. การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
     ๒๗. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
     ๒๘. การควบคุมอาคาร 
     ๒๙. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     ๓๐. การรักษาความสงบเรียบรอยการสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย 
           ในชีวิตและทรัพยสิน  
     ๓๑. กิจการอื่นใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายอื่น  เชน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒   พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  พระราชบัญญัติ
ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕   พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 
๒๕๓๕  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๓.  จํานวนบุคลกร    ท้ังหมด       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 
    พนักงานท่ัวไป    จํานวน  ๒ คน 
    จางเหมาบริการ    จํานวน  ๓ คน 
   ตําแหนงในสวนการคลัง    จํานวน  ๘ คน 
    พนักงานสวนตําบล   จํานวน  ๕ คน 
    พนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน  ๓ คน 
    พนักงานท่ัวไป    จํานวน  - คน 
    จางเหมาบริการ    จํานวน  - คน 
   ตําแหนงในสวนโยธา    จํานวน  ๖ คน 
    พนักงานสวนตําบล   จํานวน  ๓ คน 
    พนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน  ๓ คน 
    พนักงานท่ัวไป    จํานวน  - คน 
    จางเหมาบริการ    จํานวน  - คน 
     ตําแหนงในสวนการศึกษา  ศาสนาฯ  จํานวน  ๓๘ คน 
             พนักงานสวนตําบล   จํานวน  ๒๑ คน 
    พนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน  ๔ คน 
    พนักงานท่ัวไป    จํานวน  ๑๒ คน 
    จางเหมาบริการ    จํานวน  ๑ คน 
 
 
 

/ตําแหนงในสวน... 



 
-๑๙- 

 
    ตําแหนงในสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน  ๑๖ คน 
    พนักงานสวนตําบล   จํานวน  ๓ คน 
    พนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน  ๖ คน 
    พนักงานท่ัวไป    จํานวน  - คน 
    จางเหมาบริการ    จํานวน  ๗ คน 
    ตําแหนงในสวนสวัสดิการสังคม   จํานวน  ๒ คน 
    พนักงานสวนตําบล   จํานวน  ๑ คน 
    พนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน  ๑ คน 
    พนักงานท่ัวไป    จํานวน  - คน 
    จางเหมาบริการ    จํานวน  - คน 
   ระดับการศึกษาของบุคลากร 
    ปริญญาโท    จํานวน  ๙ คน 
    ปริญญาตร ี    จํานวน  ๕๕ คน 
    อนุปริญญา    จํานวน  ๓ คน 
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จํานวน  ๔ คน 
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จํานวน  ๒ คน 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)  จํานวน  ๓ คน 
    มัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓)   จํานวน  ๒ คน 
    ประถมศึกษา    จํานวน  ๖ คน 
    อื่นๆ     จํานวน  ๑ คน 

๔. เคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ  
  -  รถยนตสวนกลาง   จํานวน  ๑ คัน 
  -  รถบรรทุกน้ํา    จํานวน  ๑ คัน 
  -  รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย  จํานวน  ๒ คัน 
  -  รถตักหนาขุดหลัง   จํานวน  ๑ คัน 
  -  รถเครนไฮดรอลิก   จํานวน  ๑ คัน 
  -  รถยนตกูภัยพยาบาล    จํานวน  ๑ คัน 
  -  คอมพิวเตอร    จํานวน  ๓๐ เครื่อง 
  -  โนตบุต    จํานวน  ๑๐ เครื่อง 
  -  ลูวิ่งไฟฟาแบบมีโปรแกรมจัดอัตราการ จํานวน  ๓ ชุด 
               เตนของหัวใจ    
  -  ลูวิ่งไฟฟาปนเอวแบบมีระบบ  จํานวน  ๒ ชุด 
                กันกระแทก  
  -  จักรยานปนชนิดปรับระดับได  จํานวน  ๑ ชุด 
  -  จักรยานนั่งปนชนิดปรับระดับได  จํานวน  ๑ ชุด 
  -  ลูเดินกึ่งสเต็ป    จํานวน  ๑ ชุด 
  -  จักรยานเอนปนชนิดปรับระดับได จํานวน  ๑ ชุด 

 
/-มาบารเบล... 



 
-๒๐- 

 

  -  มาบารเบลพรอมท่ียกน้ําหนัก  จํานวน  ๑ ชุด 
  -  โฮมยิม ๑ สถานี   จํานวน  ๑ ชุด 
  -  โฮมยิม ๓ สถานี   จํานวน           ๑ ชุด 
  -  ทีวีวงจรปด    จํานวน  ๑ ชุด 
  -  โทรทัศน    จํานวน  ๒๕ เครือ่ง 
  -  เครื่องหาพิกัดดาวเทียม   จํานวน  ๑ เครื่อง 
  -  เรือไฟเบอรกลาส   จํานวน  ๔ ลํา 
  -  ชุดรับแขกแบบไม   จํานวน  ๒ ชุด 
  -  ชุดรับแขก    จํานวน  ๒ ชุด 

 ๕.  รายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
    รายไดขององคการบริหารสวนตําบล  (ตามขอบัญญัติ) 
     -  ป พ.ศ.  ๒๕๔๘ มีรายไดท้ังส้ิน  ๑๓,๒๓๔,๗๕๓.๒๘ บาท 
    -  ป พ.ศ.  ๒๕๔๙ มีรายไดท้ังส้ิน  ๑๗,๐๐๐,๘๒๓.๐๘ บาท 
    -  ป พ.ศ.  ๒๕๕๐ มีรายไดท้ังส้ิน  ๑๗,๓๔๑,๘๗๑.๐๑ บาท 
    -  ป พ.ศ.  ๒๕๕๑ มีรายไดท้ังส้ิน  ๒๘,๑๘๙,๒๑๕.๕๙ บาท 
    -  ป พ.ศ.  ๒๕๕๒ มีรายไดท้ังส้ิน  ๒๖,๗๘๙,๙๑๗.๘๑ บาท  

    -  ป พ.ศ.  ๒๕๕๓ มีรายไดท้ังส้ิน  ๓๑,๖๘๖,๗๗๘.๘๖ บาท 

              -  ป พ.ศ.  ๒๕๕๔ มีรายไดท้ังส้ิน  ๒๖,๖๕๒,๙๗๘.๒๔ บาท 
    -  ป พ.ศ.  ๒๕๕๕ มีรายไดท้ังส้ิน  ๓๕,๙๒๖,๖๓๔.๙๒ บาท 
    -  ป พ.ศ.  ๒๕๕๖ มีรายไดท้ังส้ิน  ๓๘,๐๒๘,๔๒๐.๗๘  บาท 
    -  ป พ.ศ.  ๒๕๕๗ มีรายไดท้ังส้ิน  ๓๘,๗๖๕,๗๖๔.๗๖ บาท 
    -  ป พ.ศ.  ๒๕๕๘ มีรายไดท้ังส้ิน  ๔๑,๒๐๘,๕๓๘.๔๙ บาท 
    -  ป พ.ศ.  ๒๕๕๙ มีรายไดท้ังส้ิน  ๔๖,๙๘๐,๓๐๐.๐๐ บาท 

 ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 
   มวลชนจัดต้ัง   
        อปพร.      จํานวน  ๑๒๖ คน    
         อสม.      จํานวน  ๑๓๙ คน 
    ๑.  การรวมกลุมของประชาชน 
    - จํานวนกลุมทุกประเภท     ๒๒ กลุม 
   แยกประเภทกลุม 
    -  กลุมกาแฟพื้นเมือง หมูท่ี ๑    ๑ กลุม 
    -  กลุมเกษตรพัฒนาเบอรซาตูสุไหงมาตี หมูท่ี ๔  ๑ กลุม 
    -  กลุมตัดเย็บเส้ือผาสตรีตําบลบานควน หมูท่ี ๕  ๑ กลุม 
    -  กลุมการเกษตรพอเพียงตําบลบานควน หมูท่ี ๕  ๑ กลุม 
    -  กลุมสหกรณกองทุนสวนยางบานควน หมูท่ี ๒,๓  ๔ กลุม 
    -  กลุมชุมชนซําซําสุไหงมาตี     ๑ กลุม 
    -  กลุมเล้ียงแพะพื้นบานตําบลบานควน   ๑ กลุม 
    -  กลุมผลิตภัณฑจากเศษไม รากไม ไมประดับและไมดอก ๑ กลุม 
                /-ศูนยเรียนรู...
             



 
-๒๑- 

 
- ศูนยเรียนรูการเล้ียงสัตวในสวนยางพารา   ๑ กลุม  
   (ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
- กลุมเกษตรทํานาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ๑ กลุม 
- กลุมเล้ียงปลาในกระชังบานลูโบะบาตู หมูท่ี ๑  ๑ กลุม 
- กลุมเล้ียงปลาในกระชังบานควน หมูท่ี ๕   ๑ กลุม 
- กลุมผูเล้ียงเปดไขบนโคกทรายหมูท่ี ๓   ๑ กลุม 
- กลุมเล้ียงปลาดุกบานคลองตายหมูท่ี ๔   ๑ กลุม 
- กลุมสงเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟาบานทุงวิมาน หมูท่ี ๒ ๑ กลุม 
- กลุมสงเสริมอาชีพเล้ียงเปดไขบานกาลูบี หมูท่ี ๖  ๑ กลุม 
- กลุมเกษตรผูเล้ียงเปดไขบานลูโบะการายี หมูท่ี ๗  ๑ กลุม 
- กลุมกาแฟพื้นเมืองบานลูโบะบาตู หมูท่ี ๑   ๑ กลุม 
- กลุมผูเล้ียงวัวบานโคกทราย หมูท่ี ๓   ๑ กลุม  

   แยกประเภทชมรม 
    -  ชมรมรักษคนพิการตําบลบานควน 
    -  ชมรมรักษสุขภาพตานภัยยาเสพติดตําบลบานควน 
    -  สภาเยาวชนตําบลบานควน 
    -  ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลบานควน 
    -  ศูนยถายทอดเทคโนโลยีตําบลบานควน 
    -  ชมรมผูสูงอายุตําบลบานควน 
  ๒.  สถานท่ีทองเท่ียว 

    -   
  ทรัพยากรธรรมชาติ     สภาพพื้นท่ีท่ัวไปเปน พื้นท่ีนา  ปลูกยางพารา ปลูกผลไมเชน เงาะ ทุเรียน 
ลองกอง มังคุด  มปีาไมเบญจพรรณ  และปาดิบช้ืนบางสวน   

จุดเดนของพื้นท่ี  (ท่ีเอื้อตอการพัฒนาตําบล) 
    -    ตําบลบานควน  ประวัติศาสตร  และประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ินอีกมากมาย อีกท้ัง
ยังมีการใชภาษามลายูพื้นถ่ินและมลายูกลางในการส่ือสารและสามารถส่ือสารกับประชาชนในประเทศมาเลเซีย
และอินโดนีเซียได จึงเหมาะแกการพัฒนาและสนบัสนุนดานการทองเท่ียวเชิงวิถีชุมชนและสงเสริมการคาและการ
ลงทุนประกอบธุรกิจรวมกนัตามโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกจิ  ๓  ฝาย หรือ(IMT-GT)   ตอไป 
   

 



 
 

-๒๒- 
 

 
สวนท่ี  ๓ 

 
 

สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินปท่ีผานมา 

 
 

๓.๑  สรุปผลการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลในปท่ีผานมา  
          (ตามแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘) 
 

 ๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว 
    ๑.๑  ปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวบริเวณริมคลองมําบังในเขตตําบล 
                          (กอสรางปายอนุรักษคลองมําบัง) 

       ๑.๒  โครงการจัดอบรมมัคคุเทศกนอย 
       ๑.๓  สนับสนุนกลุมบริหารจัดการทองเท่ียวของตําบลบานควน 
               ๑.๔  จัดซื้ออุปกรณดานการบริการกจิกรรมการทองเท่ียวในตําบล                 
-                ๑.๕  จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ในตําบลบานควน 

 ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
          ๒.๑  โครงการสรางจิตสํานึกไมท้ิงขยะ ลงในคลองมําบัง 
                 ๒.๒  จัดกิจกรรมพัฒนาคลองมําบัง ลําน้ําสาธารณะในตําบล 

                 ๒.๓  โครงการคลองสวย น้ําใส รวมใจคนตําบลบานควน 

                 ๒.๔  กอสรางผนังกันน้ําเซาะตล่ิงริมคลองมําบัง หมูท่ี ๑,๒,๓,๕,๖,๗ 

                 ๒.๕  โครงการคนริมคลองรวมใจรักษคลองมําบัง 

               ๒.๖  โครงการคัดแยกและใชประโยชนจากขยะชุมชน 
              ๒.๗  โครงการกําจัดขยะมูลฝอย 

-           ๒.๘  โครงการปลูกตนไมตามพระราชเสาวนีย 
     ๒.๙ คาใชจายในการท้ิงขยะใหกับเทศบาลเมืองสตูล 
     ๒.๑๐ โครงการสรางความเขาใจงานจัดเก็บขยะในชุมชน 
     ๒.๑๑ โครงการสงเสริมการมีสวนรวมดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
     ๒.๑๒ โครงการชุมชนรวมใจอนุรักษส่ิงแวดลอม (ปลอยพันธสัตวน้ํา หมูท่ี 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................. 
 



 
 

-๒๓- 
 
               ๓.๗ อบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชนภาคฤดูรอน 
              ๓.๘ โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
                     (สงเสริมการอานอัลกรุอานแกเด็กและเยาวชน) 

                ๓.๙ โครงการอบรมพัฒนาครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
                ๓.๑๐ โครงการจัดทําแผนการศึกษาของ ศพด.ในตําบล 

          ๓.๑๑ โครงการพัฒนาส่ิงแวดลอม ของ ศพด. 
      ๓.๑๒ โครงการกีฬาสีของ ศพด.ในตําบลบานควน 

               ๓.๑๓ โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
                 ๓.๑๔ โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาของ ศพด. 
               ๓.๑๕ โครงการเด็กปฐมวัยใสใจภูมิปญญาทองถ่ิน 

                 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 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของทองถ่ิน 
               ๓.๒๓ โครงการสนับสนุนคาไฟฟาของศพด.บานทุงวิมานฯ) 
               ๓.๒๔ โครงการจัดซื้อส่ือการเรียนสูประชาคมอาเซียน 

-                ๓.๒๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ศพด.  
               ๓.๒๖ โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันอิด้ิลอัฎฮา และวันอิด้ิลฟตรี 
               ๓.๒๗ จัดกิจกรรมวันข้ึนปใหมอิสลาม 
               ๓.๒๘ โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการตัมมัตอัลกรุอานและกิจกรรมเมาลิดินนบี 

                 ๓.๒๙ จัดกิจกรรม(อบรม)และพบปะ ผูนํา – แกนนําศาสนาในเดือนรอมฎอน 

       ๓.๓๐  โครงการสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินหมูท่ี ๑-๗ 
      ๓.๓๑  โครงการสงเสริมงานประเพณีทองถ่ิน 

  ๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและสงเสริมเศรษฐกิจ 
-        ๔.๑  อบรมใหความรูดานการเกษตรแนวทฤษฎีใหม 
                 ๔.๒  อุดหนุนกลุมอาชีพตางๆในตําบลบานควน หมูท่ี ๑-๗ 

                   ๔.๓ โครงการสงเสริมพัฒนากลุมสตรี 
                   ๔.๔ โครงการฝกอบรมฝกอาชีพระยะส้ัน 

      ๔.๕ ฝกอบรมและสงเสริมอาชีพแกผูพิการในตําบล 

      ๔.๖ สงเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

           ๕.๑  ซอมแซม / ตอเติม ไฟฟาสาธารณะพื้นท่ีหมูท่ี ๑ – ๗ ตําบลบานควน 
               ๕.๒  อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสตูล(ขยายเขตสายดับ) หมูท่ี ๑ – ๗  
 
 

/๕.๔  ขยายเขตบริการไฟฟา............ 
 



 
 

-๒๔- 
 

      ๕.๔  ขยายเขตบริการไฟฟาสวนภูมิภาคใหครอบคลุมพื้นท่ี หมูท่ี ๑ – ๗   
                 ๕.๕  ซอมแซม ปรับปรุง อุปกรณและทอสงน้ําประปาหมูบาน หมูท่ี ๑-๓,๖-๗ 
                ๕.๖  โครงการบริหารจัดการระบบประปาหมูบานภายในตําบลบานควน 
                 ๕.๘  ขยายเขตบริการประปาสวนภูมิภาคใหครอบคลุมพื้นท่ี หมูท่ี ๑,๔,๕                    

                 ๕.๙  โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยธุดงคสถาน หมูท่ี ๑ 
               ๕.๑๐ โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยผูชวยชัย หมูท่ี ๑ 
               ๕.๑๑ โครงการกอสรางถนน คสล.สายควนดาหลี หมูท่ี ๒ 

               ๕.๑๒ โครงการกอสรางถนน คสล.สายกลางนา คลองตายเหนือ-หวยกาเนะ  หมูท่ี ๔ 
               ๕.๑๓ โครงการกอสรางถนน คสล.สายลําหวยโยย หมูท่ี ๖ 
               ๕.๑๔ โครงการกอสรางถนน คสล.สายควนกันติง หมูท่ี ๗ 
               ๕.๑๕ โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล.ซอยมัสยิดกาเดะ หมูท่ี ๑ 
               ๕.๑๖ โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล.สายบานทุงวิมาน-ลูโบะบาตู  หมูท่ี ๒ 
               ๕.๑๗ โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล.ซอยโรงสีหมูท่ี ๔ 
               ๕.๑๘ โครงการปรับปรุง ซอมแซม ถนนหินผุสายแยกควนดาหลี หมูท่ี ๒ 
               ๕.๑๙ โครงการบุกเบิกถนนหินผุสายแยกควนกันติง หมูท่ี ๗ 

                 ๕.๒๐ โครงการยกระดับถนนหินผุสายเลียบคลองโตะมายอ(หวยกลางนา) หมูท่ี ๗ 
               ๕.๒๑ โครงการปรับปรุง ซอมแซมถนนสายทุงวิมาน-ควนขัน 
               ๕.๒๒ โครงการซอมสรางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตสายลูโบะบาตู-ทุงวิมาน 
               ๕.๒๓ โครงการกอสรางประตูระบายน้ําภายในตําบลบานควน 
               ๕.๒๔ โครงการขุดบอน้ําต้ืนใหท่ัวท้ังตําบลบานควน 
๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

                 ๖.๑ จัดซื้อท่ีดินเพื่อกิจการสาธารณะหมูท่ี ๑-๗ 
                 ๖.๒ โครงการประชุมสัมนาขาราชการทุกกระทรวงในตําบลบานควน 
                 ๖.๓ โครงการฝกอบรมใหความรูดานกฎหมายแกประชาชน 
                 ๖.๔ โครงการสรางความสัมพันธและการมีสวนรวมของ อบต.กับชุมชนตางๆ 
                ๖.๕ สนับสนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ 

               ๖.๖ โครงการประชุมประชาคมหมูบาน 
                 ๖.๗ โครงการปรับปรุง พัฒนาเว็บไซตของสํานักงานอบต.บานควน 
                 ๖.๘ โครงการปรับปรุง ตอเติม ติดต้ัง ระบบ internet  ของสํานักงาน 
               ๖.๙ โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน 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 โครงการพัฒนาศักยภาพและสรางความสัมพันธท่ีดีของบุคลากรภายใน อบต.บานควน 

            ๖.๑๘ โครงการประชาสัมพันธผลการดําเนินการบริหารจัดการ 
     ๖.๑๙ โครงการส่ือหอกระจายสูชุมชน 

            ๖.๒๐ โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
                 ๖.๒๑ โครงการใหความรูดานภาษีแกผูประกอบการในพื้นท่ี 
                 ๖.๒๒ โครงการปรับปรุง ตอเติม ซอมแซมระบบเสียงไรสายในตําบล 
                 ๖.๒๓ โครงการรวมใจภักด์ิ รักษชุมชนคนตําบล 
                 ๖.๒๔ คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.(โบนัส) 

     ๖.๒๕ สมทบกองทุนประกันสังคม 
                 ๖.๒๖ สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (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 โครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพเจาหนาท่ีและสมาชิกอปพร.อบต.บานควน 
                 ๖.๒๙ โครงการกิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในของสมาชิก อปพร.อบต.บานควน 
                 ๖.๒๙ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑตางๆในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๗.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 

     ๗.๑  โครงการอบรมผูประกอบการและตรวจคุณภาพรานอาหารในตําบลบานควน 
                 ๗.๒  โครงการอบรมชีวอนามัยและความปลอดภัยแกผูประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

     ๗.๓  เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นท่ี 
     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 โครงการเขารวมการแขงขันกีฬาประเพณีอาํเภอเมืองสตูล 
     ๗.๑๘ จายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
     ๗.๑๙ จายเบ้ียยังชีพผูพิการ 
     ๗.๒๐ จายเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
     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 โครงการจัดสรางปายช่ือหมูบานภายในตําบลบานควน 
             ๗.๓๐ โครงการจัดสรางปายแนะนําสถานท่ีภายในตําบลบานควน(ปายบอกทางเขาสํานักงาน)        
                 ๗.๓๐ โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธสํานักงาน 
 

๓.๒  สรุปสถานการณการพัฒนา 
๓.๒.๑ การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ

องคการบริหารสวนตําบลบานควน 
(๑) จุดแข็ง 
-  มีการจัดโครงสรางภายในท่ีเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ  มีการแบงงาน/มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ 

             บุคลากรมีความรูความสามารถและมีการจัดเก็บขอมูลในการดําเนินการ มาจัดทําเปนฐานขอมูลขององคกร 
-  ยึดหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกร 
-  การบริหารงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ     
-  มีกลุมตาง ๆ ในหมูบาน  เชนกลุมอาชีพ  กลุมสวนยาง  กลุมออมทรัพย เปนตน   
-  มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอื้อตอการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวใหมีประสิทธิภาพ 
 
 

/(๒) จุดออน........ 
 
 

-๒๗- 
 



 
 

(๒) จุดออน 
 - งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนา   

(๓) โอกาส 
 -  นโยบายของรัฐบาล/จังหวัดท่ีสนับสนุนสงเสริมดานการเกษตร การทองเท่ียว ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาของตําบลบานควน 

(๔) อุปสรรค 
 -  การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นท่ีมีนอย 
 -  ระเบียบปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
-๒๘- 

 
 

สวนท่ี ๔ 
 

 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

 

๔.๑ วิสัยทัศนการพัฒนา 
       “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา การศึกษาท่ัวถึง ประชาสังคมสันติสุข สูการเกษตรและเศรษฐกิจท่ียั่งยืน” 
 

๔.๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในชวงสามปองคการบริหารสวนตําบลบานควน 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานการทองเท่ียว 
แนวทางการพัฒนา 
๑.๑  พัฒนา/สงเสริมสถานท่ีทองเท่ียวใหไดมาตรฐานแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
๑.๒  พัฒนางานบรกิารและสนับสนุนการดําเนินงานธุรกิจการทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน 
๑.๓  สงเสริม/บูรณาการดานส่ิงแวดลอม สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจเพื่อการทองเท่ียว 
       อยางยั่งยืน 
     

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 
๒.๑  สงเสริมกิจกรรมการดูแลแหลงน้ําและการบริหารจัดการระบบน้ําเสีย 
๒.๒  บริหารจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล 
๒.๓  สงเสริมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

ยทุธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
แนวทางการพัฒนา 
๓.๑  สงเสริมสนับสนุนบริหารจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
๓.๒  บริหารจัดการการศึกษา 
๓.๓  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓.๔  สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานการเกษตรและสงเสริมเศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา 
๔.๑  สงเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพการเกษตรใหกับเกษตรโดยถูกวิธีตามแนว 
       ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.๒  พัฒนาแหลงน้ําและผลิตภัณฑดานการเกษตร 
๔.๓  สงเสริมการออม ลดรายจายและเพิ่มรายได 
๔.๔  สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักการบริหารจัดการชุมชนท่ีดี 
 
 
 

/ยุทธศาสตรท่ี ๕.............. 
 



 

 

 

 
 

-๒๙- 
 

ยุทธศาสตรท่ี 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 

 

ยทุธศาสตรท่ี ๖  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการ 
แนวทางการพัฒนา 
๖.๑  สงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย  การมีสวนรวมของประชาชน 
๖.๒  การบริหารจัดการ 
๖.๓  สงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๗  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
๗.๑  สงเสริมสุขภาพของประชาชน 
๗.๒  สงเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
๗.๓  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

๔.๓  กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสตูล 
       (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๒) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสตูล 
 

วิสัยทัศน  
“เมืองทองเท่ียวเชิงนิเวศ เกษตรเพิ่มมูลคา สังคมพัฒนา กาวหนาสูสากล” 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวในจังหวัดสตูล โดยมุงเนนการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เพื่อสรางรายได

ใหกับประชาชนในจังหวัด 
๒. พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวทุกระดับ และสงเสริมคุณภาพการบริหารจัดการทางการ 

ทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย และมีส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเท่ียว 
๓. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานแหลงทองเท่ียวใหมีมาตรฐานการทองเท่ียวเปนท่ีประทับใจ 
    ของนักทองเท่ียว 
๔. พัฒนาและสงเสริมใหทําการเกษตรท่ีปลอดภัย โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงรวม 
    ตลอดสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร และพัฒนาพื้นท่ีเกษตรกรรมใหสามารถ

ประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

/๕. พัฒนาเกษตร............ 



 

 

 
 

-๓๐- 
 

๕. พัฒนาเกษตรใหมีความเขมแข็งโดยการเนนองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินและเนนการใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและการวิจัยพัฒนาท่ีชวยใหเกษตรมีองคความรูใหม 

๖. พัฒนาและเช่ือมโยงระบบโครงขายถนนใหครบถวนเพียงพอรองรับปรมิาณจราจรและการให
ความสะดวกในการเดินทางตลอดท้ังเช่ือมโยงเสนทางเพื่อเขาสูแหลงทองเท่ียวการเกษตร 
และใหสอดคลองกับทิศทางทางการพัฒนาจังหวัดและการใชผังเมืองรวมเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของประชาชน 

๗. พัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใหไดมาตรฐานสากล 
๘. รักษาศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปญญาด้ังเดิมของทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมของ

ประชาชน เพื่อใหเปนสมบัติของลูกหลานสืบไป ตลอดรวมถึงการอนุรักษ และฟนฟู สืบสาน
ไวซึ่งวิถีของคนสตูล 

๙. สงเสริม สนับสนุน ปองกัน และฟนฟูดานสุขภาพใหแกประชาชนเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพท่ี
ดีใหมีความสุข 

๑๐. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    
และเพิ่มประสิทธิภาพในการสงเสริมและรักษาส่ิงแวดลอมท่ีดี เพื่อสรางความสมดุลระหวาง
การเปนเมืองกับชนบท 

๑๑. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางพัฒนาทองถ่ิน มีสวนรวมคิด รวม
ตัดสินใจ โดยใชกระบวนการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน และการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของ
ทองถ่ิน 

๑๒. พัฒนาความพรอมของบุคลากรทองถ่ินใหสามารถรองรับภารกิจท่ีเพิ่มข้ึนและเปล่ียนแปลง 
พรอมท้ังกาวใหท้ังโลก 

 เปาหมายหลัก 
๑. ประชาชนในจังหวัดสตูล มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีความสุขและมีรายไดเฉล่ียเพิ่มข้ึนซึ่งเปน

รายไดจากการทองเท่ียวและการเกษตร 
๒. ประชาชนในจังหวัดสตูล มีจิตสํานึกท่ีดี มีจิตสาธารณะ มีความเปนพลเมือง และมี 
    ความสงบสุข 

  

  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ๑๑  ดาน ประกอบดวย 
 

๑. ยุทธศาสตรการทองเท่ียวเชิงนิเวศและการทองเท่ียวท่ีประทับใจ 
แนวทางการพัฒนา  
๑.๑ ปรับปรุง บํารุงรักษา พฒันาโครงสรางพืน้ฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกแหลงทองเท่ียวให

เปนท่ีนาสนใจของนักทองเท่ียว 
๑.๒ สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและทองถ่ินในการใหบริการทองเท่ียว สงเสริมการจัดการ

ความรูดานการทองเท่ียวแกชุมชน เอกชน และ ปลูกฝงจิตสํานึกของชุมชนในการ
พัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยนื 

๑.๓ สงเสริมและรักษาส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว 
๑.๔ พัฒนาจริยธรรมของผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว 

 
 

/๑.๕ สรางระบบ........ 



 

 

 
 

-๓๑- 
 

๑.๕ สรางระบบมาตรฐาน/ใชเทคโนโลยี/จัดศูนยบริการ ในการใหบริการนักทองเท่ียว และการ
ประชาสัมพันธมาตรฐานใหแกผูประกอบการ 

๑.๖ อบรมผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียว มัคคุเทศก และอาสาสมัคร ดานการทองเท่ียวให 
      สอดคลองกับระเบียบ กฎ มาตรฐานตางๆ รวมตลอดการพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว 
      ใหมีความรูมีทักษะการบริการท่ีประทับใจนักทองเท่ียว 
๑.๗ ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวทุกประเภทใหท่ัวถึงและขยายไปยังประเทศเพื่อนบาน 
๑.๘ จัดกิจกรรมประจําปท่ีนาสนใจ และเทศกาลท่ีโดดเดนเปนพิเศษตลอดท้ังป 

 
๒. ยุทธศาสตรการเกษตรยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
  ๒.๑ สงเสริมอาชีพ สงเสริมและสนับสนุนการผลิต การลดตนทุนการผลิต การแปรรูปผลผลิต 
                           ทางการเกษตร และการการสรางองคความรูทางดานการเกษตรกรรม ตามแนว 
                           เศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒.๒ จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑทางการเกษตร 
  ๒.๓ พัฒนาการคาชายแดนใหมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของสินคาทางการเกษตร  
  ๒.๔ สนับสนุนการจัดต้ังศูนยวิจัย/สถาบันพัฒนาทางการเกษตร 
 
 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีทันสมัย 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑ ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมใหใชงานไดเต็มท่ีดวยการกอสราง  
                           ซอมแซมผิวจราจร การขยายเสนทางจราจรใหเช่ือมโยงกันในสายหลักและสายรอง 
  ๓.๒ ปรับปรุงซอมแซม กอสราง ทาเทียบเรือ เข่ือน สะพาน ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
  ๓.๓ สนับสนุนการขยายเขตการใหบริการประปา ไฟฟา โทรศัพท และระบบอินเตอรเน็ต 
  ๓.๔ จัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกและอุปกรณทันสมัยเพื่อความปลอดภัยในการสัญจร 
                           ท้ังทางบกทางน้ํา 
  ๓.๕ สงเสริม และสนับสนุนการจัดทําและปฏิบัติตามผังเมืองรวมจังหวัดผังเมืองเฉพาะ 
                           และผังเมืองชุมชน 
  ๓.๖ บริหารจัดการน้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค อยางเพียงพอ 
  ๓.๗ สงเสริมการใหความรูดานกฎระเบียบ และความปลอดภัยในการใชถนน  
                           และการปลูกฝงจิตสํานึก และความมีวินัยในการจราจร 
 
 ๔. ยุทธศาสตรการสงเสริมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๔.๑ สงเสริมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมท่ีเส่ือมโทรมใหมี 
                           ความสมบูรณดังเดิม 
  ๔.๒ สงเสริม สนับสนุนจัดการแหลงน้ําใหสามารถแกปญหาน้ําทวม น้ําแหงไดอยางยั่งยืน 
  ๔.๓ สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ ส่ิงปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสีย 
 

/๔.๔ สงเสริม สนับสนุน........ 



 

 

 
 

-๓๒- 
 
  ๔.๔ สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกของประชาชนในการเฝาระวังแกไขปญหา 
                           ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ๔.๕ สงเสริมใหประชาชนมีความรูในการใชท่ีดินและประโยชนท่ีดิน ใหเหมาะสมและเกิด 
                           ประโยชนสูงสุด 
 
 ๕. ยุทธศาสตรพฒันาการกีฬาเพื่อความเปนเลิศและเพือ่นันทนาการ 
  แนวทางการพัฒนา 
      ๕.๑ กอสราง พัฒนาลานกีฬา สวนสาธารณะและจัดต้ังศูนยฝกกีฬา 
  ๕.๒ พัฒนา ปรบัปรุง รักษา สนามกีฬาใหไดมาตรฐานและรองรับการใชบริการและจัดหา 
                           เครื่องมือ/อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวกในการออกกําลังกายใหครบครัน 
  ๕.๓ พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการใหมีความรู ความชํานาญ และทักษะมากข้ึน 
                           รวมถึงการสงเสริมการพัฒนาการดานการกฬีา และนันทนาการใหมีทักษะท่ีสูงข้ึน 
  ๕.๔ สงเสริมการจัดกิจกรรมดานกีฬา เปนประจําและตอเนื่อง 
  ๕.๕ สงเสริมการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพใหกับประชาชน 
 

๖. ยุทธศาสตรการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน 
  แนวทางการพัฒนา 

๖.๑ สงเสริมสนับสนุนใหมีกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี และการอนุรักษไวซึง่ประเพณี 
      วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
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 และพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพใหมีทักษะสูงข้ึน 
 

๘. ยุทธศาสตรการลงทุน การพาณิชย และเศรษฐกิจของจังวัดสตูล 
แนวทางการพัฒนา 
๘.๑ สงเสริมการลงทุนดานอสังหาริมทรัพย และการพาณิชย 
๘.๒ สงเสริมการจัดต้ังตลาดใหมีความเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย 
๘.๓ สนับสนุนใหมีการเปดพื้นท่ีปลอดภาษี และพัฒนาการคาชายแดนใหมีประสิทธิภาพ 
๘.๔ สงเสริมการออมใหแกประชาชน 

/๙. ยุทธศาสตร.......... 



 

 

 
 

-๓๓- 
 

๙. ยุทธศาสตรเมืองสงบสุข  
แนวทางการพัฒนา 
๙.๑ เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๙.๒ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน/กลุมอาสาสมัคร ใหมีสมรรถนะเพิ่มข้ึน และสงเสริมให 
      ประชาชนเฝาระวังเหตุและปองกันตนเอง 
๙.๓ สงเสริม สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันแกไขปญหายาเสพติด 
๙.๔ สงเสริม สนับสนุนการสรางความสมานฉันทในชุมชนและสนับสนุนการสรางความเขมแข็ง 
      ในชุมชน 

๑๐. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดี 
แนวทางการพัฒนา 
๑๐.๑ จัดการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน การประสานแผนพัฒนาทองถ่ินโดยการมีสวนรวมของ 
        ประชาชน 
๑๐.๒ เสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกร 
๑๐.๓ เสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม 
        จริยธรรม 
๑๐.๔ พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ และสถานท่ีในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหทันสมัยและ 
        เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
๑๐.๕ สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และเสรีภาพของประชาชนและสงเสริมการมี 
        สวนรวม ของประชาชน ในการพัฒนาทองถ่ิน 
๑๐.๖ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ของทองถ่ินอยางท่ัวถึง 

 

๑๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน  
 แนวทางการพัฒนา 
๑๑.๑ สงเสริมการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินดวยการจัดการศึกษา 
        ตลอดชีวิต 
๑๑.๒ สงเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
๑๑.๓ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสรางแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
๑๑.๔ พัฒนาส่ือ วัสดุ ครุภัณฑและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
๑๑.๕ พัฒนานกัเรียนใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุขในการเรียน 
 
 



 

 

 
 
             

          -๓๔- 

 
 

                                                                                      
          สวนท่ี  ๕ 

 
 

               บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๒)  
               (ไมรวมโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลบานควน) 

 
 

ยุทธศาสตร 
ป  ๒๕๖๐ ป  ๒๕๖๑ ป  ๒๕๖๒ รวม  ๓  ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท)  

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท)  

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท)  

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท ) 

  

๑.    ยุทธศาสตรท่ี ๑   การพัฒนาดานการทองเท่ียว 
        

 

๑.๑    แนวทางการพฒันา     พัฒนา/สงเสริมสถานท่ีทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน 
                                      แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๒ ๒๐๐,๐๐๐ 

 

๑.๒    แนวทางการพฒันา     พัฒนางานบริการและสนับสนุนการดําเนินงานธุรกิจการ 
                                      ทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน 

 

๓ 
 

๒๒๐,๐๐๐ 
 

๑ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๒ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๖ 
 

๓๗๐,๐๐๐ 

 

๑.๓    แนวทางการพฒันา     สงเสริม/บูรณาการดานสิง่แวดลอม สังคม วัฒนธรรม 
                                      และเศรษฐกิจเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 
 

 
๒ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
๑ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๑ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๔ 

 
๒๓๐,๐๐๐ 

 

รวม 
 

 

๖ 
 

๔๗๐,๐๐๐ 
 

๓ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๓ 
 

๑๓๐,๐๐๐ 
 

๑๒ 
 

๘๐๐,๐๐๐ 

 



 

 

  
 
 
 

               -๓๕- 
 

ยุทธศาสตร 
ป  ๒๕๖๐ ป  ๒๕๖๑ ป  ๒๕๖๒ รวม  ๓  ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

    ๒.  ยุทธศาสตรท่ี  ๒   การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    
๒.๑    แนวทางการพฒันา   สงเสริมกิจกรรมการดูแลแหลงนํ้าและการบริหารจัดการ 
                                     ระบบนํ้าเสีย 

 

๖ 
 

๗๓๐,๐๐๐ 
 

๔ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๔ 
 

๒๙๐,๐๐๐ 
 

๑๔ 
 

๑,๔๒๐,๐๐๐ 

๒.๒    แนวทางการพฒันา   บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ๒ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๔ ๓,๓๐๐,๐๐๐ 
๒.๓    แนวทางการพฒันา   สงเสริมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
                                    และสิ่งแวดลอม 

 

๑ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๑ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓ 
 

๑๑๐,๐๐๐ 
 

รวม 
 

๙ 
 

๓,๔๘๐,๐๐๐ 
 

๖ 
 

๗๓๐,๐๐๐ 
 

 

๖ 
 

๖๒๐,๐๐๐ 
 

๒๑ 
 

๔,๘๓๐,๐๐๐ 
 

๓. ยุทธศาสตรท่ี  ๓  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม    
๓.๑    แนวทางการพฒันา   สงเสริมสนับสนุนบริหารจดัการศึกษาท้ังในและนอกระบบ ๑๑ ๖,๓๓๐,๐๐๐ ๗ ๕,๗๓๐,๐๐๐ ๖ ๕,๖๓๐,๐๐๐ ๒๔ ๑๗,๖๙๐,๐๐๐ 
๓.๒    แนวทางการพฒันา   บริหารจัดการศึกษา ๑๓ ๘,๗๖๙,๖๐๐ ๗ ๖,๑๐๔,๖๐๐ ๕ ๕,๗๕๔,๖๐๐ ๒๕ ๒๐,๖๒๘,๘๐๐ 
๓.๓    แนวทางการพฒันา   สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ๘ ๑,๒๑๐,๐๐๐ ๔ ๕๘๐,๐๐๐ ๓ ๔๓๐,๐๐๐ ๑๕ ๒,๒๒๐,๐๐๐ 
๓.๔    แนวทางการพฒันา   สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ๓ ๓๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๕ ๔๕๐,๐๐๐ 
 

รวม 
 

 

๓๕ 
 

๑๖,๖๕๙,๖๐๐ 
 

๑๙ 
 

๑๒,๔๖๔,๖๐๐ 
 

๑๕ 
 

๑๑,๘๖๔,๖๐๐ 
 

๖๙ 
 

๔๐,๙๘๘,๘๐๐ 
       

      ๔.    ยุทธศาสตรท่ี  ๔   การพัฒนาดานการเกษตรและสงเสริมเศรษฐกิจ 

๔.๑    แนวทางการพัฒนา    สงเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพการเกษตรใหกับ 
                                     เกษตรโดยถูกวิธีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๓ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

๑ 
 

๗๕,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

๔ 
 

๕๒๕,๐๐๐ 

๔.๒    แนวทางการพฒันา    พัฒนาแหลงนํ้าและผลิตภัณฑดานการเกษตร ๓ ๒๖๕,๐๐๐ ๓ ๗๕๐,๐๐๐ ๑   ๑๔๐,๐๐๐ ๗ ๑,๑๕๕,๐๐๐ 
๔.๓    แนวทางการพฒันา    สงเสริมการออม ลดรายจายและเพ่ิมรายได  ๒ ๘๐,๐๐๐ ๕  ๖๙๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๘ ๘๐๐,๐๐๐ 
๔.๔    แนวทางการพฒันา    สงเสริมการดําเนินชีวิตตามการบริหารจัดการชุมชนท่ีดี ๔   ๑๘๕,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๗ ๔๓๕,๐๐๐ 

 

รวม 
 

 

๑๒ 
 

๙๘๐,๐๐๐ 
 

๑๐ 
 

  ๑,๕๖๕,๐๐๐ 
 

๔ 
 

 ๓๗๐,๐๐๐ 
 

๒๖ 
 

 ๒,๙๑๕,๐๐๐ 



 

 

 
 

 
 

     -๓๖- 
 

ยุทธศาสตร 
ป  ๒๕๖๐ ป  ๒๕๖๑ ป  ๒๕๖๒ รวม  ๓  ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

 งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

       
      ๕.    ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
๕.๑    แนวทางการพฒันา    ตอเติม/ปรับปรุง/บํารงุรักษาระบบไฟฟาสาธารณะ ๒ ๘๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๖ ๑,๔๐๐,๐๐๐ 
๕.๒    แนวทางการพฒันา    ขยายเขตระบบไฟฟาสวนภูมิภาค ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๗๐๐,๐๐๐ 
๕.๓    แนวทางการพฒันา    กอสราง/ตอเติม/ปรับปรงุ/บํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน ๒ ๖๐๐,๐๐๐ ๒ ๔๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๖ ๑,๑๕๐,๐๐๐ 
๕.๔    แนวทางการพฒันา    ขยายเขตระบบประปาสวนภูมิภาค ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๒,๒๐๐,๐๐๐ 
๕.๕    แนวทางการพฒันา    ขยายเขตระบบโทรศัพทสาธารณะ - - - - - - - - 
๕.๖    แนวทางการพฒันา    กอสราง/ปรับปรุง/บํารงุรกัษา ถนน,สะพาน แหลงนํ้า  
                                      ทอระบายนํ้าและภาชนะเก็บนํ้า 

 

๒๗ 
 

๗,๔๖๐,๐๐๐ 
 

๒๑ 
 

๖,๐๕๐,๐๐๐ 
 

๑๖ 
 

๔,๐๘๐,๐๐๐ 
 

๖๔ 
 

๑๗,๕๙๐,๐๐๐ 

 

รวม 
 

 

๓๓ 
 

๑๑,๓๖๐,๐๐๐ 
  

๒๗ 
 

๖,๙๕๐,๐๐๐ 
 

๒๒ 
 

๔,๗๓๐,๐๐๐ 
 

๘๒ 
 

๒๓,๐๔๐,๐๐๐๐ 

       ๖.    ยุทธศาสตรท่ี ๖  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการ 
๖.๑    แนวทางการพฒันา    สงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน ๔ ๕๘๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๕๐,๐๐๐ ๘ ๑,๒๓๐,๐๐๐ 
๖.๒    แนวทางการพัฒนา    การบริหารจดัการ ๒๙ ๒๕,๕๐๒,๒๐๐ ๘ ๑,๐๓๔,๐๐๐ ๘ ๑,๑๐๖,๐๐๐  ๔๕ ๒๗,๖๔๒,๒๐๐ 
๖.๓    แนวทางการพัฒนา     สงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๗ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๕ ๑,๓๗๐,๐๐๐ ๔ ๔๙๐,๐๐๐ ๑๖    ๒,๘๘๐,๐๐๐ 

 

รวม 
 

๔๐ 
 

๒๗,๑๐๒,๒๐๐ 
 

 

๑๕ 
 

๒,๗๐๔,๐๐๐ 
 

๑๔ 
 

๑,๙๔๖,๐๐๐ 
 

๖๙ 
 

๓๑,๗๕๒,๒๐๐ 

      ๗. ยุทธศาสตรท่ี ๗  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
๗.๑    แนวทางการพัฒนา      การสงเสริมสุขภาพของประชาชน ๑๘ ๒,๓๖๔,๐๐๐ ๑๕ ๒,๑๑๔,๐๐๐ ๑๓ ๑,๙๕๖,๘๐๐ ๔๖    ๖,๔๓๔,๘๐๐ 
๗.๒    แนวทางการพัฒนา     สงเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ ๙ ๑๐,๒๑๖,๘๐๐ ๗ ๑๐,๐๘๖,๘๐๐ ๗ ๑๐,๐๘๖,๘๐๐ ๒๓ ๓๐,๓๙๐,๔๐๐ 
๗.๓    แนวทางการพัฒนา     การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ๔ ๙๓๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๖ ๑,๑๘๐,๐๐๐ 

 

รวม 
 

๓๑ 
 

๑๓,๕๑๐,๘๐๐ 
 

๒๓ 
 

๑๒,๒๕๐,๘๐๐ 
 

๒๑ 
 

๑๒,๒๔๓,๖๐๐ 
 

๗๕ 
 

๓๘,๐๐๕,๒๐๐ 
 



 

 

 
 
 

 
 

                 -๓๗- 

 

 

ยุทธศาสตร 
ป  ๒๕๖๐ ป  ๒๕๖๑ ป  ๒๕๖๒ รวม  ๓  ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

๑. ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานการทองเท่ียว 
 

๖ 
 

๔๗๐,๐๐๐ 
 

๓ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๓ 
 

๑๓๐,๐๐๐ 
 

๑๒ 
 

๘๐๐,๐๐๐ 
 

๒. ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ 
                         และส่ิงแวดลอม    

 

 
๙ 

 

 
๓,๔๘๐,๐๐๐ 

 

 
๖ 

 

 
๗๓๐,๐๐๐ 

 

 

 
๖ 

 

 
๖๒๐,๐๐๐ 

 

 
๒๑ 

 

 
๔,๘๓๐,๐๐๐ 

 

๓. ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา 
                        ประเพณีวัฒนธรรม    

 

 
๓๕ 

 

 
๑๖,๖๕๙,๖๐๐ 

 

 
๑๙ 

 

 
๑๒,๔๖๔,๖๐๐ 

 

 
๑๕ 

 

 
๑๑,๘๖๔,๖๐๐ 

 

 
๖๙ 

 

 
๔๐,๙๘๘,๘๐๐ 

       

๔. ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานการเกษตรและสงเสริมเศรษฐกิจ 

 

๑๒ 
 

๙๘๐,๐๐๐ 
 

๑๐ 
 

  ๑,๕๖๕,๐๐๐ 
 

๔ 
 

 ๓๗๐,๐๐๐ 
 

๒๖ 
 

 ๒,๙๑๕,๐๐๐ 

 

๕. ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 

๓๓ 
 

๑๑,๓๖๐,๐๐๐ 
  

๒๗ 
 

๖,๙๕๐,๐๐๐ 
 

๒๒ 
 

๔,๗๓๐,๐๐๐ 
 

๘๒ 
 

๒๓,๐๔๐,๐๐๐๐ 
 

๖. ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการ 
 

๔๐ 
 

๒๗,๑๐๒,๒๐๐ 
 

 

๑๕ 
 

๒,๗๐๔,๐๐๐ 
 

๑๔ 
 

๑,๙๔๖,๐๐๐ 
 

๖๙ 
 

๓๑,๗๕๒,๒๐๐ 
 

๗. ยุทธศาสตรท่ี ๗ การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
 

๓๑ 
 

๑๓,๕๑๐,๘๐๐ 
 

๒๓ 
 

๑๒,๒๕๐,๘๐๐ 
 

๒๑ 
 

๑๒,๒๔๓,๖๐๐ 
 

๗๕ 
 

๓๘,๐๐๕,๒๐๐ 
 

 
รวมท้ังหมด 

 

 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล ท่ี ๑ การพัฒนาทองเท่ียวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศใหไดมาตรฐานและยั่งยืน 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสตูล ท่ี ๑ พัฒนาการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานการทองเท่ียว 

 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

  

๑.๑ แนวทางการพัฒนา   พฒันา/สงเสริมสถานที่ทองเที่ยวใหไดมาตรฐานแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

๑ ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณริม 
 คลองมําบัง ในเขตตําบล 
บานควน 

เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวภายใน
ตําบลบานควน 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: ๒๔๑,๐๐๐ 
๕๙: ๑๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนพ้ืนท่ี 

ท่ีไดปรับปรุง

ภูมิทัศน 

ประชาชนในตําบล 
ไดรบัประโยชน 
จากการทองเท่ียว 

กองโยธา 
สํานักปลัด 

๒ ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสถานท่ี 
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลบานควน 

เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียว ภายใน
ตําบลบานควน 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_ จํานวนของท่ี 

ทองเท่ียวท่ีได

ปรับภูมิทัศน 

ประชาชนในตําบล 
ไดรบัประโยชน 

  จากการทองเท่ียว 

กองโยธา 
สํานักปลัด 

  

๑.๒ แนวทางการพัฒนา   พฒันางานบริการและสนับสนุนการดําเนินงานธุรกิจการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน 

๑ โครงการจัดฝกอบรมใหความรู 
ดานการทองเท่ียว 
  
 

เพ่ือสงเสริมและ
เพ่ิมศักยภาพดาน
การทองเท่ียวภาย 
ในตําบลบานควน 

-อบรมมัคคุเทศกนอย 
-อบรมผูประกอบการ
รานอาหาร,รถซาเลง 
-อบรมดานภาษา 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๕๗: - 
๕๘: ๕,๐๐๐ 
๕๙: - 

๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนครั้ง 

ของการจัด 

ฝกอบรม 

ประชาชนไดรบั 
ประโยชนจากการ
ทองเท่ียวในตําบล 

สํานักปลัด 
 

 



 
-๓๙- 

 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒ อุดหนุนกลุมบริการนําเท่ียวชุมชน
ตําบลบานควน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ดานการใหบริการ
ของกลุม 
 

ตามโครงการของกลุม
บรกิารนําเท่ียวชุมชน
ตําบลบานควน 

๕๘: - 
๕๙: - 

๑๒๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนครั้ง 

ท่ีไดอุดหนุน 

กลุมมีรายไดเพ่ิมข้ึน
จากการทองเท่ียว 

สํานักปลัด 
กอง 

สวัสดิการ 

๓ จัดทําสื่อและประชาสัมพันธ
ขอมูลการทองเท่ียวของตําบล
บานควน 

เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวและเพ่ือ
รองรับการเขารวม 
สูประชาคมอาเซียน 

 -จัดทําปาย 
 -จัดทําวีดีทัศน 
 -จัดทําเอกสารขอมูล 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๕๘: - 
๕๙: - 

๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ ๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนของ

นักทองเท่ียว

เขาสูพ้ืนท่ี 

ประชาชนไดรับผล 
ประโยชนจากการ 
ทองเท่ียว 
 

สํานักปลัด 
 

  

๑.๓ แนวทางการพัฒนา   สงเสริม/บูรณาการดานสิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจเพื่อการทองเทีย่วอยางยั่งยืน 

๑ จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ ในตําบลบานควน 

เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวภายใน
ตําบลบานควน 
 

-กิจกรรมลองแกง กีฬา 
 และการละเลนทางนํ้า 
-กิจกรรมแขงขันจักรยาน 
-กิจกรรมดานวัฒนธรรม 
 และภูมิทองถ่ิน 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๕๗: ๑๕,๕๔๐ 
๕๘: ๕๕,๐๐๐ 
  ๕๙: ๑๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_ จํานวนครั้ง 

ท่ีจัดกิจกรรม 

ประชาชนไดรับผล 
ประโยชนจากการ 
ทองเท่ียว 

สํานักปลัด 
 

๒ สนับสนุนกลุมกิจกรรมตางๆเพ่ือ
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
ในตําบลบานควน 

เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวภายใน
ตําบลบานควน 
 

-กลุมบริการโฮมสเตย 
-กลุมบริการนําเท่ียว 
 ชุมชน 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๕๘: ๕,๖๐๐ 
๕๙: - 

๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ ๓๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนกลุม 

ท่ีไดสนับสนุน 

ประชาชนไดรับผล 
ประโยชนจากการ 
ทองเท่ียว 

สํานักปลัด 
กอง 

สวัสดิการ 

 



 
 

-๔๐- 
 

  - ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดชายแดนใต ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และระบบโลจิสติกส รองรับประชาคมอาเซียน 
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล ท่ี ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน 
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสตูล ท่ี ๔ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูสังคมนาอยูอยางยั่งยืน  
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

  

๒.๑  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมกิจกรรมการดูแลแหลงนํ้าและการบริหารจัดการระบบนํ้าเสีย 

๑ โครงการพัฒนา ตกแตง และทํา
ความสะอาด ลําคลองมําบัง 
คลองนํ้าพระและหวยกาเนะ 

ประชาสัมพันธและ
รณรงคการสราง  
จิตสํานึกอนุรักษ 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: ๘,๔๔๓ 
๕๙: ๓๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนของ
ขยะทีมีอยู
ในลําคลอง 

เกิดกิจกรรมคลอง
สวยนํ้าใส 

สํานักปลัด 
กอง

สาธารณสุข 
๒ สนับสนุนกลุม/เครือขายอนุรักษ

ลําคลอง ลําหวยสาธารณะตําบล
บานควน 

 เพ่ือสงเสริมและรวม 
 สรางจิตสํานึกใหแก 
 กลุมในการอนุรักษฯ 

ตามโครงการ 
ของกลุม/เครือขายฯ 

๕๘: ๕,๐๐๐ 
๕๙: - 
 

๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๓๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๓๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 จํานวนครั้ง 
 ท่ีไดสนับสนุน 
 

ประชาชนไดรับผล 
 ประโยชนจากแหลง 
นํ้าสาธารณะ 

สํานักปลัด 
กอง

สวัสดิการ 
๓ โครงการคลองสวย นํ้าใส  

 
เพ่ือสรางจิตสํานึก
รวมกันในการดูแล
อนุรักษแหลงนํ้า 

- กิจกรรมพัฒนาคลอง 
- รณรงคการอนุรักษฯ 
- สรางเครือขายอนุรักษ 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: - 
๕๘: ๓๐,๐๐๐ 
๕๙: ๖๐,๐๐๐ 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 จํานวนครั้ง 
 ท่ีจัดกิจกรรม 
 

มีแหลงนํ้าสะอาด
เพ่ือการอุปโภค
และบริโภคและ
การทองเท่ียว 
 

สํานักปลัด 
กอง

สาธารณสุข 
 

๔ ขุดลอกคูนํ้า/ลําหวยสาธารณะ
ในพ้ืนท่ีตําบลบานควน 
หมูท่ี ๑-๗ 

เพ่ืออนุรักษแหลง
นํ้าและเพ่ือปองกัน
นํ้าทวม 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๗: ๙๙,๐๐๐ 
๕๘: ๙๕,๕๐๐ 
๕๙:  

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนคูนํ้า 
และลําหวย
สาธารณะ 

ประชาชนไดรับผล 
 ประโยชนจากแหลง 
 นํ้าสาธารณะ 

กองโยธา 

๕ โครงการสงเสริมและอนุรักษพันธ 
สัตวนํ้าบริเวณหวยกาเนะ 

เพ่ืออนุรักษแหลง
นํ้าและทรัพยากร 
สัตวนํ้า 
 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 
 

๓๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๒๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๑๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนพ้ืนท่ี 
ในลําหวย
สาธารณะ 

ประชาชนไดรับผล 
 ประโยชนจากแหลง 
 นํ้าสาธารณะ 

กอง 
สาธารณสุข 
สํานักปลัด 



 
 

-๔๑- 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๖ กอสรางผนังกันนํ้าเซาะตลิ่งริม
คลองมําบัง หมูท่ี ๑,๒,๓,๕,๖,๗ 

 เพ่ือดูแลรักษาแหลง 
นํ้าและปองกันนํ้า
เซาะตลิ่ง 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๗: - 
๕๘: ๙๙๖,๕๐๐ 
๕๙: ๗๗๕,๐๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนพ้ืนท่ี 
ท่ีโดนนํ้ากัด 
เซาะตลิ่ง 

ประชาชนไดรับ 
  ความปลอดภัย 
นํ้าเซาะตลิ่ง 

กองโยธา 

  

๒.๒  แนวทางการพัฒนา   บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
๑ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 

แบบอัดทาย 
 เพ่ือใชในการบริหาร 
 จัดการขยะของ  
 อบต.บานควน 

-ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ 
ตามโครงการ 

ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๙: - 
 

๒,๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _  จํานวนของ
รถบรรทุกขยะ 

สามารถบริการ
การจัดเก็บขยะได
ท่ัวถึง 

กอง 
สาธารณสุข 

๒ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 

เพ่ือการจัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูลอยาง 
เปนระบบ 

-กิจกรรมการจัดการ 
 และการกําจัดขยะ 
-กิจกรรมการรณรงคการ 
 คัดแยกและการใหความรู 
-กิจกรรมจัดต้ังศูนยฯ 
 และการสรางเครือขาย 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: ๔๘๑,๐๖๔ 
๕๘: ๔๐๑,๗๖๒ 
๕๙: ๓๓๕,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนขยะ 
ท่ีมีปริมาณ 
ลดลง 
 

มีการจัดการขยะ 
และสิ่งปฏิกูลอยาง
เปนระบบ 

กอง 
สาธารณสุข 

  

๒.๓ แนวทางการพัฒนา   สงเสริมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๑ โครงการชุมชนรวมใจอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 
เพ่ือใหประชาชนเกิด
จิตสํานึกและมคีวาม
ตระหนักในเรื่องการ
อนุรักษ 
 

-กิจกรรมตามพระราชดําริ 
 พระราชเสาวนีย 
-ฝกอบรมใหความรูและ 
 สรางจิตสํานึกอนุรักษ 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๕๗: ๑๕,๔๓๐ 
๕๘: ๔๐,๐๐๐ 
๕๙: ๒๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๓๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๓๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 จํานวนครั้ง 
ของการดําเนิน
กิจกรรม 
 

ประชาชนมีจิตสํานึก 
 ในการรวมอนุรักษ 
 สิ่งแวดลอม 

กอง
สวัสดิการ 

 



 
 

-๔๒- 
 
  - ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดชายแดนใต ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และระบบโลจิสติกส รองรับประชาคมอาเซียน 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล ท่ี ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสตูล ท่ี ๕ การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
          ท่ี ๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข  
ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

  

๓.๑  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมสนับสนุนบริหารจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 

๑ อาหารเสริม(นม)โรงเรียนใน
สังกัดของรัฐ ในตําบล 

เพ่ือใหเด็กนักเรียน
สังกัดของรัฐ ไดด่ืม
นมครบทุกคน 

เด็กนักเรียนท่ีเขาหลัก 
เกณฑตามเปาหมายทุก
คนในตําบลบานควน 

๕๗: ๒,๕๙๔,๓๔๐ 
๕๘: ๒,๗๖๓,๙๖๙ 
๕๙: ๑,๖๔๐,๐๐๐ 

๑,๖๔๐,๐๐๐
อบต.บานควน 

 ๑,๖๔๐,๐๐๐
อบต.บานควน 

๑,๖๔๐,๐๐๐
อบต.บานควน 

จํานวนของ
นักเรียนท่ีได 
ด่ืมนม 

นักเรียนทุกคน 
มีสุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

๒ อุดหนุนคาอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดของรัฐ 

เพ่ือใหเด็กนักเรียน
ในสังกัดของรัฐ ได 
รับประทานอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียนท่ีเขาหลัก 
เกณฑตามเปาหมายทุก
คนในตําบลบานควน 

๕๗: ๓,๔๙๒,๐๐๐ 

๕๘: ๓,๔๓๖,๐๐๐ 
๕๙: ๓,๔๑๕,๐๐๐ 

๓,๔๑๕,๐๐๐
อบต.บานควน 

 ๓,๔๑๕,๐๐๐
อบต.บานควน 

๓,๔๑๕,๐๐๐
อบต.บานควน 

จํานวนของ
นักเรียนท่ีได 
รับประทาน 

อาหารกลางวัน 

นักเรียนในตําบลได
รับประทานอาหาร 
ท่ีมีประโยชน 

กอง
การศึกษา 

๓ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ 

เพ่ือใหเด็กไดมีพ้ืนท่ี
ทํากิจกรรมรวมกัน 

ตามโครงการ 
โรงเรียนในตําบล 

บานควน 

๕๗: ๑๑๘,๑๐๐ 
๕๘: ๒๗๘,๖๕๐ 
๕๙: ๑๐๐,๐๐๐ 

๒๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนเด็กท่ี 
เขารวมกิจกรรม 

เด็กในตําบลไดรวม
กิจกรรมในวันเด็ก
แหงชาติ 

กอง
การศึกษา 

 
๔ สนับสนุนหนังสือพิมพรายวัน

สําหรับหมูบาน 
เพ่ือสงเสริมการ 
รับรูขอมูลขาวสาร
ของประชาชน 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: ๖๐,๐๐๐ 
๕๘: ๔๗,๐๔๐ 
๕๙: ๗๕,๐๐๐ 

๗๕,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๗๕,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๗๕,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 จํานวนของ 
หมูบานท่ีไดรับ 
การสนับสนุน 

ประชาชนมีชองทาง
การรับรูขาวสาร
ตางๆมากข้ึน 

สํานักปลัด 
สวน

การศึกษา 
๕ สงเสริมพัฒนาศักยภาพทาง ดาน

กีฬาของเยาวชน (อุดหนุน
โครงการแขงขันกีฬาเครือขาย) 

เพ่ือสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพดานกีฬา
ใหแกนักเรียน 

ตามโครงการของ 
โรงเรียนใน ต.บานควน 

๕๗: ๖๐,๐๐๐ 
๕๘: ๘๐,๐๐๐ 
๕๙: ๘๐,๐๐๐ 

๘๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนกีฬา 
ท่ีไดรับการ
สนับสนุน 

เด็กในตําบลไดรวม
กิจกรรมกีฬา 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียนของ
รัฐในตําบล 

 



 
-๔๓- 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๖ อุดหนุนโรงเรียนตาดีกา 
ในตําบลบานควน 
 

เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนตาดีกาใน 
ตําบลบานควน 

ตามโครงการ 
ของศูนยฯ ๙ แหง 

๕๗: ๑๕๐,๐๐๐ 
๕๘: ๓๐๐,๐๐๐ 
๕๙: ๓๐๐,๐๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนของ 
โรงเรียนท่ีได 
อุดหนุน 

โรงเรียนตาดีกา 
ในตําบลบานควน 
มีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

๗ โครงการสนับสนุนการเรียน 
การสอนแกโรงเรียนตาดีกาใน
ตําบลบานควน  

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การเรียนการสอน
ตาดีกาในตําบล 

-กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
-กิจกรรมพัฒนาสงเสริม 
 การเรียนรูของนักเรียน 
-กิจกรรมสนับสนุนดาน 
 คุณภาพชีวิตนักเรียน 
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
อุปกรณ/สื่อสารสนเทศ 

ตามโครงการ 
ของโรงเรียนตาดีกา 

๕๘: - 
๕๙: - 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_ จํานวนของ
กิจกรรมท่ีได 
สนับสนุน 

โรงเรียนตาดีกา 
ในตําบลบานควน 
มีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 
กลุมตาดีกา 

๘ สนับสนุนจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
และกิจกรรมกีฬาของโรงเรียน 
ตาดีกาในตําบล 
 

เพ่ือพัฒนาสงเสริม
ศักยภาพของนักเรียน 

โรงเรียนตาดีกา 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๙: - 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนของ
โรงเรียนตาดีกา 
 ไดเขารวม 

โรงเรียนตาดีกา 
ในตําบลบานควน 
มีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

กลุมตาดีกา 

๙ โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม 
  เยาวชนภาคฤดูรอน หมูท่ี ๑-๗ 

 

เพ่ือสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมแกเยาวชน
ในตําบลบานควน 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: ๑๖,๔๐๕ 
๕๘: ๑๒๐,๐๐๐ 
๕๙: ๑๐๐,๐๐๐ 

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนของ
เยาวชนได 
เขาอบรม 

เยาวชนในตําบลมี 
คุณธรรมจริยธรรม
มากข้ึน 

กอง
สวัสดิการ 

๑๐ โครงการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมแกเยาวชน 
 

 เพ่ือสงเสริมกิจกรรม 
ทางศาสนาประเพณี
ของทองถ่ิน 

-กิจกรรมสงเสริมการอาน 
 อัลกุรอาน 
-กิจกรรมเยาวชนตนแบบ 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๕๗: - 
๕๘: ๙๗,๐๓๐ 
๕๙: ๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนเด็ก
และเยาวชน 

 ท่ีไดศึกษาวิชา 
อัลกุรอาน  
 

ไดสงเสริมกิจกรรม
ศาสนาประเพณี
ของทองถ่ิน 

กอง
สวัสดิการ 

 



 
-๔๔- 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๑๑ โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือ
การเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

 เพ่ือรองรับการเขาสู 
 ประชาคมอาเซียน 

-กิจกรรมพัฒนาสื่อการ 
 เรียนรูดานภาษา 
-กิจกรรมจัดฝกอบรมให 
 ความรูดานภาษา 
-กิจกรรมจัดหาสนับสนุน 
 บุคลากร/วิทยากรดาน 
 ภาษาตางประเทศ 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๕๘: - 
๕๙: - 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _   จํานวนของ 

กิจกรรม 
 

ประชาชนในตําบล
ไดรบัผลประโยชน
จากการจัดกิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

  

๓.๒  แนวทางการพัฒนา   บริหารจัดการศึกษา 
๑ โครงการพัฒนาศักยภาพการจัด 

การเรียนการสอนของศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กในตําบล 

 เพ่ือสงเสริมและ  
  พัฒนาการจัดการ 
  เรียนการสอนของ 
 ศพด.ใหมีมาตรฐาน 
 

-กิจกรรมฝกอบรมศึกษาดู
งานและพัฒนาบุคลากร 
-จัดฝกอบรมทักษะตางๆ 
-กิจกรรมพัฒนาสงเสริม 
 การเรียนรูของนักเรียน 
 -การเรียนรูนอกสถานท่ี 
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
 /สื่อสารสนเทศ 
-การผลิตสื่อฯการสอน 
-พัฒนาการเรียนการสอน 
 ตามหลักสูตรปฐมวัย 

ตามโครงการ 
ของ ศพด.บานควน 

 

๕๗: ๑๑๘,๙๔๐ 
๕๘: ๒๒๓,๐๘๐ 
๕๙: ๑๖๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๒๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๒๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนของ
ของศูนยฯท่ี
ไดดําเนินการ 

ศูนยพัฒนา เด็กเล็ก
ในตําบลบานควน 
มีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 



 
 

-๔๕- 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน(ตอ) 

 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒ โครงการอาหารเสริม(นม) 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบล 

เพ่ือใหเด็กนักเรียน
ของ ศพด. ไดด่ืมนม
ครบทุกคน 

เด็กนักเรียนท่ีเขาหลัก 
เกณฑตามเปาหมายทุก
คนในตําบลบานควน 

๕๗: - 
๕๘: - 
๕๙: ๑,๔๒๖,๐๐๐ 

๑,๔๑๕,๐๐๐
อบต.บานควน 

 ๑,๔๑๕,๐๐๐
อบต.บานควน 

๑,๔๑๕,๐๐๐
อบต.บานควน 

จํานวนของ
นักเรียนท่ีได 
ด่ืมนม 

นักเรียนทุกคน 
มีสุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

๓ โครงการอาหารกลางวัน 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบล 

เพ่ือใหเด็กนักเรียน
ใน ศพด.ในตําบล 
ได รับประทาน
อาหารกลางวัน 

เด็กนักเรียนของ ศพด. 
ทุกคนในตําบลบานควน 

๕๗: ๙๓๘,๘๐๐ 

๕๘: ๒,๗๘๑,๙๐๐ 
๕๙: ๓,๘๖๙,๖๐๐ 

๓,๘๖๙,๖๐๐
อบต.บานควน 

 ๓,๘๖๙,๖๐๐
อบต.บานควน 

๓,๘๖๙,๖๐๐
อบต.บานควน 

จํานวนของ
นักเรียนท่ีได 
รับประทาน 

อาหารกลางวัน 

 นักเรียน ศพด.ใน 
ตําบลไดรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน 

กอง
การศึกษา 

๔ โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษาของทองถ่ิน 

เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ  
ของ ศพด.ใหได
มาตรฐาน 
 

--จัดกิจกรรมมหกรรมวิชา 
 การศึกษาสูสาธารณะชน 
-กิจกรรมการติดตามและ 
 ประเมินผล เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
-ติดต้ังอินเตอรเน็ตพรอม 
 สนับสนุนคาบริการใหแก 
 ศพด.ในตําบล 
-อบรมใหความรูผูปกครอง 
-โครงการจินตคณิตพัฒนา 
 สมาธิเด็กปฐมวัย 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: - 
๕๘: - 
๕๙: ๖๖,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนของ
ของศูนยฯท่ี
ไดดําเนินการ 

ศูนยพัฒนา เด็กเล็ก
ในตําบลบานควน 
มีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

๕ โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนาของ ศพด.ในตําบล 

เพ่ือใหเด็กเรียนรู 
 วันสําคัญทางศาสนา 

ตามโครงการ 
ของ ศพด./ ๓ ศูนย 

๕๘: ๒๓,๐๐๐ 
๕๙: ๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๒๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๒๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

  จํานวนของ 
 กิจกรรมท่ีได 
  ดําเนินการ 
 

เด็กเขาใจและรับรู 
วันสําคัญทางศาสนา 

กอง
การศึกษา 



 
 

-๔๖- 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๖   จัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาการ 
  ศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  บานทุงวิมานชัยพัฒน 

เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนา ศพด.ใหได
มาตรฐาน 

ตามโครงการ 
ของ ศพด.บานทุงวิมาน 

๕๗: ๓๖,๑๓๐ 
๕๘: ๕๑,๐๐๐ 
๕๙: ๓๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ 
 

 จํานวนกิจกรรม 
 ในแผนพัฒนา 

 

การจัดการเรียนการ
สอนมีศักยภาพ 

กอง
การศึกษา 

๗ จัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาการ  
ศึกษาของ ศดม.บานโคกทราย 

เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนา ศดม.ใหได
มาตรฐาน 

ตามโครงการ 
ของ ศดม.บานโคกทราย 

๕๗: ๓๖,๑๓๐ 
๕๘: ๕๑,๐๐๐ 
๕๙: ๓๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ 
 

 จํานวนกิจกรรม 
 ในแผนพัฒนา 

 

การจัดการเรียนการ
สอนมีศักยภาพ 

กอง
การศึกษา 

๘ จัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาการ 
ศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานกาเดะ 

เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนา ศพด.ใหได
มาตรฐาน 

ตามโครงการ 
ของ ศพด.บานกาเนะ 

๕๗: ๓๖,๑๓๐ 
๕๘: ๕๑,๐๐๐ 
๕๙: ๓๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ 
 

 จํานวนกิจกรรม 
 ในแผนพัฒนา 

 

การจัดการเรียนการ
สอนมีศักยภาพ 

กอง
การศึกษา 

๙ โครงการบริหารจัดการการศึกษา 
ของทองถ่ิน (ศพด. ) ในตําบล
บานควน 

เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนา ศพด.ใหได
มาตรฐาน 
 

-จัดซื้อเครื่อง pc/เครื่องพิมพ
เอกสารและอุปกรณ 
-จัดซื้ออุปกรณกีฬา 
-จัดซื้อเครื่องกรองนํ้า 
-จัดซื้อถังเก็บนํ้าไฟเบอรฯ 
-ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
-ติดต้ังพัดลมฝาผนัง,ผามาน 
-วัสดุการศึกษาและวัสดุอ่ืนๆ 
-คาใชจายในการบริหาร 
 จัดการภายในศูนยฯ 

ตามโครงการ 
ของ ศพด.บานควน 

๕๗: ๑,๖๙๖,๙๐๐ 
๕๘: ๔๖๕,๓๑๑ 
๕๙: ๑,๑๗๕,๐๐๐ 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนของของ
ศูนยฯท่ีได
ดําเนินการ 

ศูนยพัฒนา เด็กเล็ก
ในตําบลบานควน 
มีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

๑๐ โครงการแขงขันกีฬาสีของ  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบล 
บานควน 
 

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก
ออกกําลังกาย 

ตามโครงการ 
ของ ศพด./ ๓ ศูนย 

๕๘: ๓๐,๔๘๐ 
๕๙: ๕๐,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _  จํานวนเด็กท่ีได 
 รวมกิจกรรม 

เด็กเล็กไดประโยชน
จากการเลนกีฬา 

กอง
การศึกษา 



 
 

-๔๗- 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๑๑ โครงการปรับปรงุภูมิทัศน 
  บริเวณ ศพด.ในตําบลบานควน 

เพ่ือใหบริเวณ ศพด. 
 มีสภาพแวดลอมท่ีดี 

-กอสรางปายชื่อของศูนย 
 พัฒนาเด็กเล็ก,เสาธงชาติ 
-กอสรางรั้ว/กําแพงของศูนย 
 พัฒนาเด็กเล็ก 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: ๔๐๗,๐๐๐ 
๕๙: ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนศูนยฯท่ี 
 ไดปรับภูมิทัศน 
 

 ศพด.ในตําบลมีการ
จัดสภาพแวดลอมท่ีดี 

กอง
การศึกษา 
กองโยธา 

๑๒ โครงการจัดทําปายบอกทางเขา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบล 

เพ่ือใหมีปายบอก
ทาง เขาสูศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

๒๕,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _  จํานวนปายบอก 
 ทางเขาศูนยฯ 
 

มีปายบอกทางเขา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 
กองโยธา 

๑๓ โครงการปรับปรงุ ตอเติมอาคาร 
ศพด.ในตําบล 

เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาการศึกษา
ในทองถ่ิน 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๗: ๖๗,๐๐๐ 

๕๘: ๑๕๖,๐๐๐ 

๕๘: ๑๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนศูนยฯท่ี 
 ไดปรับปรุงและ 
ตอเติมอาคาร 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 ในตําบลมีสภาพ 
 แวดลอมท่ีดี 

กอง
การศึกษา 
กองโยธา 

๑๔ โครงการกอสรางอาคาร ศพด.
ในตําบลบานควน 

เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาการศึกษา
ในทองถ่ิน 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_ จํานวนอาคาร 
ท่ีไดกอสราง 

 ศพด.ในตําบลมีการ
จัดสภาพแวดลอมท่ีดี 

กอง
การศึกษา 
กองโยธา 

๑๕ จัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเลก็ประจํา
มัสยิดบานลูโบะการันยี หมูท่ี ๗ 
 

เพ่ือใหเด็กเล็กใน
พ้ืนท่ีมีสถานท่ีเรียน 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  ๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_ จํานวนศูนย 
พัฒนาเด็กเล็ก 

 มีสถานท่ีรองรับการ 
 ศึกษาสําหรับเด็ก 

กอง
การศึกษา 

  

๓.๓  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 
๑ โครงการสานสัมพันธกลุม

อาเซียน 
 เพ่ือรองรับการเขาสู 
 ประชาคมอาเซียน 

-กิจกรรมพบปะรวมเสวนา 
 กับแกนนําตางๆในอาเซียน 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๕๘: - 
๕๘: - 

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนครั้งท่ี 
จัดกิจกรรม 

ไดมีการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหวาง
กลุมอาเซียน 

กอง
การศึกษา 



 
 

-๔๘- 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน(ตอ) 

 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒ จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานของ
ผูนําศาสนาในตําบล 

 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
 ผูนําศาสนาในตําบล 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: ๑๕๐,๐๐๐ 
๕๘: - 

๕๙: ๑๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_ จํานวนผูนําทาง
ศาสนาท่ีไดเขา
รวมกิจกรรม 

 ผูนําทางดานศาสนา 
 อิสลามในตําบลมี 
 ศักยภาพมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

๓ โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ 
ทางวัฒนธรรมประเพณีของ
ทองถ่ิน 

  เพ่ือสงเสริมรักษา  
  ขนบธรรมเนียม 
 ประเพณีวัฒนธรรม 
 ของทองถ่ิน 

-กิจกรรมวันอีดท้ัง ๒ ครั้ง 
-กิจกรรมวันข้ึนปใหมของ  
 อิสลาม 
-กิจกรรมวันเมาลิดินนบี 
-กิจกรรมวันผูสูงอายุ 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๕๗: ๓๒๔,๙๙๑ 
๕๘: ๑๐๖,๗๐๐ 

๕๙: ๑๐๐,๐๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๑๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน 

จํานวนครั้งท่ีได 
จัดกิจกรรม 
 

ประชาชนมีสวนรวม
เกิดความสามัคคีใน
หมูคณะ 
 

กอง
การศึกษา 

 

๔ โครงการสงเสริมกจิกรรมดาน
ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม
ทองถ่ิน หมูท่ี๑–๗ 

เพ่ือสงเสริมรักษา  
  ขนบธรรมเนียม 
 ประเพณีวัฒนธรรม 

 ของทองถ่ิน 

-กิจกรรม(อบรม)และพบปะ 
 ผูนํา-แกนนําศาสนาใน 
 เดือนรอมฎอน 

-กิจกรรมอบรมคุณธรรมและ 
 จริยธรรมแกประชาชน 
-สนับสนุนครูสอนศาสนาใน 
 หมูบาน 
-กิจกรรมการเรียนรูตามหลัก 
 คําสอนของศาสนาของกลุม 
 เยาวชน 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๕๗: ๒๐๑,๕๒๑ 
๕๘: ๑๔๔,๐๐๐ 

๕๙: ๓๐๐,๐๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๓๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน 

จํานวนครั้งท่ีได 
จัดกิจกรรม 
 

ประชาชนมีสวนรวม
เกิดความสามัคคีใน
หมูคณะ 

กอง
การศึกษา 

 



 
 

-๔๙- 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๕ สนับสนุนกิจกรรมของชมรมผูนํา
ศาสนาของตําบลบานควน  

เพ่ือสงเสริม
กิจกรรมของชมรม 

ตามโครงการ 
ของชมรมผูนําศาสนา 

 

๕๘: - 
๕๘: - 

_  _ ๓๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนกิจกรรม 
ท่ีไดสนับสนุน 

 ชมรมผูนําศาสนา 
มีศักยภาพมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

๖ สนับสนุนจัดอบรมสัปปุรุษของ
มัสยิดภายในตําบลบานควน 
 

เพ่ือสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมแกสัปปุรษุ 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๘: - 

_  ๓๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_ จํานวนครั้งท่ีได 
จัดอบรม 

ประชาชนมีคุณธรรม 
จริยธรรมมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

๗ โครงการสงเสริมคุณธรรมของ 
ประชาชนในตําบล  

 เพ่ือสงเสริมใหเกิด 
 ใหมีขอมูลดาน
วัฒนธรรม 

-กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม 
-กิจกรรมเยาวชนยุคใหม 
-จัดทําหนังสือคุณธรรมเผย 
 แพรสูสาธารณชน 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๕๘: - 
๕๘: - 

๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

  _ จํานวนครั้งท่ีได 
จัดอบรม 

 ประชาชนไดศึกษา
คนควาขอมูล 

กอง
การศึกษา 

๘ ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณกุโบร 
 

เพ่ือทํานุบํารุง
ศาสนาสถาน 

-กอสรางกําแพงกุโบรจายา 
 ฟรเดาสหมูท่ี ๗ 
-กอสรางกําแพงสาธารณะ 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

 

๕๗: ๕๙๕,๔๐๐ 
๕๘: ๕๑๖,๐๐๐ 
๕๙: - 

๒๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนพ้ืนท่ี 
ท่ีไดปรับภูมิทัศน 
 

ไดสงเสริมศาสนาและ
ประเพณีของทองถ่ิน 

กองโยธา 
 

๙ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล
บานควน  

เพ่ือสงเสริมกิจกรรม 
 ของสภาวัฒนธรรมฯ 

-จัดต้ังศูนยเรียนรูวัฒนธรรม 
ตามโครงการของสภาฯ 

 

๕๘: - 
๕๘: - 

๓๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนครั้งท่ีได 
อุดหนุน 

ไดรวมจัดกิจกรรม 
ท่ีสําคัญของตําบล 

กอง
การศึกษา 

๑๐ โครงการปรับปรงุภูมิทัศน 
ศูนยพัฒนาศักยภาพชุมชน 
บานลูโบะบาตู หมูท่ี ๑ 
 

เพ่ือใหบริเวณศูนยฯ 
 มีสภาพแวดลอมท่ีดี 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๗: ๓๐,๐๐๐ 
๕๘: - 
๕๙: - 

๓๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนศูนยฯท่ี 
 ไดปรับภูมิทัศน 
 

ศูนยพัฒนาศักยภาพ 
 ชุมชนฯมีสภาพแวด 
 ลอมท่ีดี 

กอง
การศึกษา 
กองโยธา 



 
 

-๕๐- 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

  

๓.๔  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน 
๑ โครงการอบรมและจัดทําศูนย

ขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินชุมชน  
เพ่ือใหมีศูนยขอมูล 
ภูมิปญญาทองถ่ิน
ชุมชน 

-จัดอบรมใหความรู 
-เก็บขอมูลของชุมชน 
-จัดต้ังศูนยขอมูลกลาง 
-ดูแลระบบขอมูล 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๕๘: - 
๕๙: - 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนศูนยฯ 
ท่ีไดจัดต้ัง 

  มีสถานท่ีไวศึกษา 
 คนควาขอมูลดาน 
 ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ของชุมชน 

กอง
การศึกษา 

 

๒ โครงการ สืบสานวัฒนธรรม 
   ประเพณีพ้ืนบานและภูมิปญญา 

ทองถ่ิน  

  เพ่ือสงเสริม ฟนฟู 
ศิลปวัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน 

-กลุมข้ึนเปล เพลงกลอมเด็ก 
-กิจกรรมสืบสานประเพณี 
 วัฒนธรรมพ้ืนบาน ม.๒ 
-กิจกรรมเรือพระ หมูท่ี ๑ 
-อบรมภูมิปญญาทองถ่ิน 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๕๘: ๕๐,๐๐๐ 
๕๙: ๓๐๐,๐๐๐ 

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_ จํานวนกิจกรรม 
ท่ีไดสนับสนุน 

  ไดสืบสาน อนุรักษ 
 เผยแพรวัฒนธรรม 
 ท่ีสําคัญของทองถ่ิน 
 

กอง
การศึกษา 

 

๓ โครงการ มหกรรมของดี วิถีชีวิต
ชุมชน ตําบลบานควน  

 เพ่ือสงเสริม ฟนฟู 
 อนุรักษและเผยแพร 
ของดี วิถีของชุมชน 
ในตําบล 

-จัดต้ังพิพิธภัณฑชุมชนของ 
 ตําบลบานควน 
-มหกรรมของดีบานทุงวิมาน 
-กิจกรรมตามวิถีชุมชนของ 
 หมูบานตางๆในตําบล 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๕๘: ๕๐,๐๐๐ 
๕๙: ๓๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ ๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนกิจกรรม 
ท่ีไดสนับสนุน 

  ไดสืบสาน อนุรักษ 
 และประชาสัมพันธ 
วัฒนธรรมท่ีสําคัญ
ของทองถ่ิน 

 

กอง
การศึกษา 

 

 



 
 

-๕๑- 
 

  - ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดชายแดนใต ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสรางมูลคาเพิ่มสินคายางพาราฯ 
             ๓ สงเสริมและพัฒนา การคาการลงทุน และระบบโลจิสติกส รองรับประชาคมอาเซียน 
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล ท่ี ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร  
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสตูล ท่ี ๒ สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหม่ันคงอยางยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาดานการเกษตรและสงเสริมเศรษฐกิจ 

 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

  

๔.๑ แนวทางการพัฒนา   สงเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพการเกษตรใหกับเกษตรโดยถูกวิธีตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

๑ อบรมใหความรูดานการเกษตร 
ใหแกประชาชน 

เพ่ือสงเสริมความรู
ใหแกเกษตรกรใน
ตําบล 

-การเกษตรทฤษฎีใหม 
-อบรมเพ่ือเสริมสรางความรู 
 ความเขาใจใหกับกลุมอาชีพ 
 ตางๆ 
-อบรมใหความรูแกเกษตรกร
เกี่ยวกับการปลูกพืชออรแกนิก 
 /ไฮโดรโปรนิก 
-อบรมใหความรูในการใช 
 เครื่องจักรและเทคโนโลยี 
 สมัยใหม 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: - 
๕๘: - 
๕๙: - 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนของ 

เกษตรกร 

 

เกษตรกรมีความรู
ดานการเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

กอง 
สวัสดิการ 

๒ โครงการพัฒนาดานศักยภาพ 
ของกลุมเกษตรในตําบลบานควน 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ใหแกเกษตรกร 

-จัดฝกอบรมศึกษาดูงาน 
-จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
-สนับสนุนวัสดุ อุปกรณตางๆ 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๕๗: - 
๕๘: ๑๒๐,๐๐๐ 
๕๙: - 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนของ 

กลุมเกษตรกร 

 

เกษตรกรมีความรู
ดานเกษตรเพ่ิมข้ึน 

กอง 
สวัสดิการ 



 
 

-๕๒- 
 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาดานการเกษตรและสงเสริมเศรษฐกิจ(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๓ สงเสริมการดําเนินกิจกรรมของ
กลุมอาชีพดานเกษตร 

เพ่ือใหประชาชน
ดําเนินชีวิตตาม
แนวทางพอเพียง 

-สนับสนุนพันธุพืชและปุย 
 แกเกษตรในตําบล 
-กําจัดหอยเชอรี่ในนาขาว 
-ฝกอบรมหลักสูตรการ 
 ผลิตปุยชีวภาพ 

ตามโครงการ 
ของกลุมอาชีพ 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  ๗๕,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_ จํานวนกลุม

อาชีพ 

ประชาชนในตําบล
มีความสุขอยาง
ย่ังยืน 

กอง 
สวัสดิการ 

๔ อุดหนุนกลุมอาชีพตางๆในตําบล
บานควน หมูท่ี ๑-๗ 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในดาน
การบริหารจัดการ 

-กลุมเกษตรพัฒนาเบอร 
 ซาตูวันสุไหงมาตี หมูท่ี ๔ 
-กลุมเกษตร หมูท่ี ๒ 
-กลุมเลี้ยงสัตวในตําบล 
-กลุมเกษตรสวนยาง 
-กลุมเลี้ยงปลาในกระชงั 
-กลุมทํานาลูโบะบาตู 

ตามโครงการ 
ของกลุมอาชีพ 

๕๘: - 
๕๙: ๖๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนกลุม

อาชีพ 

การดําเนินกิจกรรม
ของกลุมตางๆมี
ประสิทธิภาพ 

กอง 
สวัสดิการ 

  

๔.๒ แนวทางการพัฒนา   พฒันาแหลงนํ้าและผลิตภัณฑดานการเกษตร 
๑ อุดหนุนศูนยถายทอดเทคโนโลยี 

การเกษตรประจําตําบล 
เพ่ือสงเสริม
กิจกรรมของศูนยฯ 

ตามโครงการ 
ของศูนยถายทอดฯ 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  ๗๕,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_ จํานวนของ

กิจกรรม 

การบริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพ 

กอง 
สวัสดิการ 

๒ สนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ 
ดานการเกษตรในทองถ่ิน 

เพ่ือเพ่ิมมูลคา
ผลผลิตการเกษตร
ในตําบลบานควน 
 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๙: - 

๗๕,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนของ

ผลิตภัณฑ 

ผลผลิตการเกษตร 
มีมูลคาเพ่ิมมากข้ึน 

กอง 
สวัสดิการ 



 
 

-๕๓- 
 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาดานการเกษตรและสงเสริมเศรษฐกิจ(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๓ โครงการจัดสรางตลาดนัดสินคา 
เกษตรในตําบล 

เพ่ือเพ่ิมมูลคา
ผลผลิตการเกษตร
ในตําบลบานควน 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  ๕๗๕,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_ จํานวนของ

ผลิตภัณฑ 

ผลผลิตการเกษตร 
มีมูลคาเพ่ิมมากข้ึน 

กอง 
สวัสดิการ 

๔ โครงการขุดลอก ปรับปรงุคลอง 
สงนํ้า(ชลประทานขนาดเล็ก)
ภายในตําบลบานควน 

เพ่ือการบริหาร
จัดการนํ้าไวใชทํา
การเกษตร 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

 

๕๘: - 
๕๙: - 

๔๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนคลอง 

สงนํ้า 

เกษตรมีนํ้าใชใน
การเกษตรและ
กสิกรรม 

กองโยธา 
 

๕  โครงการกอสรางและขุดลอก
เหมืองไสไกในพ้ืนตําบลบานควน 

เพ่ือการบริหาร
จัดการนํ้าไวใชทํา
การเกษตร 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  _ ๑๔๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนของ
เหมืองไสไก 

ประชาชนมีนํ้าใช
เพ่ือการ เกษตร 

กองโยธา 
 

๖ โครงการกอสรางดาดคอนกรีต 
ในพ้ืนตําบลบานควน 

เพ่ือการบริหาร
จัดการนํ้าไวใชทํา
การเกษตร 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_ จํานวนของ
ดาดคอนกรีต 

 

ประชาชนมีนํ้าใช
เพ่ือการ เกษตร 

กองโยธา 
 

๗ กอสรางฝายนํ้าลนรองรับและผัน
นํ้าเพ่ือใชในการเกษตรในพ้ืนท่ี 
ตําบลบานควน 

เพ่ือเปนจุดรองรับ
และผันนํ้าในการ
การเกษตร/ปศุสัตว 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนของ
ฝายนํ้าลน 

ประชาชนมีนํ้าใช
เพ่ือการ เกษตร 

กองโยธา 
 

  

๔.๓ แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการออม ลดรายจายและเพิ่มรายได 
๑ โครงการสงเสริมการผลิตสินคา

พ้ืนบาน otop 
ของตําบลบานควน 

 เพ่ือเพ่ิมรายไดแก
ประชาชน 

 ในตําบลบานควน 

 -ขนมหวาน 
 -อาหารพ้ืนถ่ิน 
 -ผลิตภัณฑชุมชน 
 -ผลิตภัณฑการเกษตร 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  ๖๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_ จํานวนของ

ผลิตภัณฑ 

ประชาชนในตําบลมี
รายเพ่ิมข้ึน 

กอง 
สวัสดิการ 

 



 
 

-๕๔- 
 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาดานการเกษตรและสงเสริมเศรษฐกิจ(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒ จัดต้ังศูนยจําหนายผลิตภัณฑ 
พ้ืนบานและสินคาเกษตรของ 
ตําบลบานควน 

เพ่ือเปนจุดรองรับ
และจัดจําหนาย
สินคาของตําบล 

 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_ จํานวนศูนย
จําหนาย
ผลิตภัณฑ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
มีรายไดเพ่ิมข้ึน 

กอง 
สวัสดิการ 
กองโยธา 

๓ โครงการกิจกรรมผักสวนครัว 
รั้วกินได 

 เพ่ือสงเสรมิกิจกรรม 
การลดรายจาย 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๙: - 

๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _   จํานวนของ 

 ผูรวมกิจกรรม 

ผูท่ีเขารวมกิจกรรม
สามารถลดรายจาย 

กอง 
สวัสดิการ 

๔ โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพ 
กลุมสตรีในตําบลบานควน 

สงเสริมการ
ประกอบอาชีพแก
กลุมสตรีในตําบล 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  ๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_ จํานวนกลุม

สตรีในตําบล 

กลุมสตรีในตําบล 
มีรายไดเพ่ิมข้ึน 

กอง 
สวัสดิการ 

๕ โครงการฝกอบรมอาชีพ 
ระยะสั้น 

สงเสริมและฝก
ทักษะดานอาชีพ 
แกผูท่ีสนใจ 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: ๓๐,๐๐๐ 
๕๘: ๒๙,๙๔๐ 
๕๙: ๓๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๓๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๓๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนของ 

ผูท่ีสนใจ 

ผูเขารวมโครงการ 
มีรายไดเพ่ิมข้ึน 

กอง 
สวัสดิการ 

๖ โครงการสนับสนุน สงเสริมอาชีพ
แกผูสูงอายุ ผูพิการ 
และผูดอยโอกาส  

สงเสริมและฝก
ทักษะดานอาชีพ 
แกผูท่ีสนใจ 

-ฝกอบรมอาชีพ 
-สนับสนุนงบประมาณ 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: - 
๕๘: - 
๕๙: - 

_  ๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_ จํานวนของ 

ผูท่ีสนใจ 

ผูเขารวมโครงการ 
มีรายไดเพ่ิมข้ึน 

กอง 
สวัสดิการ 

    
  ๔.๔ แนวทางการพฒันา   สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักการบริหารจัดการชุมชนที่ดี 

๑ สงเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสงเสริมการใช
ชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๕๘: - 
๕๙: - 

๔๕,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนของ

ครัวเรือน 

ไดสงเสริมอาชีพ
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง 
สวัสดิการ 

๒ โครงการสงเสริมการใชหลอดไฟ 
ชนิด LED ในตําบลบานควน 

เพ่ือสงเสริมการใช 
หลอดไฟชนิด led  
ในพ้ืนท่ีของตําบล 
 

จํานวน ๔๔๐ หลอด 
ตามโครงการ 

ของคณะกรรมการฯ 

๕๘: - 
๕๙: - 

๕๕,๐๐๐ 
สนง.พลังงาน  
 จังหวัดสตูล 

 _ _ จํานวนของ

ครัวเรือน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ใชชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

กอง 
สวัสดิการ 



 
 

-๕๕- 
 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาดานการเกษตรและสงเสริมเศรษฐกิจ(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๓ โครงการสงเสริมการใชเตาไฟ 
ซุปเปอรอ้ังโลประสิทธิภาพสูง 

เพ่ือสงเสริมการใช 
เตาซุปเปอรอ้ังโล 
ในพ้ืนท่ีของตําบล 
 

จํานวน ๑๔๐ ตัว 
ตามโครงการ 

ของคณะกรรมการฯ 

๕๘: - 
๕๙: - 

๓๕,๐๐๐ 
สนง.พลังงาน  
 จังหวัดสตูล 

 _ _ จํานวนของ

ครัวเรือน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ใชชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

กอง 
สวัสดิการ 

๔  โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยี 
 พลังงานทดแทน 
 

เพ่ือสงเสริมการลด 
คาใชจายและตอ 
ยอดโครงการ 

ตามโครงการ 
ของคณะกรรมการฯ 

๕๘: - 
๕๙: - 

๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ ๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนของ

ครัวเรือน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ใชชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

กอง 
สวัสดิการ 

๕  โครงการรณรงคลดใชพลงังาน 
(รวมพลคนบานควนลดใชพลังงาน) 
 

เพ่ือสรางจิตสํานึก 
ดานการประหยัด 
พลังงาน 

ตามโครงการ 
ของคณะกรรมการฯ 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  ๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_ จํานวนของ

ครัวเรือน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ใชชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

กอง 
สวัสดิการ 

๖  โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา 
 ทักษะอาสาสมัครพลงังานชุมชน 
 ตําบลบานควน 

เพ่ือเพ่ิมทักษะแก 
อาสาสมัครพลงังาน
ชุมชนตําบลบานควน 

 

ตามโครงการ 
ของคณะกรรมการฯ 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  _ ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

  จํานวนของ 

  อาสาสมัคร

พลังงานชุมชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ใชชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

กอง 
สวัสดิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๕๖- 

 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดชายแดนใต ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ สงเสริมและพัฒนา การคาการลงทุน และระบบโลจิสติกส รองรับประชาคมอาเซียน 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล ท่ี ๔ พัฒนาเสนทางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสูอาเซียน 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสตูล ท่ี ๓ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเช่ือมโยงอยางท่ัวถึง 
   ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

 ๕.๑ แนวทางการพัฒนา   ตอเติม / ปรับปรุง / บํารงุรักษาระบบไฟฟาสาธารณะ 

๑ ซอมแซม / ติดต้ังเพ่ิมเติม ไฟฟา
สาธารณะพ้ืนท่ีหมูท่ี ๑ – ๗ 

เพ่ือใหไฟฟา
สาธารณะใช 

ตามแบบของ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: ๑๐๙,๖๕๒ 
๕๙: ๒๒๔,๐๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนครั้ง  

 ท่ีติดต้ังซอมแซม 

ไฟฟาสาธารณะ
ใชงานไดทุกจุด 

กองโยธา 

๒  โครงการขยายเขตพรอมติดต้ังสายดับ 
 ไฟฟาสาธารณะภายในตําบลบานควน 
(อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค) 

  เพ่ือสรางความ 
 สะดวกแกประชาชน 

-ขยายเขตไปกูโบร หมู ๔ 
-ซอยสวนทุเรียน หมู ๓ 
-ซอย ๔ หมู ๓ 
-ซอยโคงบานนายยะโกบ 
 หมู ๓ 
-เขากุโบรโตะหวันหลง 
 หมู ๕ 
-ถนนริมคลองมําบัง 
 หมูท่ี ๒,๓,๕,๖,๗ 
-ถนนสายควนกันติง 
 หมู ๗ 
-ถนนชลประทาน หมูท่ี๔ 

ตามแบบของ 
การไฟฟาภูมิภาค 

๕๗: ๓๐๐,๐๐๐ 
๕๘: ๑๐๑,๕๐๐ 
๕๙: ๑๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

  จํานวนพ้ืนท่ี 

 ขยายเขตไฟฟา 

 สาธารณะ  

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

 ๕.๒ แนวทางการพัฒนา   ขยายเขตระบบไฟฟาสวนภูมิภาค 
๑ โครงการขยายเขตไฟฟาสวนภูมิภาค 

ภายในตําบลบานควน หมูท่ี ๑-๗ 
เพ่ือใหประชาชน
ไดใชระบบไฟฟา 

ตามแบบของ 
การไฟฟาภูมิภาค 

๕๘: - 
๕๙: ๑๐๐,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนครัวเรือน

ท่ีใชบริการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 



 
-๕๗- 

 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน(ตอ) 

 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

 ๕.๓ แนวทางการพัฒนา   กอสราง / ตอเติม / ปรับปรงุ / บํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน 
๑ พัฒนา ปรับปรุง ตอเติมระบบประปา

หมูบาน ภายในตําบลบานควน 
เพ่ือใหมีนํ้าประปา
ใชในการอุปโภค 

-ปรับปรุงและซอมแซม 
 ระบบทอสงนํ้า 
-กอสรางถังเก็บนํ้า 
-ปรับปรุงระบบการผลิต 
-พัฒนาคุณภาพของนํ้า 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๗: ๑,๐๑๗,๓๗๘ 
๕๘: ๘๐,๐๐๐ 
๕๙: ๒๖๐,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนของระบบ 

ประปาหมูบาน 

มีนํ้าประปาใชใน
การอุปโภค 

กองโยธา 
กอง 

สาธารณสุข 

๒ ปรับปรุงภูมิทัศนสระเก็บนํ้าโยยและ
บริเวณท่ีต้ังระบบการผลิตนํ้าประปา
หมูบานในตําบล  

เพ่ือความสวยงาม/
ความสะอาดของ
แหลงนํ้า 

- กอสรางรั้ว 
- ปรับปรุงพ้ืนท่ี-สถานท่ี 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

๑๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน 

 _ ๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนสถาน

ปรับภูมิทัศน 

มีนํ้าประปาใชใน
การอุปโภค 
 

กองโยธา 

๓ กอสราง ขยายเขตประปาหมูบาน
(เพ่ิม) หมูท่ี ๒,๓ ตําบลบานควน 

เพ่ือใหมีนํ้าประปา
ใชในการอุปโภค 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_ จํานวนของระบบ 

ประปาหมูบาน 

มีนํ้าประปาใชใน
การอุปโภค 

กองโยธา 

 ๕.๔ แนวทางการพัฒนา   ขยายเขตระบบประปาสวนภูมิภาค 
๑ ขยายเขตการใหบริการนํ้าประปา 

 สวนภูมิภาคใหครอบคลุมท้ังตําบล 
 เพ่ือใหประชาชน 
มีนํ้าใชในการอุปโภค
บริโภค 

ตามแบบแปลนของ 
การประปาสวนภูมิภาค 

๕๗: ๑,๐๑๗,๓๗๘ 
๕๘: ๒๖,๐๐๐ 
๕๙: ๒,๗๐๐,๐๐๐ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 จํานวนครัวเรือน 

  ท่ีใชบริการ 

มีนํ้าประปาใชใน
การอุปโภค 

กองโยธา 

 ๕.๕ แนวทางการพัฒนา   ขยายเขตระบบโทรศัพทสาธารณะ   - 

 ๕.๖  แนวทางการพัฒนา   กอสราง / ปรับปรุง / บํารุงรักษา ถนน,สะพาน แหลงนํ้า ทอระบายนํ้าและภาชนะเก็บนํ้า 

 - ประเภท ถนน ทางเทา คสล. 

๑  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 สายบานนายดอละ กาสา หมูท่ี๑ 

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

๔๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _  จํานวนของถนน 

คสล.ท่ีกอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 



 

 
-๕๘- 

 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน(ตอ) 

 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 สายแยกควนดาหลี  หมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

๒๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _  จํานวนของถนน 

คสล.ท่ีกอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

๓  โครงการกอสรางทางเทาคอนกรีต 
 เสริมเหล็กเขาซอยในหมูบาน 
 ซอยบานดาลัน  หมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _  จํานวนทางเทา 

คสล.ท่ีกอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

๔  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 ซอยมัดราซะห-ซอยโตะตูโยะ 
 (ตอเน่ือง) หมูท่ี ๕  

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

๒๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _  จํานวนของถนน 

คสล.ท่ีกอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

๕  กอสรางทางเทาคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 ซอยโคกทราย ๖ – ถนนสายบานควน 
 กาลันยีตัน  หมูท่ี ๓ 

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_  จํานวนทางเทา 

คสล.ท่ีกอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

๖  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 ซอยโคกทราย ๗  (ตอเน่ือง)  หมูท่ี ๓  

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_  จํานวนของถนน 

คสล.ท่ีกอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

๗  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 ซอยโคกทราย ๕  (ตอเน่ือง) หมูท่ี ๓  

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_  จํานวนของถนน 

คสล.ท่ีกอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

๘  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 สายกลางนา-หวยกาเนะ 
 (อาคารเอนกประสงค) หมูท่ี ๔ 

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_  จํานวนของถนน 

คสล.ท่ีกอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

๙  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 สายประชาอุทิศ  หมูท่ี ๕  

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  ๘๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_  จํานวนของถนน 

คสล.ท่ีกอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

๑๐  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 ภายในหมูบาน  หมูท่ี ๗  

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_  จํานวนของถนน 

คสล.ท่ีกอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 



 
 

-๕๙- 
 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๑๑ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน  หมูท่ี ๑ 

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

-ซอยมัสยิดกาเนะ 
-สายกลางนา หมูท่ี ๑ 
-สายบานนาย 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: ๑,๑๖๙,๐๐๐ 
๕๙: ๑,๐๕๘,๐๐๐ 

_  _ ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 จํานวนของถนน 

คสล.ท่ีกอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

๑๒ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน  หมูท่ี ๒ 

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

-บริเวณทุงนา หมูท่ี ๒ 
-สายหวยหมาก 
-บริเวณบานนายสอและ 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: ๒๔๖,๔๐๐ 
๕๙: - 

_  _ ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 จํานวนของถนน 

คสล.ท่ีกอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

๑๓ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน  หมูท่ี ๓ 

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

-ซอยสวนทุเรียนนาย 
 หมัดหนอด 
-ซอยบานหมัดอาสัน 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: ๑,๗๐๙,๐๐๐ 
๕๙: - 

_  _ ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 จํานวนของถนน 

คสล.ท่ีกอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

๑๔ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน  หมูท่ี ๔ 

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: ๔๙๑,๐๐๐ 

_  _ ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 จํานวนของถนน 

คสล.ท่ีกอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

๑๕ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน  หมูท่ี ๕ 

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

-หนาบานอับดลรอนี 
-ริมชลประทาน 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: ๑๔๕,๐๐๐ 
๕๙: ๔๙๑,๐๐๐ 

_  _ ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 จํานวนของถนน 

คสล.ท่ีกอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

๑๖ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน  หมูท่ี ๖ 

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: ๔๕๓,๐๐๐ 

_  _ ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 จํานวนของถนน 

คสล.ท่ีกอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 



 
 

-๖๐- 
 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๑๗ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในพ้ืนท่ีตําบลบานควน 

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวน ถนน 

คสล.ท่ีกอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

๑๘ ปรับปรุง ซอมแซม ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในตําบลบานควน 

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: ๓๕๐,๘๐๐ 
๕๙: - 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวน ถนน 

คสล.ท่ีกอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

๑๙  โครงการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม 
 ทางเทาคอนกรีตเสริมเหล็ก ในตําบล 

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: ๔๕,๘๐๐ 
๕๙: - 

_  ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_  จํานวนทางเทา 

คสล. 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

 - ประเภท ครูะบายนํ้า คสล. ทอระบายนํ้า คูระบายนํ้า 

๒๐ โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล. 
ซอยโคกทราย ๔  หมูท่ี ๓ 

เพ่ือระบายนํ้าทวม
ขังปองกันนํ้าทวม 

          ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _  จํานวนคูระบาย 

 นํ้า คสล.ท่ีสราง 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย 

กองโยธา 

๒๑ โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล. 
ซอยโคกทราย ๕  หมูท่ี ๓ 

เพ่ือระบายนํ้าทวม
ขังปองกันนํ้าทวม 

          ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _  จํานวนคูระบาย 

นํ้า คสล.ท่ีสราง 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย 

กองโยธา 

๒๒ โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล. 
ซอยโคกทราย ๗  หมูท่ี ๓ 

เพ่ือระบายนํ้าทวม
ขังปองกันนํ้าทวม 

          ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _  จํานวนคูระบาย 

นํ้า คสล.ท่ีสราง 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย 

กองโยธา 

๒๓ โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล. 
ถนนสายคลองตายใต (ตอเน่ือง)   
หมูท่ี ๔ 

เพ่ือระบายนํ้าทวม
ขังปองกันนํ้าทวม 

          ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _  จํานวนคูระบาย 

นํ้า คสล.ท่ีสราง 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย 
 

กองโยธา 

๒๔ โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล. 
ถนนสายบานควน - กาลันยีตัน   
หมูท่ี ๕ 

เพ่ือระบายนํ้าทวม
ขังปองกันนํ้าทวม 

          ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _  จํานวนคูระบาย 

นํ้า คสล.ท่ีสราง 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย 
 

กองโยธา 

๒๕ โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล. 
ถนนสายมัสยิดกาเดะ หมูท่ี ๑ 

เพ่ือระบายนํ้าทวม
ขังปองกันนํ้าทวม 

          ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: ๒๒๓,๕๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _  จํานวนคูระบาย 

นํ้า คสล.ท่ีสราง 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย 

กองโยธา 



 
 

-๖๑- 
 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๖ โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล. 
ถนนสายโคกทราย-ควนขัน  หมูท่ี ๒ 

เพ่ือระบายนํ้าทวม
ขังปองกันนํ้าทวม 

          ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: ๑๘๓,๘๐๐ 

_  ๔๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_  จํานวนคูระบาย 

นํ้า คสล.ท่ีสราง 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย 

กองโยธา 

๒๗ โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล. 
ถนนสายลูโบะบาตู-ทุงวิมาน หมูท่ี ๑ 

เพ่ือระบายนํ้าทวม
ขังปองกันนํ้าทวม 

          ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  ๔๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_  จํานวนคูระบาย 

นํ้า คสล.ท่ีสราง 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย 

กองโยธา 

๒๘ โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล. 
ภายในตําบลบานควน 

เพ่ือระบายนํ้าทวม
ขังปองกันนํ้าทวม 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: ๗๗๗,๕๐๐ 
๕๙: ๗๙๖,๓๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 จํานวนคูระบาย 

 นํ้า คสล.ท่ีสราง 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย 

กองโยธา 

๒๙ โครงการจัดวางทอระบายนํ้า  
  คสล. ภายในตําบลบานควน 

เพ่ือระบายนํ้าทวม
ขังปองกันนํ้าทวม 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: ๓๖๔,๘๐๐ 
๕๙: - 

_  _ ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนของ 

ทอระบายนํ้า 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย 
 

กองโยธา 

๓๐ โครงการจัดวางทอระบายนํ้า PVC. 
ภายในตําบลบานควน  

เพ่ือระบายนํ้าทวม
ขังปองกันนํ้าทวม 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: ๒๗๔,๐๐๐ 
๕๙: - 

  ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_ จํานวนของ 

ทอระบายนํ้า 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย 
 

กองโยธา 

๓๑ โครงการขุดลอกคูระบายนํ้า  
  ภายในตําบลบานควน  

เพ่ือระบายนํ้าทวม
ขังปองกันนํ้าทวม 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บาควน 

 _ _ จํานวนของ 

คูระบายนํ้า 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย 
 

กองโยธา 

๓๒ ปรับปรุง ซอมแซม ครูะบายนํ้า คสล.
ภายในตําบลบานควน 

เพ่ือระบายนํ้าทวม
ขังปองกันนํ้าทวม 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บาควน 

_  จํานวนคูระบาย 

 นํ้า คสล. 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย 

กองโยธา 

๓๓ โครงการ กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม
ฝาปดคูระบายนํ้า ภายในตําบล 

เพ่ือความปลอดภัย 
ของประชาชน 

          ตามแบบท่ี 

อบต.บานควนกําหนด 
๕๘: ๑๕,๙๐๐ 
๕๙: - 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _  จํานวนคูระบาย 

นํ้า คสล.ท่ีสราง 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย 
 

กองโยธา 

 - ประเภท บุกเบิกถนน  ปรับปรุง  ซอมแซมถนน 

๓๔ โครงการบุกเบิกถนนหินผ ุ
สายเลียบคลองมําบัง หมูท่ี ๒  

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

๒๕๐,๐๐๐ 
อบต.บาควน 

 _ _ จํานวนถนนท่ี
ไดบุกเบิก  

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

๓๕ โครงการบุกเบิกถนนหินผุ 
สายคลองตายใต-หวยกาเนะ หมูท่ี ๔  

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

๒๕๐,๐๐๐ 
อบต.บาควน 

 _ _ จํานวนถนนท่ี
ไดบุกเบิก  

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 



 
 

-๖๒- 
 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๓๖ โครงการบุกเบิกถนนหินผ ุ
บริเวณศูนยตาดีกา -  ถนนสาย
โคกทราย – กุบังจามัง  หมูท่ี ๗   

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บาควน 

 _ _ จํานวนถนน
ท่ีไดบุกเบิก  

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

๓๗ โครงการบุกเบิกถนนหินผ ุ
สายเลียบหวยกาเนะ จากสะพาน
กาเนะ –  ถนนสายลูโบะบาตู – 
บานทุงวิมาน  หมูท่ี ๑   

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

๘๐๐,๐๐๐ 
อบต.บาควน 

 _ _ จํานวนถนน
ท่ีไดบุกเบิก  

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

๓๘ โครงการบุกเบิกถนนหินผ ุ
ภายในตําบลบานควน  

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: ๕๔๔,๘๐๐ 

๒๕๐,๐๐๐ 
อบต.บาควน 

 ๒๕๐,๐๐๐ 
อบต.บาควน 

๒๕๐,๐๐๐ 
อบต.บาควน 

จํานวนถนน
ท่ีไดบุกเบิก  

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

๓๙ โครงการปรับปรงุถนนหินผุ 
สายแยกควนกันติง  หมูท่ี ๗ 

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  ๒๕๐,๐๐๐ 
อบต.บาควน 

_ จํานวนถนน
ท่ีไดบุกเบิก  

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

๔๐ 

 

โครงการปรับปรงุถนนหินผุ 
ภายในตําบลบานควน  

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: ๔๕๘,๐๐๐ 

๒๕๐,๐๐๐ 
อบต.บาควน 

 ๒๕๐,๐๐๐ 
อบต.บาควน 

๒๕๐,๐๐๐ 
อบต.บาควน 

จํานวนถนน
ท่ีไดบุกเบิก  

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

๔๑ โครงการซอมสรางผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีตสายลูโบะบาตู-
ทุงวิมาน หมูท่ี ๑-๒ 

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘:๒,๘๙๘,๐๐๐ 
๕๙: - 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนถนน 
ท่ีไดซอมสราง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

๔๒ โครงการซอมสรางผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีตภายในตําบล 

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘:๒,๘๙๘,๐๐๐ 
๕๙: - 

_  ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_ จํานวนถนน 
ท่ีไดซอมสราง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

 - ประเภท อ่ืนๆ 

๔๓ โครงการกอสรางประตูระบายนํ้า 
   ภายในตําบลบานควน 

เพ่ือระบายนํ้าทวม
ขัง ปองกันนํ้าทวม 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  _ ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนประตู

ระบายนํ้า 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย 

กองโยธา 

๔๔ โครงการปรับปรงุ ซอมแซมประตู 
เปด-ปดนํ้าหวยกาเนะ หมูท่ี ๔ 

เพ่ือระบายนํ้าทวม
ขัง ปองกันนํ้าทวม 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนประตู

ระบายนํ้า 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย 

กองโยธา 



 
 

-๖๓- 
 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๔๕  โครงการกอสรางประตูเปด-ปดนํ้า 
 แบบพวงมาลัย บริเวณทอเหลี่ยม 
 หวยกาเนะ  หมูท่ี ๑ 

เพ่ือระบายนํ้าทวม
ขัง ปองกันนํ้าทวม 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: ๔๓,๙๐๐ 
๕๙: - 

_  ๒๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_ จํานวนประตู

ระบายนํ้า 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย 

กองโยธา 

๔๖ โครงการกอสรางสะพานขามหวย 
   กาเนะ บริเวณพ้ืนท่ี หมูท่ี ๑,๔,๕ 

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: ๕๓๕,๐๐๐ 
๕๙: - 

_  ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_ จํานวนของ

สะพานฯ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

๔๗ โครงการปรับปรงุ ซอมแซม
สะพานขามหวยกาเนะภายใน
ตําบล 

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: ๔๕,๘๐๐ 
๕๙: - 

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนของ

สะพานฯ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

๔๘ โครงการกอสรางสะพานขาม
คลองชลประทานในพ้ืนท่ีตําบล 

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๗: ๑๖๗,๐๐๐ 
๕๘: - 
๕๙: - 

_  _ ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนสะพาน

ขามคลองฯ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

๔๙ โครงการกอสรางบันไดทานํ้า 
บริเวณริมคลองมําบงั 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกัประชาชน 

 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: ๘๐,๐๐๐ 
๕๙: - 

_  ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_ จํานวนบันได

ทานํ้าในตําบล 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

๕๐ โครงการปรับปรงุ ซอมแซม 
บันไดทานํ้าบริเวณริมคลองมําบัง 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกัประชาชน 

 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  _ ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนบันได

ทานํ้าในตําบล 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

๕๑ โครงการขุดบอนํ้าต้ืนใหท่ัวท้ัง
ตําบลบานควน 

เพ่ือรองรับปญหา 
ภัยแลง 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๙: - 

๑๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนของ 

 บอนํ้าต้ืน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

สํานักปลัด 

๕๒ โครงการปรับปรงุ ซอมแซม
ภาชนะเก็บนํ้าในตําบลบานควน 

เพ่ือรองรับปญหา 
ภัยแลง 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  _ ๓๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

  จํานวนของ 

 ภาชนะเก็บนํ้า 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

๕๖ จัดซื้อถังนํ้าไฟเบอรกลาส 
เพ่ือแกปญหาภัยแลง 
 

เพ่ือรองรับปญหา 
ภัยแลง 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๙: - 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนถังนํ้า 

ไฟเบอรกลาส  

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 



 
 

-๖๔- 
 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๕๗   จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑเพ่ือซอมแซม 
 ถนนลาดยาง ถนน คสล.ถนนหินผุ 
 คูระบายนํ้า และไฟฟาสาธารณะ 
 ภายในตําบลบานควน 

เพ่ือใหการ
คมนาคมสะดวก 

-จัดซื้อทอ คสล. 
-ยางมะตอย 
-หินเกล็ด,ทราย ฯลฯ 
-หลอดไฟฟา 
-สายไฟฟา 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๕๘: - 
๕๙: - 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนของ

วัสดุ ครุภัณฑ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

กองโยธา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๖๕- 
 

  - ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดชายแดนใต ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาสินคาและบริการฮาลาลใหมีมูลคาเพิ่ม และสอดคลองกับความตองการของตลาด 
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล ท่ี ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน 
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสตูล ท่ี ๗ การบริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 

 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

  

๖.๑  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน 

๑ กอสรางอาคารเอนกประสงค 
ในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๖ ตําบลบานควน 

เพ่ือสงเสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชน 

-อาคารอเนกประสงค 
-หองน้ําสาธารณะ 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนอาคาร 
เอนกประสงค 

มีสถานท่ีแลก 
เปลี่ยนเรียนรู 

กองโยธา 
 

๒ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค 
ภายในตําบลพรอมจัดซื้อเกาอ้ี
พลาสติกและอุปกรณตางๆ 

เพ่ือสงเสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชน 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๗: ๕๐,๐๐๐ 
๕๘: - 
๕๙: - 

_  ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_ จํานวนอาคาร 
เอนกประสงค 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 มีสถานท่ีสําหรับ 
 แลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

กองโยธา 
 

๓ จัดซื้อท่ีดินเพ่ือกิจการสาธารณะ 
  หมูท่ี ๑-๗ 

เพ่ือสงเสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชน 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๙: ๒๕๐,๐๐๐ 

_  _ ๒๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนท่ีดิน 
ท่ีจัดซื้อ 

เกิดประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการ 
 

กองโยธา 
 

๔ โครงการประชุมสัมนาขาราชการ 
ทุกกระทรวงในตําบลบานควน 

 เพ่ือสงเสริมใหเกิด
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: ๕๐,๐๐๐ 
๕๘: ๗,๘๐๐ 
๕๙: ๔๐,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 
อบต.บาควน 

 _ _ จํานวนครั้ง 
ท่ีจัดกิจกรรม 

เกิดประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ 
 

สํานักปลัด 

๕ โครงการการฝกอบรมใหความรู
ดานกฎหมายจราจร(พรบ.ขนสง) 

เพ่ือใหความรูและ
สรางการมสีวนรวม 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๙: ๒๐,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนของ 
ผูรวมกิจกรรม 

เกิดประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ 

สํานักปลัด 

๖ โครงการจัดทําธรรมนูญสุขภาพ 
ประจําตําบลบานควน 

  เพ่ือสงเสริมใหเกิด 
 ประสิทธิภาพในการ 
 บริหารจัดการ 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๙: - 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนครั้ง 
ท่ีดําเนินการ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
 

สํานักปลัด 
กอง

สาธารณสุข 



 
 

-๖๖- 
 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

  

๖.๒ แนวทางการพัฒนา   การบริหารจัดการ 
๑ โครงการจัดฝกอบรม 

  และทัศนศึกษาดูงาน 
  เพ่ือสงเสริมใหเกิด 
 ประสิทธิภาพในการ 
 บริหารจัดการ 

-คณะผูบริหาร 
-สมาชิกสภา 
-พนักงานขององคกร 
-แกนนําชุมชนในตําบล 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: - 
๕๘: ๑๒๖,๐๐๐ 
๕๙: - 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนของ 
ผูรวมกิจกรรม 

มีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ 

สํานักปลัด 

๒ โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี เพ่ือประชาสัมพันธ
การบริหารจัดการ
แกประชาชน 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: ๒๐,๐๐๐ 
๕๘: ๒๐,๐๐๐ 
๕๙: ๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๒๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๒๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนของ 
ผูรวมกิจกรรม 

ประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสาร 

สํานักปลัด 

๓ สนับสนุนศูนยรวมขอมูลขาวสาร 
  การซื้อหรือการจางขององคกร 
  ปกครองสวนทองถ่ิน ระดับอําเภอ 

เพ่ือเผยแพรขอมูล
ขาวสารการซื้อจัด
จางขององคกร 

ตามโครงการ 
ของ  อบต.ควนโพธ์ิ 

๕๗: ๒๐,๐๐๐ 
๕๘: ๒๐,๐๐๐ 
๕๙: ๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๒๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๒๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนครั้ง 
ท่ีดําเนินการ 

ประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสาร 

สํานักปลัด 

๔ จัดทําแผนพัฒนาขององคการ 
บริหารสวนตําบลบานควน 
 
 

เพ่ือใหมีแผนพัฒนา 
เปนเครื่องมือใน 
การบริหารจัดการ 

-จัดประชุมประชาคมระดับ 
 หมูบาน/ตําบล 
-สนับสนุนการจัดทําแผน 
 ชุมชนตําบลบานควน 
-จัดทําแผนพัฒนาสามป 
 แผนการดําเนินงานและ 
 ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: ๒๐,๙๙๐ 

๕๘: ๒๐,๒๓๐ 
๕๙: ๔๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนของ 
แผนพัฒนา 

แผนดําเนินการ 
แผนยุทธศาสตร 

อบต.บานควนมีแผน 
เปนเครื่องมือใน 
การบริหารจัดการ 

สํานักปลัด 



 
 

-๖๗- 
 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๕ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา 
ของ อบต.บานควน 

  เพ่ือรวมจัดทําและ 
 ทบทวนยุทธศาสตร 
 การพัฒนาขององค 
 การบริหารสวน 
 ตําบลบานควน  

-แกนนําชุมชน 
-แกนนํากลุมองคกร 
-บุคลากรทองถ่ิน 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๙: - 

๑๒๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนของ 
ผูรวมกิจกรรม 

อบต.บานควนมีแผน 
เปนเครื่องมือใน 
การบริหารจัดการ 

สํานักปลัด 

๖ โครงการซอมแซมและปรับปรุง 
  อาคารสํานักงาน 

 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๗: ๔๑,๗๐๐ 
๕๘: ๓๐,๐๐๐ 
๕๙: ๓๙๕,๐๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนครั้ง 
ท่ีไดปรับปรุง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย 

กองโยธา 

๗ โครงการปรับปรงุ พัฒนาเว็บไซต  
ของสํานักงาน อบต.บานควน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ในการรับรูขอมูล
ขาวสาร 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: ๗,๐๐๐ 
๕๘: - 
๕๙: ๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _      จํานวนของ 
 ประชาชนได 
 รับรูขาวสาร 

ประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสาร 

สํานักปลัด 

๘ สงเสริมและสนับสนุนการใช 
ระบบอินเตอรเน็ตภายในชุมชน 
(ติดต้ังระบบ WIFI ในชุมชน) 

 เพ่ือเปนแหลงเรียนรู 
 ใหกับประชาชนใน 
 ชุมชน 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  _ ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

  จํานวนของ 
  ประชาชนได 
ประโยชน 

การบริกาประชาชน 
 มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

๙ จัดหายานพาหนะเพ่ือใชในการ 
ปฏิบัติงานของกองโยธา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๙: - 

๙๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _   จํานวนของ 
  ยานพาหนะ 

การบริหารจัดการ 
 มีประสิทธิภาพ 

กองโยธา 

๑๐ ฝกอบรมคณะผูบริหาร/สมาชิก
สภาฯ/พนักงานของ อบต. 

เพ่ือเสริมสราง
ประสิทธิภาพ 

 ในการบริหารจัดการ 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: ๔๙๐,๐๐๐ 
๕๘: ๓๐๐,๐๐๐ 
๕๙: ๗๕๐,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๕๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนผูเขารับ 
การอบรม 
 

การบริหารจัดการ 
 มีประสิทธิภาพ 

ทุกสวน
ราชการ 

๑๑ โครงการพัฒนาศักยภาพและสราง 
 ความสัมพันธท่ีดีของบุคลากร 
ภายใน อบต.บานควน 

 เพ่ือเสริมสรางความ 
 สัมพันธท่ีดีและเพ่ิม 
 ประสิทธิภาพในการ 
 บริหารจัดการ 

-กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
-กิจกรรมฝกอบรม 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๙: ๕๐,๐๐๐ 

๖๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนของ 
ผูรวมกิจกรรม 

การบริหารจัดการ 
 มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 



 
 

-๖๘- 
 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๑๒ โครงการจัดทําสื่อสิง่พิมพเพ่ือ 
 ประชาสัมพันธผล การบริหาร 
 จัดการองคกร 

  เพ่ือประชาสัมพันธ 
  และชี้แจงผลการ 
  ดําเนินงานของ 
  องคกร  

-จัดทําวารสารของ อบต. 
-จดหมายขาว 
-วัสดุโฆษณา เผยแพร 
 ประชาสัมพันธขอมูล  

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: ๒๐,๐๐๐ 
๕๘: ๑๐๐,๐๐๐ 
๕๙: ๑๕๐,๐๐๐ 
  

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _   จํานวนของ 
  กิจกรรมท่ีได 
  ดําเนินงาน 

ประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสาร 
 

สํานักปลัด 

๑๓ โครงการสงเสริมและสนับสนุน
การประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ 
สูชุมชน 

  เพ่ือสนับสนุนใหมี 
 การประชาสัมพันธ 
 กิจกรรมตางๆของ 
หนวยงานและชุมชน 

-สื่อหอกระจายสูชุมชน 
-กิจกรรมแถลงขาว 
-กิจกรรมสื่อพบผูบริหาร 
-กิจกรรมเยาวชนคนสราง 
 ขาว 
-กิจกรรมประกวดนาชีต 
 เพลงประจําตําบล 
-บอรดประชาสัมพันธ 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๙: - 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _   จํานวนของ 
  กิจกรรมท่ีได 
  ดําเนินงาน 

ประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสาร 
 

สํานักปลัด 

๑๔  โครงการติดต้ัง ปรับปรงุ ซอมแซม 
 ระบบเสียงไรสายในตําบล 

  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ในการสื่อสารและ
การประชาสัมพันธ 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

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

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _   จํานวนจุดท่ีได 
ติดต้ังลําโพง 

ประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสารท่ัวถึง 

กองโยธา 

๑๕ โครงการใหความรูแกผูเสียภาษ ี
ในตําบลบานควน 

  เพ่ือสรางความรู 
  ใหแกผูเสียภาษ ี

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๙: ๓๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๓๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๓๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนของ 
ผูเสียภาษ ี

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บ 

กองคลงั 

๑๖   โครงการใหความรูแกกรรมการ 
  จัดซื้อจัดจางจากภาคประชาชน 

  เพ่ือสรางความรู 
  ใหแกกรรมการ 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๙: - 
 

๑๕,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนของ 
กรรมการ 

สรางความรูความ 
เขาใจแกกรรมการ 

กองคลงั 



 
 

-๖๙- 
 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๑๗ โครงการรวมใจภักด์ิ รักชุมชน  
คนตําบลบานควน 

 เพ่ือเสริมสรางการม ี
สวนรวมของประชาชน 

-จัดกิจกรรมพัฒนาพ้ืนท่ี 
ตางๆ Big cleaning day 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: ๘,๗๕๐ 
๕๘: ๓๐,๐๐๐ 
๕๙: ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๓๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๓๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนของ 
ผูรวมกิจกรรม 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 

สํานักปลัด 

๑๘ คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน 
เปนประโยชนแก อปท. (โบนัส) 

  เพ่ือเสริมสรางขวัญ 
  กําลังใจแกพนักงาน 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: ๙๖๙,๕๘๐ 
๕๙: - 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนของ 
พนักงาน 

บุคลากรในองคกร
มีแรงจูงใจ 

ทุกสวน 
ราชการ 

๑๙ สมทบกองทุนประกันสังคม เพ่ือสงเสริมสวัสดิการ 
ของบุคลากร 

บุคลากรของ 
อบต.บานควน 

๕๘: ๒๐๓,๘๓๐ 
๕๙: ๒๐๐,๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนของ 
บุคลากร 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ทุกสวน 
ราชการ 

๒๐ สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ 
ขาราชการสวนทองถ่ิน(กบท.) 

เพ่ือสงเสริมสวัสดิการ 
ของบุคลากรภายใน
องคกร 

บุคลากรของ 
อบต.บานควน 

๕๗: - 
๕๘: ๑๙๒,๕๑๙ 
๕๙: ๒๐๖,๐๐๐ 

๒๐๖,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๒๐๖,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๒๐๖,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนของ 
บุคลากร 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ทุกสวน 
ราชการ 

๒๑ การบริหารจัดการภายใน 
สํานักงานของ อบต.บานควน 

เพ่ือเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการ  
บริหารจัดการ 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: - 
๕๘: ๑๙๒,๕๑๙ 
๕๙: ๒๐๖,๐๐๐ 

๒๐,๓๔๖,๐๐๐
อบต.บานควน 

 _ _   จํานวนของ 
  กิจกรรมท่ีได 
  ดําเนินงาน 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ทุกสวน
ราชการ 

๒๒   โครงการติดต้ังหมอแปลงไฟฟา 
  ของสํานักงาน 
 

เพ่ือเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการ  
บริหารจัดการ 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๙: - 

๓๐๐,๐๐๐
อบต.บานควน 

 _ _   จํานวนของ 
  หมอแปลง 
  ไฟฟา 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

กองโยธา 

๒๓ โครงการจัดซื้อโพเด้ียม   
 

เพ่ือ.ใชประกอบการ
ดําเนินกิจกรรมของ
หนวยงาน 

จํานวน ๒ ชุด 
ตามโครงการ 

ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๙: - 

๑๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _   จํานวนของ 
  โพเด้ียมท่ีได 
  จัดซื้อ  

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

๒๔ โครงการจัดซื้อพัดลมสนาม   
 

เพ่ือ.ใชประกอบการ
ดําเนินกิจกรรมของ
หนวยงาน 
 

จํานวน ๕ ตัว 
ตามโครงการ 

ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๙: - 

๑๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _   จํานวนของ 
  พัดลมสนาม 
   ท่ีไดจัดซื้อ  

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 



 
 

-๗๐- 
 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕ โครงการปรับปรงุภูมิทัศนบริเวณ
ทางเขาสํานักงาน อบต.บานควน 

   เพ่ือ รองรับการเขา 
  สูประชาคมอาเซียน 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  ๒๘,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_ จํานวนของการ  
ปรับภูมิทัศน 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 

กองโยธา 

๒๖ เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือ 
เครื่องใชประจําสํานักงาน 
สํานักปลัด 

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ในการบรหิารงานของ 
 องคกร 
  

-แท็บเล็ต ๑ เครื่อง 
-คอมพิวเตอรสํานักงาน 
 จํานวน ๑ ชุด 
-เครื่องพิมพเอกสารส ี
 พรอมสแกนเนอร ๑ ชุด 
-ไมโครโฟน ๑ ชุด 
-คอมพิวเตอรโนตบุค 
  จํานวน  ๑  เครื่อง 
-ขาต้ัง จํานวน ๗ ตัว 
-จอโปรเจคเตอร  ๑ จอ 
-อุปกรณคอมพิวเตอร 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: ๑๒,๕๐๐ 
๕๘: ๑,๐๒๒,๐๐๐ 
๕๙: - 

๑๒๘,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนวัสดุ 
  ครุภัณฑท่ีได 
จัดหา 

องคกรมีเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงาน
มากข้ึน 

สํานักปลัด 

๒๗ เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือ 
เครื่องใชประจําสํานักงาน 
กองคลงั 

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ในการบรหิารงานของ 
 องคกร 
  

-จัดซื้อเครื่องพิมพ 
  Multifunction ๑ ตัว 
-เครื่องพิมพเช็ค ๑ ตัว 
-โตะทํางานพรอมเกาอ้ี 
 จํานวน ๒ ชุด 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๕๗: ๒๖,๐๐๐ 
๕๘: ๒๖,๐๐๐ 
๕๙: ๒๗,๐๐๐ 

๓๕,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนวัสดุ 
  ครุภัณฑท่ีได 
จัดหา 

องคกรมีเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงาน
มากข้ึน 

กองคลงั 



 
 

-๗๑- 
 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๘ เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือ 
เครื่องใชประจําสํานักงาน 
กองโยธา 

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ในการบรหิารงานของ 
 องคกร 
  

-คอมพิวเตอรสํานักงาน 
 จํานวน ๑ ชุด 
-ตูเก็บเอกสาร ๑ ชุด 
-วัสดุอุปกรณกอสราง 
 ซอมแซมสํานักงาน 
-อุปกรณไฟฟาสํานักงาน 
-อุปกรณซอมกลองcctv 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: ๒๗,๐๐๐ 
๕๘: ๑๔๗,๐๐๐ 
๕๙: ๑๕,๐๐๐ 

๒๔๕,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนวัสดุ 
  ครุภัณฑท่ีได 
จัดหา 

องคกรมีเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงาน
มากข้ึน 

กองโยธา 

๒๙ เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือ 
เครื่องใชประจําสํานักงาน 
กองการศึกษา 

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ในการบรหิารงานของ 
 องคกร 
  

-กลองถายรูปดิจิตอล 
 จํานวน ๑ ตัว 
-ชุดเครื่องขยายเสียง 
 ชนิดพกพา  ๑ ชุด 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: ๖๓,๐๐๐ 
๕๘: - 
๕๙: ๑๔๔,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนวัสดุ 
  ครุภัณฑท่ีได 
จัดหา 

องคกรมีเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงาน
มากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

๓๐ เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือ 
เครื่องใชประจําสํานักงาน 
กองสวัสดิการสังคม 

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ในการบรหิารงานของ 
 องคกร 
  

-กลองถายวิดีโอพรอม 
 อุปกรณ จํานวน ๑ ตัว 
-คอมพิวเตอรโนตบุค 
 จํานวน ๑ เครื่อง 
-โตะทํางานพรอมเกาอ้ี 
 จํานวน ๑ ชุด 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๕๗: - 
๕๘: - 
๕๙: - 

๔๕,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนวัสดุ 
  ครุภัณฑท่ีได 
จัดหา 

องคกรมีเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงาน
มากข้ึน 

กอง
สวัสดิการ 



 
 

-๗๒- 
 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๓๑ เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือ 
เครื่องใชประจําสํานักงาน 
กองสาธารณสุข 

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ในการบรหิารงานของ 
 องคกร 
  

-คอมพิวเตอรสํานักงาน 
 จํานวน ๒ ชุด 
-ตูเก็บเอกสาร ๓ ตู 
-ตูลิ้นชักเก็บอุปกรณ 
 จํานวน ๑ ตู 
-กลองถายภาพน่ิงระบบ 
ดิจิตอลความละเอียด
ขนาด ๑๖ ลานพิกเซล 
จํานวน ๑ เครื่อง 

-เครื่องปรับอากาศแบบ 
  แยกสวนชนิดติดผนัง 
  จํานวน ๑ ชุด 
-เครื่องสํารองไฟฟา 
  จํานวน ๒ เครื่อง 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: ๑๕๓,๕๐๐ 
๕๘: ๘๙,๓๐๐ 
๕๙: ๓๘,๐๐๐ 

๑๑๒,๒๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนวัสดุ 
  ครุภัณฑท่ีได 
จัดหา 

องคกรมีเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงาน
มากข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

  

๖.๓  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑ โครงการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 
เพ่ือเตรียมความ
พรอมในการแกไข 
ปญหาสาธารณภัย 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: - 
๕๘: ๑๖๑,๒๐๙ 
๕๙: ๓๘๙,๓๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนของ 
ผูประสบภัย 

ชวยเหลือประชาชน 
  อยางทันทวงที 

สํานักปลัด 
 

๒ โครงการฝกอบรมทบทวนสมาชิก 
อปพร.อบต.บานควน 

เพ่ือเตรียมความ
พรอมใหแกสมาชิก 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: ๕๖,๒๙๐ 

๕๘: - 
๕๙: ๑๐๐,๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _    จํานวนของ 
 สมาชิก อปพร 

สมาชิก อปพร. 
พรอมปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 
 



 
 

-๗๓- 
 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๓ โครงการพัฒนาศักยภาพ
(เครือขาย) สมาชิก อปพร. 
อบต.บานควน 

เพ่ือเสริมสราง
ประสิทธิภาพใหแก 
สมาชิก อปพร. 

-จัดอบรมศึกษาดูงาน 
-จัดซื้อวิทยุสื่อสาร 
-จัดซื้อชุดเครื่องแตงกาย 
-กิจกรรมกีฬาสัมพันธและ 
 กีฬาทักษะของสมาชิก 
-กิจกรรมสันทนาการ 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: ๑๐๐,๐๐๐ 
๕๘: ๑๐๐,๐๐๐ 
๕๙: ๑๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

  จํานวนของ 
  กิจกรรมท่ีได 
  ดําเนินงาน 

อปพร.ปฏิบัติงาน 
อยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
 

๔ โครงการฝกซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของตําบล 

เพ่ือเตรียมความ
พรอมใหแกสมาชิก 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๕๗: ๒๙,๕๙๐ 
๕๘: ๑๑,๔๓๐ 
๕๙: ๔๐,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๔๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๔๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

   จํานวนของ 
 ผูเขารวมการ 
 ฝกซอมแผน 

ชวยเหลือประชาชน 
  อยางทันทวงที 

สํานักปลัด 
 

๕ กอสรางอาคารศูนยปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

 (อาคารศูนย อปพร.อบต.บานควน) 

เพ่ือเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _  จํานวนอาคาร 
 ศูนย อปพร. 

ประชาชนไดรับการ 
  ชวยเหลืออยางทัน  
  ทวงที 
 

กองโยธา 

๖ โครงการฝกอบรมเพ่ือเสริมสราง 
 ประสิทธิภาพเจาหนาท่ีและสมาชิก 
 อปพร. อบต.บานควน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๕๗: - 
๕๘: ๒๐,๗๘๐ 
๕๙: ๒๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _    จํานวนของ 
 ผูเขารวมการ 
 ฝกอบรม 

ประชาชนไดรับ 
การชวยเหลือ 
อยางทันทวงที 

สํานักปลัด 
 

๗  โครงการจัดซื้อรถยนตตรวจการณ 
 เคลื่อนท่ีเร็ว 
 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการชวยเหลือ
ประชาชน 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  ๙๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_ จํานวนของ 
รถยนตท่ีใช
ตรวจการณ 

ประชาชนไดรับ 
การชวยเหลือ 
อยางทันทวงที 

สํานักปลัด 
 

๘ โครงการรวมแขงขันกีฬา อปพร. 
   สัมพันธภายในจังหวัดสตูล 

เพ่ือเสริมสรางขวัญ 
และ กําลังใจแก
สมาชิก อปพร. 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: - 
๕๘: ๑๒,๘๐๐ 
๕๙: ๒๐,๐๐๐ 

  ๓๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

    จํานวนของ 
 การเขารวม 
 กิจกรรม 

มีเครือขายของ
สมาชิก อปพร. 

สํานักปลัด 
 



 
 

-๗๔- 
 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๙ จัดต้ังกองทุนสวัสดิการของ 
   สมาชิก อปพร.อบต.บานควน 

เพ่ือเสริมสราง
ขวัญ และ กําลังใจ
แกสมาชิก อปพร. 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  _ ๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

   จํานวนของ 
 สมาชิก อปพร 

สมาชิก อปพร.มี
กองทุนสวัสดิการ 

 

สํานักปลัด 
 

๑๐ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑตางๆในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เพ่ือเตรียมความ
พรอมในการ
ชวยเหลือ 

-มอเตอรสูบนํ้า  ๒  ตัว 
-ชุดผจญเพลิง  ๑  ชุด 
-เครื่องเลื่อยยนต ๑ เครื่อง 
-อุปกรณดับเพลิง ฯลฯ 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๕๗: ๑๘,๐๐๐   
๕๘: ๓๐,๐๐๐ 
๕๙: ๒๕,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนของ
วัสดุ ครุภัณฑ
ท่ีไดจัดซื้อ 

มีอุปกรณสําหรับ 
 ชวยเหลือประชาชน 
  อยางทันทวงที 

สํานักปลัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๗๕- 
  
    - ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดชายแดนใต ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ สงเสริมและพัฒนา การคาการลงทุน และระบบโลจิสติกส รองรับประชาคมอาเซียน 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล ท่ี ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน 
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสตูล ท่ี ๖ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
 ยุทธศาสตรท่ี ๗  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 

 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

  

๗.๑ แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกายของประชาชน 

๑ โครงการพัฒนางานสุขาภิบาล 
อาหารและสิ่งแวดลอม 

  เพ่ือสงเสริมความรู 
แกผูประกอบการ 

-ผูประกอบการรานอาหาร 
-ผูประกอบกิจการฯ 
-และผูประกอบการอ่ืนๆ 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: ๑๙,๒๕๐ 
๕๙: ๓๕,๐๐๐ 

๔๕,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนของผู 
ประกอบการ 
 

 ผูประกอบการไดรบั 
 ความรูความเขาใจ 

กอง
สาธารณสุข 

๒ เงินสมทบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนมี
สุขภาพดี 

เพ่ือสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

๕๗: ๑๓๓,๓๒๒ 
๕๘: ๑๗๕,๓๒๐ 
๕๙: ๒๒๐,๐๐๐ 

๒๒๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๒๖๔,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๓๑๖,๘๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนของ
ประชาชน
ปลอดภัย 

ประชาชนในตําบล 
มีสุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข 

๓ อุดหนุนกลุมองคกรภาคประชาชน 
   ตามโครงการสรางเสริมปองกัน 

โรคและฟนฟูผูปวย 

  เพ่ือดําเนินกิจกรรม 
  ท่ีเกี่ยวกับการสราง 
 เสริมปองกัน/ ฟนฟู 

-กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ 
-กิจกรรมปองกันฯสุขภาพ 
-กิจกรรมฟนฟูสุขภาพ 

ตามโครงการ 
ของกลุม/องคกรตางๆ 

๕๘: ๒๕๔,๕๖๐ 
๕๙: ๑๔๐,๐๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
สปสช.บานควน 

 ๑๔๐,๐๐๐ 
สปสช.บานควน 

๑๔๐,๐๐๐ 
สปสช.บานควน 

จํานวนของ 

กลุม/องคกร 

ท่ีไดดําเนิน 

กิจกรรม 

ประชาชนในตําบล 
มีสุขภาพดี  

กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 
ต.บานควน 

๔ อุดหนุนหนวยงานอ่ืนๆเชน 
- สถานศึกษา -องคกรศาสนา  

(โครงการสรางเสริม ปองกัน ฟนฟู) 

เพ่ือดําเนินกิจกรรม
ท่ีเกี่ยวกับการสราง
เสริมปองกัน/ฟนฟู 

-กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ 
-กิจกรรมปองกันฯสุขภาพ 
-กิจกรรมฟนฟูสุขภาพ 

ตามโครงการของ ศดม. 
ศพด/สถานศึกษา/มัสยิด 

 

๕๘: ๘๒,๖๙๐ 
๕๙: ๑๔๐,๐๐๐ 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
สปสช.บานควน 

 ๑๔๐,๐๐๐ 
สปสช.บานควน 

๑๔๐,๐๐๐ 
สปสช.บานควน 

จํานวนของ 

หนวยงาน 

ท่ีไดดําเนิน 

กิจกรรม 

ประชาชนในตําบล 
มีสุขภาพดี 

กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 
ต.บานควน 



 
 

-๗๖- 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๗  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๕ อุดหนุนหนวยบริการสาธารณสุข
ดําเนินกิจกรรม/โครงการดาน
สรางเสริม/ปองกัน/ฟนฟูผูปวย 

ดําเนินกิจกรรมการ
สรางเสริม ปองกัน
และฟนฟู 

กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ 
-กิจกรรมปองกันฯสุขภาพ 
-กิจกรรมฟนฟูสุขภาพ 

ตามโครงการของหนวย 
บริการสาธารณสุขในตําบล 

๕๘: ๒๑๙,๘๐๙ 
๕๙: ๑๘๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
สปสช.บานควน 

 ๒๕๐,๐๐๐ 
สปสช.บานควน 

๒๕๐,๐๐๐ 
สปสช.บานควน 

จํานวนของ 

กิจกรรมท่ีได 

ดําเนินการ 

 

 ประชาชนไดรับการ 
 ดูแลสุขภาพ 

กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 
ต.บานควน 

๖ อุดหนุนกลุม องคกรเอกชนเพ่ือ 
อุดหนุนให อสม.ดําเนินงานของ 
ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน 

  เพ่ือสนับสนุนการ 
 การดําเนินงานของ 
 กลุม อสม.ในตําบล 

ตามโครงการ 
ของกลุม อสม.ต.บานควน 

๕๗: ๑๐๕,๐๐๐ 
๕๘: ๑๐๕,๐๐๐ 
๕๙: ๑๐๕,๐๐๐ 

๑๐๕,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๑๐๕,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๑๐๕,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนของ 

กิจกรรมฯ 

 ประชาชนไดรับการ 
 ดูแลสุขภาพ 

กอง
สาธารณสุข 

 
๗ อุดหนุนโครงการรณรงค ปองกัน 

และเฝาระวังภัยดานสาธารณสุข 
กรณีเรงดวน 
 

เพ่ือสงเสริมการ
ปองกันโรคภัยแก
ประชาชน 

-กิจกรรมรณรงค เผยแพร 
 ประชาสัมพันธ 
-กิจกรรมการปองกัน 
-กิจกรรมเฝาระวัง 
 และติดผล 

ตาม โครงการ 
ของกองทุน สปสช. 

 อบต.บานควน 

๕๗: ๑๐,๐๐๐ 
๕๘: - 
๕๙: ๒๕,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนของ 

กิจกรรมท่ีได 

ดําเนินการ 

ประชาชนไดรับ 
ความปลอดภัย 
จากโรคภัยตางๆ 

กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 
ต.บานควน 

๘  โครงการจัดทําแผนสุขภาพชุมชน  เพ่ือสรางการมีสวน 
 รวมในการดูแลดาน 
 สุขภาพของชุมชน  

-จัดทําแผนสุขภาพชุมชน 
-สอนการเขียนโครงการแก 
 แกนนําชุมชน/เจาหนาท่ีฯ 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: - 
๕๘: - 
๕๙: - 

๔๕,๐๐๐ 
สปสช.บานควน 

 ๔๕,๐๐๐ 
สปสช.บานควน 

๔๕,๐๐๐ 
สปสช.บานควน 

จํานวนของ

พนักงานฯ 

 ประชาชนไดรับการ 
 ดูแลสุขภาพ 

กอง
สาธารณสุข 

๙ โครงการตรวจสุขภาพประจําป 
พนักงานสวนตําบล 

 เพ่ือเฝาระวังสภาวะ
สุขภาพของพนักงาน  

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๙: - 

๑๐,๐๐๐ 
สปสช.บานควน 

 _ _ จํานวนของ

พนักงานฯ 

  บุคลากรในหนวย 
 งานมีสุขภาพท่ีดีข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 



 
 

-๗๗- 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๗  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๑๐ พัฒนาศักยภาพงานการแพทย 
ฉุกเฉิน (EMS) องคการบริหาร 
สวนตําบลบานควน 

 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
 พนักงานกูชีพ 

--โครงการฟนฟูศักยภาพ 
 พนักงานกูชีพ 
-จัดซื้อวัสดุการแพทย 
-จัดซื้อครุภัณฑการแพทย 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: ๒๕,๐๐๐ 
๕๙: ๒๕,๐๐๐ 

๗๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนของ

พนักงานกูชีพ 

/อาสาสมัคร 

 พนักงานกูชีพพรอม 
 ในการปฏิบัติงาน 

กอง
สาธารณสุข 

๑๑ โครงการจัดฝกอบรมศึกษาดูงาน
ดานสาธารณสุข ของบุคลากร 
กลุม อสม.และแกนนําชุมชน 

 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
 ของบุคลากร  อสม. 
 และแกนนําชุมชน 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: ๓๔๖,๘๒๐ 
๕๘: - 
๕๙: - 

_  ๒๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_ จํานวนของ 
ผูเขารวม
กิจกรรม 

ผูเขารวมกิจกรรม 
มีศักยภาพมากข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

๑๒ โครงการการปองกัน ควบคุม
โรคติดตอ  

เพ่ือสงเสริมการ
ปองกันโรคใหแก
ประชาชน 

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 
-จัดอบรมและรณรงคเพ่ือ 
 ใหความรูแกประชาชน 
-จัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑเพ่ือใช 
 ในปองกัน ควบคโุรคติดตอ 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: ๔๐,๐๐๐ 
๕๘: - 
๕๙: ๖๐,๐๐๐ 

๑๒๙,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _   จํานวนของ 

กิจกรรม 

  ประชาชนไดรับการ 
 ดูแลสุขภาพ 

กอง
สาธารณสุข 

๑๓ โครงการสงเสริม สนับสนุน 
การออกกําลังกายและเลนกีฬา
เพ่ือสุขภาพของเด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

เพ่ือสงเสริมการ
ออกกําลังกายแก
ประชาชน 

-อุปกรณสําหรับการ 
 ออกกําลังกายของสตร ี
-ติดต้ังอุปกรณการออก 
 กําลังกายกลางแจง 
-สนามเด็กเลนพรอมอุปกรณ 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_ จํานวนของ
กิจกรรมการ 
ออกกําลังกาย 

ประชาชนในตําบล 
มีพลานามัยท่ี 
สมบูรณแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 



 
 

-๗๘- 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๗  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๑๔  พัฒนาศักยภาพการใหบริการของ 
  ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาตําบล 
  บานควน 
 

เพ่ือใหประชาชน
ไดออกกําลังกาย
อยางตอเน่ือง 

-ปรับปรุงอุปกรณอํานวย 
 ความสะดวกแกประชาชน 
-จัดซื้ออุปกรณการออก 
กําลังกาย(ฟตเน็ต)เพ่ิมเติม 

-ติดต้ังเครื่องขยายเสียง 
 ภายในหองฟตเนส 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๙: ๑๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนของ

ประชาชนท่ี

ออกกําลังกาย 

มีอุปกรณสําหรับ
ออกกําลังกายอยาง
เพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

๑๕ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา 
 

เพ่ือสงเสริมการ
ออกกําลังกายแก
ประชาชน 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: ๑๔๙,๙๐๔ 
๕๘: ๑๕๐,๐๐๐ 
๕๙: ๑๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนของ
อุปกรณใช
เลนกีฬา 

ประชาชนมีอุปกรณ
กีฬาอยางเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

๑๖ โครงการสงนักกีฬาเขารวมการ 
แขงขัน 

เพ่ือสงเสริมความ
สามัคค ี

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: ๙๙,๙๙๐ 
๕๘: ๑๐๐,๐๐๐ 
๕๙: ๑๕๐,๐๐๐ 

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๑๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

  จํานวนครั้ง 
ท่ีสงแขงขัน 

สามารถพัฒนา 
ศักยภาพแกนักกีฬา 

กอง
การศึกษา 

๑๗ โครงการแขงขันกีฬาภายใน
ตําบลบานควน 

เพ่ือสงเสริมความ
สามัคคี และตอตาน
ยาเสพติด 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: ๕๑๙,๗๒๐ 
๕๘: ๓๘๘,๙๒๑ 
๕๙: ๓๐๐,๐๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนชนิด
กีฬาท่ีไดจัด 
การแขงขัน 

ประชาชนมีความ
รักสามัคค ี
 

กอง
การศึกษา 

๑๘ โครงการเขารวมการแขงขัน 
   กีฬาประเพณีทองถ่ิน 
   อบต.เมืองคัพ   

เพ่ือสงเสริมความ
สามัคค ี

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: ๕๖,๘๓๐ 
๕๘: ๕๐,๕๑๐ 
๕๙: ๖๐,๐๐๐ 

๖๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๖๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๖๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนชนิด
กีฬาท่ีไดจัด 
การแขงขัน 

ความสัมพันธท่ีดี
ของบุคลากร 
 

กอง
การศึกษา 

๑๙   โครงการคาย(คลินิก)กีฬาเยาวชน 
ภาคฤดูรอน   

เพ่ือสงเสริมทักษะ
ดานกีฬา 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๘: - 
๕๙: ๑๐๐,๐๐๐ 

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนของ
เยาวชน 

เยาวชนมีทักษะใน 
การเลนกีฬา 

กอง
การศึกษา 



 
 

-๗๙- 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๗  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๐ แขงขันกีฬาสานสัมพันธระหวาง
หนวยงานตางๆภายในตําบล 

เพ่ือสงเสริมความ
สามัคค ี

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  ๖๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_ จํานวนของ

หนวยงาน 

หนวยงานมีความรัก
และความสามัคค ี

กอง
การศึกษา 

๒๑ โครงการปรับปรงุสนามกีฬา
ฟุตบอลโรงเรียนบานควน หมูท่ี ๕ 

เพ่ือสงเสริมการ
ออกกําลังกาย 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: ๑,๖๔๐,๐๐๐ 

_  _ ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนสนาม
กีฬาเพ่ือใช
ออกกําลังกาย 

  ประชาชนมีสนาม 
  กีฬาสําหรับการ 
  ออกกําลังกาย 

กองโยธา 

๒๒ โครงการจัดซื้อท่ีดินเพ่ือกอสราง 
สนามกีฬา หมูที ๑,๓,๔,๗ 

เพ่ือสงเสริมการ
ออกกําลังกาย 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๖: ๘๐๐,๐๐๐ 
๕๗: - 
๕๘: - 
๕๙: - 

_  _ ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนสนาม
กีฬาเพ่ือใช
ออกกําลังกาย 

  ประชาชนมีสนาม 
  กีฬาสําหรับการ 
  ออกกําลังกาย 

กองโยธา 

๒๓ โครงการปรับปรงุภูมิทัศนบริเวณ 
สนามกีฬาประจําตําบล  

เพ่ือสงเสริมการ
ออกกําลังกาย 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  ๑๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_ จํานวนสนาม
กีฬาเพ่ือใช
ออกกําลังกาย 

  ประชาชนมีสนาม 
   กีฬาสําหรับการ 

 ออกกําลังกาย 

กองโยธา 

๒๔   โครงการอกอสราง ปรับปรงุ 
   สนามกีฬาภายในตําบล 
 

เพ่ือสงเสริมการ
ออกกําลังกายแก
ประชาชน 

-สนามกีฬาชุมชน ๑ ไร 
 หมูท่ี ๔ 
-ลานกีฬาอเนกประสงค 
 หมูท่ี ๒ 
-ลานกีฬาอเนกประสงค 
 หมูท่ี ๕ 
-สนามกีฬา หมูท่ี ๑ 
-สนามกีฬา หมูท่ี ๓ 
-สนามกีฬา หมูท่ี ๖ 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

 

๕๘: - 
๕๙: - 

๓๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนสนาม
กีฬาเพ่ือใช
ออกกําลังกาย 

ประชาชนมี
สถานท่ีออกกําลัง
กาย 

กองโยธา 



 
 

-๘๐- 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๗  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

 
 

๗.๒ แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
๑ จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือเปนสวัสดิการ

แกผูสูงอายุ 
ผูท่ีมีอายุ ๖๐ ปข้ึนไป ๕๗: ๗,๖๖๖,๓๐๐ 

๕๘: ๗,๙๐๕,๘๐๐ 
๕๙: ๘,๓๑๒,๔๐๐ 

๘,๓๑๒,๔๐๐
อบต.บานควน 

 ๘,๓๑๒,๔๐๐
อบต.บานควน 

๘,๓๑๒,๔๐๐
อบต.บานควน 

จํานวนผูสูงอายุ 

ไดรับเบี้ยยังชีพ 

ผูสูงอายุมีคุณภาพ 
ชีวิตท่ีดี 

กอง
สวัสดิการ 

๒ จายเบี้ยยังชีพผูพิการ เพ่ือเปนสวัสดิการ
แกผูพิการ 

ผูพิการทุกคนในตําบล ๕๗: ๘๓๗,๐๐๐ 
๕๘: ๑,๒๗๑,๕๐๐ 
๕๙: ๑,๕๗๔,๔๐๐ 

๑,๕๗๔,๔๐๐
อบต.บานควน 

 ๑,๕๗๔,๔๐๐
อบต.บานควน 

๑,๕๗๔,๔๐๐
อบต.บานควน 

จํานวนผูพิการ

ไดรับเบี้ยยังชีพ 

ผูพิการมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

กอง
สวัสดิการ 

๓ จายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพ่ือเปนสวัสดิการ
แกผูปวยโรคเอดส 

ผูปวยเอดสทุกคน 
ในตําบล 

๕๘: ๖,๐๐๐ 
๕๙: ๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๒๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๒๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 จํานวนผูปวย 

 ท่ีรับเบี้ยยังชีพ  

ผูปวยเอดสทุกคน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

กอง
สวัสดิการ 

๔ โครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

 เพ่ือสงเสริมคุณภาพ 
 ชีวิตผูสูงอายุ 

-จัดกิจกรรมของผูสูงอายุ 
-ศึกษาดูงานของผูสูงอายุ 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: ๕๖,๒๙๐ 
๕๘: - 
๕๙: ๑๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนผูสูงอายุ

ท่ีรวมกิจกรรม 

ผูสูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

กอง
สวัสดิการ 

๕ โครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูพิการ 
และผูดอยโอกาส 

 เพ่ือสงเสริมคุณภาพ 
 ชีวิตผูพิการ 

-จัดกิจกรรมของผูพิการ 
-ศึกษาดูงานของผูพิการ 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: ๔๙,๗๐๐ 
๕๘: ๒๗,๗๙๐ 
๕๙: ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๓๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๓๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนผูพิการ
ท่ีรวมกิจกรรม 

 

ผูพิการมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

กอง
สวัสดิการ 

๖ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ 
ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน
ตําบลบานควน 

เพ่ือสงเสริม
กิจกรรมของศูนย 

ตามโครงการ 
ของศูนยฯตําบลบานควน 

๕๗: ๔๕,๐๐๐ 
๕๘: - 
๕๙: - 

๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนกืจกรรม 
 ของศูนยฯ 

ประชาชนในตําบล 
ไดรับประโยชน 

กอง
สวัสดิการ 

๗ สนับสนุนการดําเนินงานของ
กลุมกองทุนสวัสดิการชุมชน 
 

เพ่ือสนับสนุนและ
สงเสริมการออม 

ตามโครงการ 
ของกลุมสวัสดิการฯ 

๕๘: - 
๕๙: ๕๐,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _  จํานวนกลุม 
 สวัสดิการฯ 

 ประชาชนมีการ 
 ออมเพ่ือลดรายจาย 

กอง
สวัสดิการ 



 
 

-๘๑- 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๗  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๘ โครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 

 เพ่ือสงเสริมคุณภาพ 
 ชีวิตเด็กและเยาวชน 

-กิจกรรมอบรมผูนําเยาวชน 
-ศึกษาดูงานของเด็กและ 
  เยาวชน 
-กิจกรรมของสภาเยาวชน 
  ตําบลบานควน 
-โครงการเยาวชนรักษนํ้า 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: ๔๙,๙๐๕ 
๕๘: ๖,๑๔๐ 
๕๙: ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

  จํานวนของ 

เด็กและเยาวชน

รวมกิจกรรม 

เด็กและเยาวชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

กอง
สวัสดิการ 

๙ โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ
สตรีและครอบครัว 

เพ่ือสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพ ของสตรี
และครอบครัว 

-กิจกรรมวันสตรีสากล 
-สนับสนุนกิจกรรมวันสตรี 
-ศึกษาดูงานของกลุมสตร ี
-จัดกิจกรรมวันครอบครัว 
  ของตําบล 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: ๓๐,๐๐๐ 
๕๘: ๕๐,๕๑๐ 
๕๙: ๖๐,๐๐๐ 

๘๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 ๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

  จํานวนสตรี

และครอบครัว

ท่ีรวมกิจกรรม 

สตรีและครอบครัว 
 มีศักยภาพมากข้ึน 

กอง
สวัสดิการ 

 
 

๗.๓  แนวทางการพัฒนา   การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
๑ โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในตําบล 
เพ่ือแกไขปญหา
ยาเสพติดในตําบล 

-อบรมกลุมเยาวชนตนแบบ 
-สงเสริมอาชีพแกผูผาน 
 การบําบัดยาเสพติด 
-อบรมใหความรูผูปกครอง 
-อุดหนุนหนวยงาน 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๕๗: ๑๑๗,๓๗๐ 
๕๘: - 
๕๙: ๑๑๗,๓๗๐ 

๘๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนผูติด 
ยาเสพติด 

ปญหายาเสพติด
ในชุมชนลดลง 

กอง
สาธารณสุข 



 
 

-๘๒- 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๗  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒ จัดต้ังศูนยบําบัดยาเสพติด 
ระดับหมูบานอยางมีระบบ 

เพ่ือแกไขปญหา
ยาเสพติด 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  _ ๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

จํานวนของ
ผูเขาบําบัด 

ปญหายาเสพติด
ในชุมชนลดลง 

กอง
สาธารณสุข 

๓ โครงการบรูณาการ การปองกัน 
และรักษาความสงบเรียบรอย  
ภายในตําบล 

เพ่ือสงเสริมสราง
ความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยสิน 

-สนับสนุนการอบรมคณะ 
 กรรมการหมูบาน 
-ปรับปรุง หอกระจายขาว 
 ประจําหมูบานในตําบล 
-จัดสรางปายกฎกติกาของ 
 หมูบาน 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๘: - 
๕๙: - 

_  ๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

_   จํานวนของ 
กิจกรรมท่ี 
ดําเนินการ 

  ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 ไดรับความปลอดภัย 
 

สํานักปลัด 
 

๔ โครงการติดต้ังกลอง CCTV.ตาม
จุดเสี่ยงภายในเขตตําบล 

เพ่ือสรางความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

๕๗: - 
๕๘: ๙๐๐,๐๐๐ 
๕๙: - 

๕๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนการ
ติดต้ังกลอง 
CCTV. 

  ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 ไดรับความปลอดภัย 

 

กองโยธา 

๕ โครงการปองกันอุบัติเหตุ และ
รักษาความปลอดภัยทางถนน  
ภายในตําบล 

เพ่ือสงเสริมสราง
ความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยสิน 

-ติดต้ัง และปรับปรุงกระจก 

 ทางโคง 
-จัดสรางเนินลูกระนาด 
-โครงการถนนสีขาว 
-รณรงคลดอุบัติเหตุบน 
 ทองถนน 
-อบรมใหความรูแกเยาวชน 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๕๘: - 
๕๙: - 

๒๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _   จํานวนของ 
กิจกรรมท่ี 
ดําเนินการ 

  ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 ไดรับความปลอดภัย 
 

สํานักปลัด 
 



 
 

-๘๓- 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๗  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

 ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๖ โครงการจัดสรางปายแนะนํา
สถานท่ีภายในตําบลบานควน 

เพ่ือรองรับการเขา 
สูประชาคมอาเซียน 

-ปายบอกเสนทางภายใน  
  ตําบลบานควน 
-ปายชื่อซอยตางๆ 
-ปายสถานท่ีสําคัญทาง 
  ประวัติศาสตรในตําบล 
-ปายแนะนํา/ชื่อสถานท่ี 
  ทองเท่ียวในตําบล 
-ปายชื่อสถานท่ีตางๆภาย 
  ในตําบลบานควน 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

 

๕๘: - 
๕๙: ๒๕๒,๐๐๐ 

๑๕๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 _ _ จํานวนปาย 
ท่ีจัดสราง  

ประชาชนและ
นักทองเท่ียวไดรับ
ประโยชน 
 

กองโยธา 

 
 



 
 
 
 

-๘๔- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลบานควน 
(โครงการเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลบานควน) 

 
 

- ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดชายแดนใต ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล ท่ี ๑ การพัฒนาทองเท่ียวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศใหไดมาตรฐานและยั่งยืน 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสตูล ท่ี ๑ พัฒนาการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานการทองเท่ียว 

 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

       
๑.๑ แนวทางการพัฒนา   พฒันา/สงเสริมสถานที่ทองเที่ยวใหไดมาตรฐานแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 

๑ 
 

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณคลองมําบัง 
ในเขตตําบลบานควนตลอดสาย 

 

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว
และพ้ืนท่ีพักผอนหยอนใจ
ภายในตําบล 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 
_ 

 
_ 

 

จํานวนสถานท่ี

บริการทองเท่ียว 

 

 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
มีรายไดจากการ
ทองเท่ียว 

 

 

กองโยธา 
สํานักปลัด 

 

๒ 
 

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหวยโยย 
หมูท่ี ๖ 

 

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว
และพ้ืนท่ีพักผอนหยอนใจ
ภายในตําบล 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

_ 
๓,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

_ 

 

จํานวนสถานท่ี

บริการทองเท่ียว 

 

 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
มีรายไดจากการ
ทองเท่ียว 

 

 

กองโยธา 
สํานักปลัด 

 

๓ 
 

กอสรางจุดข้ึน-ลง การลองแกง 
ในลําคลองมําบัง ตําบลบานควน 

 

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว
และพ้ืนท่ีพักผอนหยอนใจ
ภายในตําบล 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 
_ 

 
_ 

 

จํานวนสถานท่ี

บริการทองเท่ียว 

 

 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
มีรายไดจากการ
ทองเท่ียว 

 

 

กองโยธา 
สํานักปลัด 

 



 
 
 
 

-๘๕- 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานการทองเท่ียว(ตอ) 

 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

 
๔ 

 

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโรงเรียน
บานทุงวิมาน(หลังเกา) 

 

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว
และพ้ืนท่ีพักผอนหยอนใจ
ภายในพ้ืนท่ีตําบลบานควน 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

 
_ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

งบอุดหนุน 

 
 

_ 

 

จํานวนสถานท่ี

บริการทองเท่ียว 

 

 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
มีรายไดจากการ
ทองเท่ียว 

 

 

กองโยธา 
สํานักปลัด 

กองการศึกษา 

 

๕ 
 

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเขาเจะโปะ 
 

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว
และพ้ืนท่ีพักผอนหยอนใจ
ภายในพ้ืนท่ีตําบลบานควน 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

 
_ 

 
_ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

งบอุดหนุน 

 

จํานวนสถานท่ี

บริการทองเท่ียว 

 

 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
มีรายไดจากการ
ทองเท่ียว 

 

 

กองโยธา 
สํานักปลัด 

 

๖ 
 

กอสรางสวนสาธารณะประจําตําบล
บริเวณพ้ืนท่ีหมูท่ี ๖ 

 

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว
และพ้ืนท่ีพักผอนหยอนใจ
ภายในพ้ืนท่ีตําบลบานควน 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

 
_ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

งบอุดหนุน 

 
_ 

 

จํานวนสถานท่ี

บริการทองเท่ียว 

 

 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
มีสถานท่ีพักผอน
หยอนใจ 

 

 

กองโยธา 
สํานักปลัด 

กองสาธารณสุข 

 

๗ 
 

จัดสรางศูนยศึกษาขอมูลทางดาน
ประวัติศาสตรของตําบลบานควน 
(พิพิธภัณฑชุมชนตําบลบานควน) 

 

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว
และพ้ืนท่ีศึกษาขอมูลของ
ตําบลบานควน 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 
_ 

 
_ 

 

จํานวนสถานท่ี

บริการทองเท่ียว 

 

 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
มีรายไดจากการ
ทองเท่ียว 

 

 

กองโยธา 
สํานักปลัด 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 



 
 

-๘๖- 
 

   - ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดชายแดนใต ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และระบบโลจิสติกส รองรับประชาคมอาเซียน 
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล ท่ี ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน 
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสตูล ท่ี ๔ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูสังคมนาอยูอยางยั่งยืน  
 ยุทธศาสตรท่ี  ๒การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

  ๒.๑  แนวทางการพฒันา   สงเสริมกิจกรรมการดูแลแหลงนํ้าและการบริหารจัดการระบบนํ้าเสีย 
 

๑ 
 

โครงการปรับปรงุภูมิทัศน 
บริเวณหวยกาเนะ หมูท่ี ๑ 

 

เพ่ือดูแลรักษาแหลงนํ้าและ
อนุรักษพันธสัตวนํ้า 

 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

   

จํานวนของพ้ืนท่ี 
ท่ีไดอนุรักษพันธ 
สัตวนํ้า 

 

 ประชาชนมี  
แหลงอนุรักษ 
พันธสัตวนํ้า 

 

กองโยธา 
กอง

สาธารณสุข 
 

๒ 
 

กอสรางฝายกั้นนํ้าตามลําหวย 
ลําคลองบริเวณพ้ืนท่ีของตําบล 

 

เพ่ือเก็บนํ้าไวใชในฤดูแลง 
 

ตามแบบท่ี 
 อบต.บานควนกําหนด 

 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 
_ 

 
_ 

 

จํานวนฝายกั้นนํ้าใน
พ้ืนท่ีตําบลบานควน 

 

ประชาชนมีนํ้าใช 
ในฤดูแลง 

 

 

กองโยธา 

 

๓ 
 

ปรับปรุง พัฒนา ลําคลองมําบัง  
คลองนํ้าพระ และหวยกาเนะ 
ในเขตตําบลบานควน ตลอดสาย 

 

เพ่ือดูแลรักษาทางเดินนํ้าและ
อนุรักษแหลงนํ้า 

 

ตามแบบท่ี 
 อบต.บานควนกําหนด 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 
_ 

 
_ 

 

จํานวนของพ้ืนท่ี  
ท่ีไดรับการปรับปรงุ 
และพัฒนา  

 

ประชาชนมีแหลง   
นํ้าใชอุปโภค 

 

กองโยธา 

 

๔ 
 

 

 

กอสรางจุดรองรับและผันนํ้าเพ่ือ 
ปองกันและแกไขปญหานํ้าทวม 
ในพ้ืนท่ีตําบลบานควน 

 

เพ่ือเปนจุดรองรับและผันนํ้า
ในฤดูฝน 

 

ตามแบบท่ี 
 อบต.บานควนกําหนด 

 
_ 

 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 
_ 

 

จํานวนของพ้ืนท่ี  
ท่ีไดรับการกอสราง 

 

ประชาชนมีนํ้าใช
ในฤดูแลงและมี 
ความปลอดภัย 

 

กองโยธา 
 

  ๒.๒  แนวทางการพฒันา   บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

 

๑ 
 

โครงการจัดซื้อท่ีดินเพ่ือเปน
สถานท่ีท้ิงขยะ 

 

เพ่ือใชเปนสถานท่ีท้ิงขยะของ
อบต.บานควน 

 

ตามโครงการ 
ของอบต.บานควน 

 
_ 

 
_ 

 

๑๐,๕๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 

จํานวนของพ้ืนท่ี 
ท่ีไดท่ีไดจัดซื้อท่ีดิน 

 

 มีสถานท่ีเพ่ือใชใน 
 การบริหารจัดการ 
 ขยะมูลฝอย 

 

กอง
สาธารณสุข 



 
 

-๘๗- 
 

    - ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดชายแดนใต ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และระบบโลจิสติกส รองรับประชาคมอาเซียน 
    - ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล ท่ี ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน 
    - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสตูล ท่ี ๕ การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
             ท่ี ๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข  
   ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 
 

ที่ 

 
 

โครงการ 

 
 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

  ๓.๑  แนวทางการพฒันา   สงเสริมสนับสนุนบริหารจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
 

๑ 
 

โครงการจัดสรางหองสมุด
ดิจิตอล(ยุคใหม)ประจําตําบล 

 

เพ่ือสงเสริมการคนควา
และเรียนรูแกประชาชน 

 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

 
_ 

 

๔,๕๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 
_ 

 

จํานวนประชาชนใน
ตําบลท่ีไดใชบริการ 

 

ประชาชนมีชองทาง
การเรียนรูมากข้ึน 

 

กอง
การศึกษา 

 
 

๒ 
 

โครงการจัดสรางศูนยเรียนรู
และศึกษาขอมูลชุมชน
(พิพิธภัณฑชุมชน) ต.บานควน 

 

เพ่ือสนับสนุนการคนควา
ศึกษาเรียนรูในเรื่องของ
ประวัติศาสตรชุมชน 

 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 
๕,๕๐๐,๐๐๐ 

งบอุดหนุน 

 
_ 

 
_ 

 

จํานวนประชาชนใน

ตําบลท่ีไดใชบริการ 

 

มีสถานคนควาและ
เรียนรูประวัติศาสตร
ตําบลบานควน 

 

กอง
การศึกษา 

  ๓.๒  แนวทางการพฒันา   บริหารจัดการศึกษา 
 

๑ 
 

กอสรางอาคารเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ในตําบล 

 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
เรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  

 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 
_ 

 
_ 

 

จํานวนอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กท่ีได
กอสราง 

 

เกิดความสะดวกใน
การบริหารจัดการ 
การเรียนการสอน 

 

กอง
การศึกษา 
กองโยธา 

 

๒ 
 

กอสรางสนามเด็กเลนพรอม
สนับสนุนอุปกรณแกศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในตําบล 

 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
เรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  

 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

 
_ 

 
_ 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 

จํานวนสนามเด็กเลน
ใน ศพด. 

 

เด็กเล็กใน ศพด. 
มีการเรียนรูมากข้ึน 

 

กอง
การศึกษา 
กองโยธา 

 

๓ 
 

โครงการจัดสรางสนามเด็กเลน
แกชุมชนในตําบล 

 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพดาน
รางกายของเด็กในชุมชน 

 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

_ 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 

_ 
 

จํานวนสนามเด็กเลน 

ในชุมชน 

 

เด็กเล็กในชุมชน 
มีการเรียนรูมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 
กองโยธา 

 



 
 

-๘๘- 
 

    - ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดชายแดนใต ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสรางมูลคาเพิ่มสินคายางพาราฯ 
               ๓ สงเสริมและพัฒนา การคาการลงทุน และระบบโลจิสติกส รองรับประชาคมอาเซียน 
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล ท่ี ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร  
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสตูล ท่ี ๒ สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหม่ันคงอยางยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาดานการเกษตรและสงเสริมเศรษฐกิจ 

 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

  ๔.๒  แนวทางการพฒันา   พฒันาแหลงนํ้าและผลิตภณัฑดานการเกษตร 
 

๑ 
 

จัดต้ังตลาดกลางการเกษตร 
ของตําบล 

 

เพ่ือเปนจุดศูนยกลางใน
การจําหนายสินคาเกษตร 

 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

_ 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

_  

กลุมเกษตรกรในตําบล
บานควนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
รอยละ ๒๐ 

 

เกษตรกรมีสถานท่ี
จําหนายสินคาท่ี
เปนธรรม 

 

สวน 
สวัสดิการ 

 

๒ 
 

โครงการกอสรางอาคารควบคุม
และระบายนํ้า 
- บริเวณหวยกาเนะ  หมูท่ี ๑  
- บริเวณคลองนํ้าพระ  หมูท่ี ๗  

 

เพ่ือเปนจุดรองรับและผัน
นํ้าในการทํานาปลูกพืช
และเลี้ยงสัตว 

 
ตามแบบแปลนของ 
สํานักชลประทาน 

ท่ี ๑๑ 

 

๘,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 
_ 

 
_ 

 

เกษตรกรไดรับประโยชน

เพ่ิมข้ึนรอยละ ๕๐ 

 

เกษตรมีนํ้าใชใน
การเกษตรและ
กสิกรรม 

 

สวนโยธา 
 

 

๓ 
 

 โครงการกอสรางเหมืองไสไก 
(ชลประทานขนาดเล็ก) ในพ้ืนท่ี 
หมูท่ี ๑-๗  ตําบลบานควน 

 

 

เพ่ือการบริหารจัดการนํ้า
ไวใชทําการเกษตร 

 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 
_ 

 
_ 

 

เกษตรกรไดรับประโยชน
เพ่ิมข้ึนรอยละ ๗๐ 

 

ประชาชนมีนํ้าใช
เพ่ือการ เกษตร 

 

สวนโยธา 
 

 

๔ 
 

โครงการกอสรางประตูระบาย
นํ้าบริเวณรอยตอระหวางคลอง
นํ้าพระกับคลองมําบังในพ้ืนท่ี
ตําบลบานควน 

 

เพ่ือใชกักเก็บและผันนํ้า 
ใชในการทํานาปลูกพืช
และเลี้ยงสัตว 

 
ตามแบบท่ี 

อบต.บานควนกําหนด 
 

 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
อบต.บานควน 

 
_ 

 
_ 

 

เกษตรกรไดรับประโยชน

เพ่ิมข้ึนรอยละ ๕๐ 

 

เกษตรมีนํ้าใชใน
การเกษตรและ
กสิกรรม 

 

สวนโยธา 
 

 



 
 
 

-๘๙- 
 
      - ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดชายแดนใต ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ สงเสริมและพัฒนา การคาการลงทุน และระบบโลจิสติกส รองรับประชาคมอาเซียน 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล ท่ี ๔ พัฒนาเสนทางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสูอาเซียน 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสตูล ท่ี ๓ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเช่ือมโยงอยางท่ัวถึง 
   ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

  ๕.๑  แนวทางการ   พัฒนาตอเติม/ปรับปรุง/บํารุงรักษาระบบไฟฟาสาธารณะ 
 

๑ 
 

ติดต้ังโคมไฟสาธารณะบริเวณจุด
ลอแหลมทุกพ้ืนท่ีตําบลบานควน 

 

เพ่ือปองกันและลดการ
เกิดอุบัติเหตุบนทองถนน 

 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 
_ 

 
_ 

 

จํานวนของโคมไฟ

สาธารณะในพ้ืนท่ี 

 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดรับความ
สะดวก 
 

 

กองโยธา 

 

๒ 
 

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพ่ือ
ขยายเขตสายดับไฟฟาสาธารณะ
พ้ืนท่ีตําบลบานควน 

 

เพ่ือปองกันและลดการ 
เกิดอุบัติเหตุบนทองถนน 

 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 
_ 

 
_ 

 

จํานวนการขยายเขต

สายดับในพ้ืนท่ี 

 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดรับความ
สะดวก 
 

 

กองโยธา 

 

๓ 
 

 โครงการติดต้ังไฟฟาสองสวาง 
 ขนาดใหญ ตามจุดเสี่ยงในพ้ืนท่ี 
ตําบลบานควน 

 

เพ่ือปองกันและลดการ 
เกิดอุบัติเหตุบนทองถนน 

 

ตามแบบของ 
การไฟฟาภูมิภาค 

_  

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน _ 

 

จํานวนของการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวางขนาด
ใหญในพ้ืนท่ี 

 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดรับความ
สะดวก 
 

 

กองโยธา 

  ๕.๒  แนวทางการพฒันา   ขยายเขตระบบไฟฟาสวนภูมิภาค 
 

 

๑ 
 

อุดหนุนการไฟฟาฯเพ่ือขยายเขต
ไฟฟาสวนภูมิภาคใหครอบคลุมท้ัง
ตําบล 
 

 

เพ่ือรองรับการใชไฟฟา
ท่ีมากข้ึน 

 

ตามแบบของ 
การไฟฟาภูมิภาค _ 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน _ 

 

จํานวนของครัวเรือน 

ท่ีใชไฟฟาสวนภูมิภาค 

 

ประชาชนใน 
พ้ืนท่ี ไดรับความ 
สะดวก 
 

 

กองโยธา 

 



 
 
 
 

-๙๐- 
    ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน(ตอ) 

 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

  ๕.๓  แนวทางการพฒันา   กอสราง/ตอเติม/ปรับปรุง/บํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน(ตอ) 
 

 

๑ 
 

โครงการปรับปรงุและขยายเขต 
บริการระบบประปาหมูบาน    
หมูท่ี ๖ 

 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าประปาใชอยางสะดวก  

 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

 

๔,๕๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 
_ 

 
_ 

 

จํานวนครัวเรือนท่ีใช 

บริการระบบประปา
หมูบาน    

 

ประชาชนมี
นํ้าประปาใชใน
การอุปโภค 

 

กองโยธา 

 

๒ 
 

โครงการกอสราง และปรับปรุง 
ระบบประปาหมูบาน  หมูท่ี ๑ 

 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าประปาใชอยาง
สะดวก  

 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด _ 

๔,๕๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

_ 

 

 จํานวนครัวเรือนท่ีใช 

    บริการระบบประปา 

     หมูบาน    

 

มีนํ้าประปาใชใน
การอุปโภค 
 

 

กองโยธา 

 

๓ 
 

โครงการกอสรางและขยายเขต 
บริการระบบประปาหมูบาน    
หมูท่ี ๗ 

 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าประปาใชอยาง
สะดวก  

 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

 
_ 

 
_ 

 

๔,๕๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 

จํานวนครัวเรือนท่ีใช 

    บริการระบบประปา 

     หมูบาน    

 

ประชาชนมี
นํ้าประปาใชใน
การอุปโภค 

 

กองโยธา 

 

๔ 
 

โครงการกอสรางประปาหมูบาน    
(เพ่ิมเติม) หมูท่ี ๓ 

 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าประปาใชอยาง
สะดวก  

 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

 
_ 

 

๔,๕๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 
_ 

 

จํานวนครัวเรือนท่ีใช 

    บริการระบบประปา 

     หมูบาน    

 

ประชาชนมี
นํ้าประปาใชใน
การอุปโภค 

 

กองโยธา 

 

๕ 
 

โครงการกอสรางระบบประปา
หมูบาน(เพ่ิมเติม) หมูท่ี ๒ 

 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าประปาใชอยางสะดวก  

 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

 

๔,๕๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 

_ 
 

_ 
 

 ขยายเขตประปาหมูบาน 

 เพ่ิมข้ึนรอยละ ๗๐ 

 

  มีนํ้าประปาใช 
  ในการอุปโภค 

 

กองโยธา 

  ๕.๔  แนวทางการพฒันา   ขยายเขตระบบประปาสวนภูมิภาค 

 

๑ 
 

ขยายเขตบริการประปาสวน
ภูมิภาคใหครอบคลุมท้ังตําบล 
หมูท่ี ๑ – ๗ 

 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าประปาใชอุปโภคและ 
บริโภคอยางท่ัวถึง 

 

ตามแบบแปลนของ 
การประปาสวน

ภูมิภาค 

 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 
ขอรับงบอุดหนุน 

 
_ 

 
_ 

 

จํานวนครัวเรือนท่ีใช 

    บริการระบบประปา 

    ภูมิภาค 

 

ประชาชนมีนํ้า 
ประปาใชในการ
อุปโภค บรโิภค 

 

กองโยธา 



 
 

 
-๙๑- 

 

    ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

  ๕.๖  แนวทางการพฒันา   กอสราง/ปรับปรุง/บํารุงรักษา ถนน,สะพาน แหลงนํ้า ทอระบายนํ้าและภาชนะเก็บนํ้า 
 

๑ 
 

กอสรางสะพานขามหวยกาเนะ 
หมูท่ี ๑ 

 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัย 

 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

 

๘,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 

_ 
 

_ 
 

จํานวนของสะพาน 

ขามหวยกาเนะ 

 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

 

กองโยธา 

 

๒ 
 

กอสรางทอลอดเหลี่ยมตามพ้ืนท่ี
เสี่ยงในตําบลบานควน 

 

เพ่ือปองกัน และแกไข
ปญหานํ้าทวม 

 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด _ 

 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน _ 

 

จํานวนของทอลอด

เหลี่ยมในพ้ืนท่ี 

 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย 
 

 

กองโยธา 

 

๓ 
 

 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม
บริเวณชลประทานหนามัสยิด 
หมูท่ี ๕ 

 

เพ่ือปองกัน และแกไข
ปญหานํ้าทวมในพ้ืนท่ี 

 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 
_ 

 
_ 

 

จํานวนของทอลอด

เหลี่ยมในพ้ืนท่ี 

 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

 

กองโยธา 

 

๔ 
 

กอสรางสะพานขามคลองมําบัง 
หมูท่ี ๕– หมูท่ี ๗ 

 

เพ่ือใหการคมนาคม
สะดวก 

 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด -_ 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน _ 

 

จํานวนของสะพาน 

ขามคลองมําบัง 

 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 
 

 

กองโยธา 

 

๕ 
 

  โครงการบุกเบิกถนนในพ้ืนท่ีตางๆ
ของตําบลบานควน หมูท่ี ๑ – ๗ 

 

เพ่ือใหการคมนาคม
สะดวก 

 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 

จํานวนของถนน 

ท่ีไดบุกเบิก 

 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

 

กองโยธา 

 

๖ 
 

ปรับปรุงถนนสายกุบังดานังพรอม 
วางทอลอดเหลี่ยม จํานวน ๒ จุด  
หมูท่ี ๗ 

 

เพ่ือใหการคมนาคม
สะดวก 

 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

 
_ 

 
_ 

 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 

จํานวนของถนน 

ท่ีไดปรับปรุง 

 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

 

กองโยธา 

 



  
 
 

-๙๒- 
 

    ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน(ตอ) 
 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 
 

๗ 
 

โครงการกอสราง ปรบัปรุง ถนน 
คสล.ใหครอบคลุมท้ังตําบล   
 หมูท่ี ๑ – ๗ 

 

เพ่ือใหการคมนาคม
สะดวก 

 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 

จํานวนของถนน คสล. 

ท่ีไดกอสราง ปรับปรงุ 

 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

 

กองโยธา 

 

๘ 
 

 โครงการปรบัปรุง ถนนลาดยาง 
ทุกสายในพ้ืนท่ีตําบลบานควน    

 

เพ่ือใหการคมนาคม
สะดวก 

 

ตามแบบแปลน 
ของ อบต.บานควน 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 

จํานวนถนนลาดยาง 

ท่ีไดปรับปรุง 

 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
 

 

กองโยธา 

 

๙ 
 

  กอสรางและปรับปรุงคูระบายนํ้า 
คสล.ใหครอบคลุมท้ังตําบล   
หมูท่ี ๑ – ๗ 

 

เพ่ือระบายนํ้าทวมขัง 
ปองกันปญหานํ้าทวม 

 

ตามแบบแปลน 
ของ อบต.บานควน 

 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 

จํานวนของคูระบายนํ้า 

คสล.ทาไดกอสรางและ 

ปรับปรุง 

 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

 

กองโยธา 

 

๑๐ 
 

กอสรางถนน คสล.สายเลียบคลอง 
  ชลประทานฝงสถานีอนามัย หมูท่ี ๕ 

 

เพ่ือใหการคมนาคม
สะดวก 

 

ตามแบบแปลน 
ของ อบต.บานควน 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 
_ 

 
_ 

 

จํานวนของถนน คสล. 

ท่ีไดกอสราง  

 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

 

กองโยธา 

 

๑๒ 
 

โครงการยกระดับถนน สายริม
หวยกาเนะ-สะพานกาเนะหมูท่ี ๔ 
ตลอดสาย 

 

เพ่ือใหการคมนาคม
สะดวก/ปองกันนํ้าทวม 

 

ตามแบบแปลน 
ของ อบต.บานควน 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 
_ 

 
_ 

 

จํานวนของถนน  

ท่ีไดยกระดับ 

 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

 

กองโยธา 

 

๑๓ 
 

โครงการกอสรางสะพานขามคลอง 
มําบังในพ้ืนท่ีตําบลบานควน 

 

เพ่ือใหการคมนาคม
สะดวก 

 

ตามแบบแปลนของ 
สํานักชลประทานท่ี ๑๑ 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 

   จํานวนของสะพาน 

   ขามคลองมําบัง 

 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 

 

กองโยธา 

 
 
 



 
 

 

-๙๓- 
 

   - ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดชายแดนใต ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาสินคาและบริการฮาลาลใหมีมูลคาเพิ่ม และสอดคลองกับความตองการของตลาด 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล ท่ี ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสตูล ท่ี ๗ การบริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตรท่ี ๖  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 

 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

  ๖.๑  แนวทางการพฒันา   สงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน 
 

๑ 
 

กอสรางอาคารเอนกประสงคขนาด
ใหญ(หอประชุมใหญ) ในพ้ืนท่ีตําบล
บานควน 

 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การดําเนินกิจกรรมตางๆ 

 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

 

๑๐,๕๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 
_ 

 
_ 

 

จํานวนของอาคาร
เอนกประสงคขนาดใหญ 

 

 ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 มีสถานท่ีสําหรับ 
 แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

กองโยธา 
 

  

จัดซื้อท่ีดินเพ่ือใชในกิจการสาธารณะ
ภายในตําบลบานควน 

 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การดําเนินกิจกรรมตางๆ 

 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

 
_ 

 

๑๐,๕๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 
_ 

 

จํานวนท่ีดินท่ีใชใน 
กิจการสาธารณะ 

 

 ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 มีสถานท่ีสําหรับ 
 แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

กองโยธา 
 

  ๖.๒  แนวทางการพฒันา   การบริหารจัดการ 
 

๑ 
 

ติดต้ังระบบเสียงไรสายใหครอบคลุม 
ท้ังตําบลบานควน 

 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การสื่อสาประชาสัมพันธ 

 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 

_ 
 

_ 
 

จํานวนจุดท่ีติดต้ังระบบ
เสียงไรสาย 

 

ประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสารท่ัวถึง 
 

 

กองโยธา 
 

 

๓ 
 

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนยอินเตอรเน็ตชุมชน 
(ict ชุมชน) 

 

เพ่ือเปนแหลงเรียนรูให 
กับประชาชนในชุมชน 

 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 
_ 

 
_ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 

จํานวนของผูใบริการ 
ศูนยอินเตอรเน็ตชุมชน 
(ict ชุมชน) 

 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
บริหารจัดการ 

 

สํานักปลัด. 

 

๔ 
 

กอสราง ปรับปรุง และตอเติม 
อาคารสํานักงานองคการบริหาร 
สวนตําบลบานควน 

 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ 

 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 
_ 

 
_ 

 

      จํานวนของอาคาร 
     สํานักงาน 

 

 การบริกาประชาชน 
 มีประสิทธิภาพ 

 

กองโยธา 
 



 
 
 

-๙๔- 
    ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาดานการบริหารจัดการ(ตอ) 

 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

  ๖.๓  แนวทางการพฒันา   สงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

๑ 
 

  จัดทําพ้ืนท่ีรองรับนํ้าหลาก (แกมลิง) 
  บริเวณเขาเจะโปะ 

 

เพ่ือทําเปนจุดพักนํ้าและ
ปองกันปญหานํ้าทวม 

 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 
_ 

 
_ 

 

จํานวนของพ้ืนท่ีรองรับ 
นํ้าหลาก (แกมลิง) 

 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
บริหารจัดการ 

 

กองโยธา 
 

 

๒ 
 

กอสรางแนวคันดินปองกันนํ้าทวม 
ฝงตะวันออก หมูท่ี ๒ 

 

เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหานํ้าทวม 

 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

 
_ 

 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 
_ 

 

จํานวนของแนวคันดิน 

 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
บริหารจัดการ 

 

กองโยธา 
 

 

๓ 
 

กอสรางแนวคันดินปองกันนํ้าทวม 
ริมลําหวยกาเนะ หมูท่ี ๔ 

 

เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหานํ้าทวม 

 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 

_ 
 

_ 
 

จํานวนของแนวคันดิน 

 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
บริหารจัดการ 

 

กองโยธา 
 

 

๔ 
 

โครงการจัดทําพ้ืนท่ีรองรับนํ้า 
(แกมลิง)บริเวณสระนํ้า หมูท่ี ๕ 

 

เพ่ือทําเปนจุดพักนํ้าและ
ปองกันปญหานํ้าทวม 

 

ตามแบบแปลน 
ของ อบต.บานควน 

 

_ 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
ขอรับงบอุดหนุน 

 

_ 
 

จํานวนของพ้ืนท่ีรองรับ 
นํ้าหลาก (แกมลิง) 

 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
บริหารจัดการ 

 

กองโยธา 
 

 

๕ 
 

จัดซื้อรถกูภัยเอนกประสงค
ประจําศูนย อปพร.อบต.บานควน 

 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ 
 

 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๗,๕๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 

_ 
 

_ 
 

  จํานวนของรถกูภัย 
   เอนกประสงค 

 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
บริหารจัดการ 

 

สํานักปลัด 

 

๕ 
 

จัดซื้อรถนํ้าดับเพลิงขนาด ๑๐ ลอ 
พรอมติดกระเชา 
 
 

 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ 
 

 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๖,๕๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 

_ 
 

_ 
 

จํานวนของรถนํ้าดับเพลิง 

 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย 

 

สํานักปลัด 

 



 
 
 

-๙๕- 
 

    - ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดชายแดนใต ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ สงเสริมและพัฒนา การคาการลงทุน และระบบโลจิสติกส รองรับประชาคมอาเซียน 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล ท่ี ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน 
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสตูล ท่ี ๖ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข  
   ยุทธศาสตรท่ี ๗  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 

 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

  ๗.๑  แนวทางการพฒันา   การสงเสริมสุขภาพของประชาชน 
 

๑ 
 

โครงการกอสรางสนามกีฬา
กลางตําบลบานควน 

 

เพ่ือสงเสริมการกีฬาภายใน
ตําบลและสนับสนุนการออก
กําลังกายแกประชาชน 

 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 
_ 

 
_ 

 

จํานวนของสนามกีฬา 

ท่ีมีในตําบล 

 

ประชาชนในตําบล 
มีพ้ืนท่ีในการออก
กําลังกาย 
 

 

กองโยธา 

 

๒ 
 

กอสรางอัฒจันทรสนามกีฬา
ภายในตําบลบานควน 

 

เพ่ือสงเสริมการเลนกีฬา
ภายในตําบลและสนับสนุน
การออกกําลังกาย 

 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

 
_ 

 
_ 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 

จํานวนของสนามกีฬา 

ท่ีมีอัฒจันทร 

 

 ประชาชนในตําบล 
 มีพ้ืนท่ีในการออก
กําลังกาย 
 

 

กองโยธา 

 

๓ 
 

โครงการกอสรางสนามฟุตซอล 
บริเวณโรงเรียนบานทุงวิมาน
(หลังเกา) 

 

เพ่ือสงเสริมการเลนกีฬา
ภายในตําบลและสนับสนุน
การออกกําลังกาย 

 
ตามแบบท่ี 

อบต.บานควนกําหนด 

 
_ 

 

๕,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน 

 
_ 

 

จํานวนของสนามกีฬา 

ท่ีมีในตําบล 

 

 ประชาชนในตําบล 
 มีพ้ืนท่ีในการออก
กําลังกาย 
 

 

กองโยธา 

 

๔ 
 

โครงการกอสรางลานกีฬา
อเนกประสงคภายในตําบล 
บานควน 

 

เพ่ือสงเสริมการเลนกีฬา
ภายในตําบลและสนับสนุน
การออกกําลังกาย 

 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

 

๕,๐๐๐,๐๐๐
งบอุดหนุน 

 
_ 

 
_ 

 

จํานวนของลานกีฬา 

ท่ีมีในตําบล 

 

 ประชาชนในตําบล 
 มีพ้ืนท่ีในการออก
กําลังกาย 
 

 

กองโยธา 



 
 
 

-๙๖- 
    ยุทธศาสตรท่ี ๗  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม(ตอ) 

 

 

ที่ 

 

 

โครงการ 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ 

(บาท) 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 
  ๗.๑  แนวทางการพฒันา   การสงเสริมสุขภาพของประชาชน(ตอ) 
 

๕ 
 

กอสรางอาคารโรงยิมเนเซี่ยม
ภายในตําบลบานควน 

 

เพ่ือสงเสริมการเลนกีฬา
ภายในตําบลและสนับสนุน
การออกกําลังกาย 

 

ตามแบบท่ี 
อบต.บานควนกําหนด 

 
_ 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 
_ 

 

จํานวนของอาคาร 

โรงยิมเนเซี่ยม 

 

 ประชาชนในตําบล 
 มีพ้ืนท่ีในการออก
กําลังกาย 

 

กองโยธา 

 

๖ 
 

จัดซื้อรถดูดสวมประจํา อบต.
บานควน 

 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ 
 

 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๗,๕๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 

_ 
 

_ 
 

จํานวนของรถดูดสวม 

 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
บริหารจัดการ 

 

กอง 
สาธารณสุข 

  ๗.๓  แนวทางการพฒันา   การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 

๑ 
 

โครงการติดต้ังกลอง CCTV.
ตามจุดเสี่ยงในพ้ืนท่ีตําบล
บานควน 

 

เพ่ือสรางความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินประชาชน 

 

ตามโครงการ 
ของ อบต.บานควน 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
งบอุดหนุน 

 

_ 
 

_ 
 

จํานวนการติดต้ัง 
กลอง CCTV. 

 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรับการคุมครอง
ในชีวิตแลทรัพยสิน 
 

 

กองโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๙๗- 

 
สวนท่ี ๖ 

 

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามและประเมินผล 

 
 

 การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาสามป เปน ข้ันตอนท่ีสําคัญ       
จะตองดําเนินการตอเนื่องจากข้ันตอนอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป  กลาวคือเมื่อผูบริหารประกาศใช
แผนพัฒนาสามป  และไดจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว  หนวยงานเปนผูนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ  
เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

๑. ความหมาย 
 

 การนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
      เปนการนําโครงการ / กิจกรรม ท่ีไดกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป ไปดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมาย 
โดยตองกาํหนดองคกรท่ีรับผิดชอบ และวิธีการดําเนินการ 
 

 การติดตาม 
      เปนข้ันตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินการของแผนงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนาสามปวาไดปฏิบัติ
ตามข้ันตอน/กิจกรรม ท่ีกําหนดไวในแผนงาน/โครงการหรือไม มีการใชทรัพยากรตางๆอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 
และอยูในระยะเวลางบประมาณท่ีใชในการดําเนินการตามท่ีกําหนดไวหรือไม 
 

 การประเมินผล 
      เปนข้ันตอนการตรวจสอบแผนงาน/โครงการท่ีนําไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคหรือไม 
 

๒. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมนิผล 
               ๑. เพื่อนําผลจากการควบคุมและติดตามแกไข ปรับปรุงโครงการใหสามารถดําเนินการตอไปตาม
เปาหมายและวัตถุประสงค 
               ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผูบริหารและผูรวมแผนงาน/โครงการในการวางแผน/โครงการ
ครั้งตอไป 
               ๓. เพื่อนําขอมูลหรือผลท่ีไดรับจากการควบคุมและติดตามไปรายงานตอผูรวมงานผูบังคับบัญชาและ
ประชาชน ผูเสียภาษี 
 

๓. องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
 

 องคการบริหารสวนตําบลบานควน  ไดแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อเปนองคกร
รับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผล ประกอบดวย 
 

       ๑. นายมะหะหมาด   ตะฮาวัน สมาชิกสภา อบต.บานควน     กรรมการ 
                 ๒. นายอับดุลฮะหมีด   บากูสัน สมาชิกสภา อบต.บานควน     กรรมการ 
 

/๓. นายยูโสบ   ยาโกบ...... 

 



 

 

-๙๘- 
 

       ๓. นายยูโสบ   ยาโกบ  สมาชิกสภา อบต.บานควน     กรรมการ 
       ๔. นายอดิศักด์ิ   กาสา         ผูแทนประชาคม       กรรมการ 
                 ๕. นายอภิชัย   สติรัน  ผูแทนประชาคม       กรรมการ 
       ๖. ผูอํานวยการโรงเรียนบานกาลูบี ผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ        กรรมการ 
       ๗. นายอาดนหมีด  สันมาแอ  ผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ        กรรมการ 
       ๘. นายดนัย   หลงโสะ  ผูทรงคุณวุฒิ                กรรมการ 
       ๙. นายอรุณ   โกบปุเลา  ผูทรงคุณวุฒิ                กรรมการ 
     ๑๐. นายสมพงค    โตะเอียด           ปลัดองคการบริหารสวนตําบล          กรรมการ  
     ๑๑. นายซาฟอี      กาสา  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล     กรรมการ  
                   โดยใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

     (๑) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
      (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
      (๓)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน
เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ โดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
      (๔) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

๔. วิธีการนําแผนไปสูการปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป 
 

          ๔.๑ วิธีการนําแผนไปสูการปฏบิัติ 
              ๔.๑.๑ กําหนดใหสวนราชการตาง  ท่ีรับผิดชอบใหดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ท่ีไดรับงบประมาณ
รายจายประจําป 

 

 ๔.๒ วิธีการติดตามผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ 
               ๔.๒.๑ การกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ  องคกรหลักคือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลซึ่งอาจจะ
แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงาน 
               ๔.๒.๒ วิธีการประเมินผลระดับความสําเร็จและลมเหลวของแผนงาน/โครงการ มี ๓ ระดับ คือ 
       (๑)  ผลผลิต เปนการพิจารณา ปริมาณ เวลา งบประมาณ คุณภาพและความพึงพอใจ 
               (๒) ผลลัพธ ผลท่ีเกิดจากผลผลิต ซึ่งเปนการวัดระดับความสําเร็จและความลมเหลวของผลลัพธของ
แผนงาน/โครงการ เปนการพจิารณาถึงการใหประโยชนและความคุมคาของโครงการ 

(๓) ผลลัพธสุดทาย  ผลของโครงการแตละโครงการ ควรบรรลุผลลัพธสุดทาย ซึ่งเปนผลท่ีกอใหเกิด
ประโยชนตอสวนรวม 

 

 ๔.๓ การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
                 การติดตามประเมินผลของแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔)ขององคการบริหารสวนตําบลบาน
ควน กําหนดใหมี ๒ ระยะ คือ 
 
 

          /-  การติดตามประเมินผล........ 

 



 

 

-๙๙- 
 

          -  การติดตามประเมินผลระหวางการปฏบิัติตามแผนพัฒนา 
     เปนการประเมินผลระหวางปงบประมาณ เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการในชวง 
ระยะเวลาใด เวลาหนึ่ง ซึ่งเห็นวาควรท่ีจะติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน การประเมินผลในลักษณะนี้จะชวยให
ทราบถึงความกาวหนาในการดําเนินงาน วามีผลสําเร็จเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมาย หากมีปญหาตางๆ
เกิดข้ึน  ก็จะหาวิธีการแกไข เพื่อใหโครงการดังกลาว สําเร็จ ลุลวงไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 
     นอกจากนี้การประเมินระหวางการดําเนินงานยังเปนเครื่องช้ีวัดวาแผนงานหรือโครงการมีความสมบูรณ 
ถูกตองและใกลเคียงกับความเปนจริงมากนอยเพียงใด เมื่อไดขอมูลตางๆมาแลวผูรับผิดชอบโครงการก็อาจจะปรับ
แผนหรือโครงการใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
     ดังนั้น การติดตามประเมินผลในลักษณะนี้ จึงมีบทบาทสําคัญอยางมากในระบบการบริหารโครงการใน
ปจจุบัน ซึ่งการติดตามและประเมินผลระหวางการดําเนินโครงการเปนการติดตามชวงไตรมาส คือ ชวงไตรมาสท่ี ๑
(ตุลาคม-ธันวาคม) ชวงไตรมาสท่ี ๒ (มกราคม-มีนาคม)  ชวงไตรมาสท่ี ๓ (เมษายน-มิถุนายน) และชวงในไตรมาสท่ี ๔
(กรกฎาคม-กันยายน) ของในแตละป   ท้ังนี้เพื่อท่ีจะนําขอมูลท่ีไดมาจากการติดตามและประเมินผล มาใชในการ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินโครงการ เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีไดกําหนดไวในแผนพัฒนา  
รวมท้ังเพื่อจะไดตรวจสอบวายังมีโครงการหรือกิจกรรมอะไร ท่ียังไมไดดําเนินการในปงบประมาณนี้ 
 

                    -  การติดตามและประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นแผนพัฒนา 
    เปนการติดตามและประเมินผลเม่ือเสร็จส้ินแผนพัฒนาในแตละปงบประมาณ เพื่อวิเคราะหถึงผลการ

ดําเนินโครงการตามแผนพัฒนา วาเปนอยางไร โครงการตางๆมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางไร และเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  การประเมินในข้ันตอนนี้ จะทําใหไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จและความ
ลมเหลว ของการนําโครงการในแผนพัฒนามาปฏิบัติ โดยจะนํามาเปนขอมูล ศึกษา เพื่อท่ีจะชวยในการตัดสินใจใน
โครงการอื่นๆ  รวมท้ังการปรับปรุงโครงการซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือใกลเคียงกับโครงการท่ีไดทําการประเมินผลนี้ 

    ประเด็นท่ีควรพิจารณาในการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินแผนพัฒนาในแตละปงบประมาณ    
ซึ่งประกอบดวย 
                (๑) การติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณเมื่อเทียบกับเปาหมาย เปนการติดตามแลประเมิน 
ผลเกี่ยวกับปจจัยเขา(Input) หรือทรัพยากรตางๆท่ีใชในการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนา วามีเปนไปตามท่ีกําหนด
ในโครงการหรือกิจกรรมมากนอยเพียงใด 
                (๒) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาซึ่งเปนการติดตามและประเมินผล
กระบวนการ (Process) ในการปฏิบัติงานตามแผนงาน หรือโครงการตางๆท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานตามแนว
ทางการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร ขององคการบริหารสวนตําบลบานควน รวมถึงการสรุปปญหาและอุปสรรคใน
กระบวนการทํางาน 
                (๓) การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินโครงการ เปนการติดตามประเมินผลผลิต
(Output) ท่ีไดจากการดําเนินโครงการ เมื่อเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนา การประเมินในข้ันตอนนี้เปน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีผานมาวาสามารถดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผนหรือไม 
เมื่อเทียบกับเปาหมาย ซึ่งรวมถึงการจัดหาส่ิงของท่ีผลิตหรือการใหบริการโดยหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบล 
บานควนท่ีจัดใหกับประชาชน วาเปนไปตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไวในแผนพัฒนาหรือไม ท้ังนี้ไดกําหนดตัวช้ีวัด(KPI) 
เปนเครื่องมือท่ีจะนําไปติดตามและประเมินผล โดยเปรียบเทียบกับผลท่ีเกิดข้ึนจริง ภายใตงบประมาณท่ีไดรับ 
 

                 /(๔) การติดตามและ.......... 

 



 

 

-๑๐๐- 
 

                 (๔) การติดตามและประเมินผลลัพธของการดําเนินโครงการ เปนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(Outcome) ของโครงการ เปนการประเมินผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการหรือกิจกรรมท่ีอยูในแผนพัฒนาท่ีได
ดําเนินการไปแลววาประชาชนในตําบลบานควนไดรับประโยชนจากการจัดกิจกรรมหรือการใหบริการของหนวยงาน 
อันเปนผลท่ีเกิดจากการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานควน ท่ีไดกําหนดเปนโครงการหรือกิจกรรมไวใน
แผนพัฒนาหรือไม  
 ท้ังนี้  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเปนการพิจารณาจากวัตถุประสงคของโครงการวาผลการ
ดําเนินงานไดสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการหรือกิจกรรมท่ีไดระบุไวหรือไม เพียงใด และหากไมบรรลุตาม
วัตถุประสงค ก็จะทราบสาเหตุวาเกิดจากปญหาใด  เพื่อจะนําผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาดังกลาวมา
ปรับปรุงโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะดําเนินการตอไปในอนาคต 
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	๖.๒๙ โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และสมาชิกอปพร.อบต.บ้านควน
	๖.๒๙ โครงการกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในของสมาชิก อปพร.อบต.บ้านควน
	๗.๑๓ โครงการค่าย(คลินิก)กีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน

	แผนพัฒนาสามปี
	-๒๘-
	ส่วนที่ ๔
	ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
	๔.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน


	แผนพัฒนาสามปี
	-๓๔-
	ส่วนที่  ๕
	บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๒)                 (ไม่รวมโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน)

	แผนพัฒนาสามปี
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
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	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	-๔๑-
	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ต่อ)
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น(ต่อ)
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น(ต่อ)
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น(ต่อ)
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น(ต่อ)
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น(ต่อ)
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น(ต่อ)
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น(ต่อ)
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น(ต่อ)
	-๕๖-
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ต่อ)
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ต่อ)
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ต่อ)
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ต่อ)
	-๖๕-
	ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
	-๖๖-
	ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ(ต่อ)
	-๖๗-
	ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ(ต่อ)
	-๖๘-
	ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ(ต่อ)
	-๖๙-
	ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ(ต่อ)
	-๗๐-
	ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ(ต่อ)
	-๗๑-
	ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ(ต่อ)
	-๗๒-
	ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ(ต่อ)
	-๗๓-
	ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ(ต่อ)
	-๗๔-
	ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ(ต่อ)
	-๗๕-
	ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
	-๗๖-
	ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม(ต่อ)
	-๗๗-
	ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม(ต่อ)
	-๗๘-
	ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม(ต่อ)
	-๗๙-
	ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม(ต่อ)
	-๘๐-
	ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม(ต่อ)
	-๘๑-
	ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม(ต่อ)
	-๘๒-
	ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม(ต่อ)
	-๘๓-
	ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม(ต่อ)

	แผนพัฒนาสามปี
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว(ต่อ)
	-๘๖-
	ยุทธศาสตร์ที่  ๒การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	-๘๙-
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ต่อ)
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ต่อ)
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ต่อ)
	-๙๓-
	ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
	-๙๔-
	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ(ต่อ)
	-๙๕-
	ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
	-๙๖-
	ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม(ต่อ)

	แผนพัฒนาสามปี
	การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามและประเมินผล
	๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล


