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เป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
1. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูล
“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน”
นิยามของเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้
๑) เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติ
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างพฤติกรรมการท่องเที่ยวใหม่ ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวมีคุณภาพของการบริหาร
จัดการระดับนานาชาติ บุคลากรการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที ่ยว
มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล สตูลโดดเด่นทางการท่องเที่ยวคุณภาพ ๕ ด้าน ประกอบด้วย
- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล
- การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
- การท่องเที่ยวเชิงธรณี
- การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- การท่องเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพดี
๒) อุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geopark) หมายถึง สตูลประสบความสำเร็จในการจัดการ
พื้นที่ที่ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา และแหล่งอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียง ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมถึงแหล่งโบราณคดี เมืองเก่า และประเพณีวัฒนธรรม
วิถีชีวิต ท้องถิ่นเมืองเก่า โดยนำทรัพยากรเหล่านี้มาบริหารจัดการ สร้างเรื่องราวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและ
ประเทศชาติได้อย่างมั่นคง ประชาชนเกิด จิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากร โดยเฉพาะ
การสร้างคุณค่า และมู ล ค่ า แก่ จ ั ง หวั ด และชุ ม ชน จากการได้ รั บ การรั บ รองเป็ น อุ ท ยานธรณี ร ะดั บ โลก
(UNESCO Global Geopark) พัฒ นาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
สร้างสรรค์มูลค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยว ทั้งเชิงนิเวศป่าเขา ทางทะเล อุทยานธรณี
โลก และการท่องเที่ยวชายแดน
๓) เศรษฐกิ จ มั่ น คง (Economic Stability) หมายถึ ง เศรษฐกิ จ จั ง หวั ด เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน
ที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน บนฐานของการผลิตที่มีคุณค่าและมูลค่าศักยภาพในท้องถิ่น
การค้าชายแดนเติบโตเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริการเพื่อรองรับการขยาย
ฐานเศรษฐกิจในอนาคต การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีทักษะและมีความสามารถในการแข่งขันที่มี
อัตลักษณ์ชัดเจน มีนวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ สินค้าและบริการ และกระบวนการผลิตและบริการใน
สินค้า Geopark สู่การเป็นจังหวัดที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนบน
ฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) สังคมน่า อยู่สัน ติ สุ ขยั่ง ยืน หมายถึง การที่จังหวัดสตูล เป็นสังคมพหุว ัฒ นธรรม ที่ เ ข้ ม แข็ ง
ความเหลื่อมล้ำลดลง ประชาชนมีความมั่นคงในทุกมิติเพิ่มขึ้น ชุมชน และท้องถิ่นสามารถพัฒนาสู่การพึ่งตนเอง
สามารถจัดการตนเองได้มากขึ้น ระบบประชาธิปไตยระดับชุมชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนมีความสมัครสมาน
สามัคคี ภาครัฐมีระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล ทันสมัย บุคลากรภาครัฐมีคุณภาพ และคุณธรรม ยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

หน่วยงานภาครัฐของจังหวัด มีการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐ
ด้านสุขภาพ และการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง
ทั้งคนจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงสวัสดิการรัฐ ได้รับการเสริมสร้างโอกาส มีงาน อาชีพแลรายได้ที่
มั่นคง สังคมสันติสุข คนสตูลมีสุขภาวะที่ดีเรียนรู้ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย
ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสันติสุขบนฐานของความหลากหลาย
๕) ประตู ส ู ่ อ าเซี ย น หมายถึ ง การสร้ า งโอกาสของจั ง หวั ด ในเวที อ าเซี ย นและการเชื ่ อ มโยง
กับประชาคมโลก ผ่านการท่องเที่ยว การค้า และสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นการเปิดเส้นทางการเชื่อมโยงสตูล
กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ของประเทศไทยไปสู่อาเซียนทางตอนใต้ของประเทศมาเลเซีย
เชื่อมต่อไปยังประเทศสิงคโปร์ และอินโดนีเซียได้ รวมถึงการเตรียมความพร้อ มสตูลเป็นช่องทางที่สำคัญของ
ไทยสู่กลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT – GT)
สามารถรองรับการขยายการเชื่อมโยงไปสู่พม่าและจีนต่อไปได้ การสร้างโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์
ด้านต่าง ๆ กับประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสตูลและประเทศ
ไทยได้อย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเชื่อมโยงการพัฒนาดังกล่าวเข้ากับสังคมมุสลิม ในการเป็นเมืองทางเลือกที่
สะอาด สงบ และบริสุทธิ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๑. พัฒ นาเศรษฐกิจ ภาพรวมของประชาชนในจังหวัด โดยการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การเกษตร และส่งเสริมการสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบก และทางทะเล
๒. ยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการของอุทยานธรณีโลกสตูล และสามารถบริหารจัดการด้าน
ธรณีวิทยา นิเวศวิทยา และสังคมวิทยาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับการ
ท่องเที่ยว เชิงนิเวศในพื้นที่ได้อย่างสมดุล และยั่งยืน
๓. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมที่รักสงบ สามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
➢

2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
- เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว เศรษฐกิจชุมชนเติบโต สตูลเป็นเมืองอุทยานธรณีโลกและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำที่ได้มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสันติสุข และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

เศรษฐกิจ
จังหวัดมีการ
ขยายตัว
เศรษฐกิจ
ชุมชนเติบโต
สตูลเป็นเมือง
อุทยานธรณี
โลกและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศชั้นนำที่
ได้มาตรฐาน
สากล
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี สังคมมี
สันติสุข
และเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ ผลงานที่ผ่านมา
ตามเป้าหมาย
(Baseline)
การพัฒนา

ค่าเป้าหมาย
(Target)
พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย ๕ ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖๕

๒

๒.๕

๓.๐

๓.๕

๔.๐

๓.๐

(24,310
ลบ.)

(๒๔,917
ลบ.)

(25,665
ลบ.)

(26,563
ลบ.)

(27,626
ลบ.)

(25,816
ลบ.)

ปี 58
๒. ระดับคะแนน
= ๘.3๓ คะแนน
ความสุขเฉลี่ย
ปี ๕๙
ของคนใน
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น = ๘.๒๓ คะแนน
ปี ๖๐
จากปีที่ผา่ นมา
(คะแนนเต็ม ๑๐) = ๘.๑๖ คะแนน

๐.05
(๘.๒0)

๐.05
(๘.25)

๐.05
(๘.30)

๐.05
(๘.35)

๐.05
(๘.40)

๐.05
(๘.30)

๓. ปริมาณขยะ
ปี ๕๘
ตกค้างสะสม
= ๑๘,๔๔๙ ตัน
ลดลง
ปี ๕๙
(ในสถานที่กำจัด = ๑๘,๔๔๙ ตัน
ขยะที่ไม่ถูกต้อง
ปี ๖๐
ตามหลัก
= ๑๙,๑๕๖ ตัน
วิชาการ)
ปี 61
= 22,255 ตัน
เฉลี่ย ๓ ปี
= ๑9,953 ตัน

๑9,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐

๒,๐๐๐

๐

๗,4๐๐

๑. ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นต่อปีของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของ
จังหวัด (GPP)

ปี ๕8
= ๒๒,๔84 ลบ.
ปี ๕9
= ๒3,077 ลบ.
ปี 60
= ๒๓,833 ลบ.
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
เฉลี่ย ๓ ปี
ณ ราคาคงที่
= ร้อยละ 2.1

ปี ๖1
= ๘.21 คะแนน
ปี ๖2
= ๘.13 คะแนน
เฉลี่ย 5 ปี
= 8.21 คะแนน

3. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
๑) การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลกสตูล การท่องเที่ยว การเกษตร
และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๒) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม อย่างสมดุล และยั่งยืน
๓) การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

4. ประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา แต่ละประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว
การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
๑. สร้างมูลค่าจาก
การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศที่มีคุณภาพ
ให้เติบโตเป็นเมือง
น่าอยู่ น่าเที่ยว
สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนและจังหวัด

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตาม
เป้าหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน
๑.จำนวนแหล่ง
ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ
รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรณีวิทยา และ
สถานประกอบการ
ได้รับพัฒนาสู่
มาตรฐานการ
ท่องเที่ยวไทยที่เพิ่มขึ้น

๒. ร้อยละรายได้
จากการท่องเที่ยว
ที่เพิ่ม ขึ้นจากปีที่
ผ่านมา

๒. สินค้าที่สำคัญ
ของจังหวัดได้รับ
การพัฒนาการ
ผลิตที่มีคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่ม

๓. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตรที่
สำคัญ
(หมายเหตุ: สินค้า
สำคัญ ปาล์ม, ยาง,
ผลผลิตด้านการ
ประมงพาณิชย์)

ค่าเป้าหมาย
(Target)

ผลงานที่ผ่านมา

(Baseline)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย ๕ ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖๕

ปี ๖๐
2 แหล่ง
ปี ๖1

๓
แหล่ง

๓
แหล่ง

๓
แหล่ง

๓
แหล่ง

๓
แหล่ง

๓
แหล่ง

3 แหล่ง

ปี 62
3 แหล่ง
๙
ปี ๕๙ มีรายได้
๗
๗.๕
๘
๘.๕
๘
(๑๑,๗๙๔
(๑๐,๐๘๓
= ๗,๕๖๐ ลบ. (๘,๕๙๒ (๙,๒๓๖ (๙,๙๗๔ (๑๐,๘๒๑
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)
ปี ๖๐ มีรายได้
= ๘,๐๓๐ ลบ.
ปี 61 มีรายได้
= 9,101 ลบ.
ร้อยละรายได้
ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3 ปี
= ร้อยละ 9.03
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
1.5
ปี 58
= 7,082 ลบ. (6,363 (6,428 (6,525 (6,659 (6,829 (6,560
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)
ปี 59

= 8,480 ลบ.
ปี 60
= 6,332 ลบ.
เฉลี่ย 3 ปี
= - 0.06
(หมายเหตุ
ปริมาณสินค้าสัตว์
น้ำลดลงเนื่องจาก
ผลกระทบจากการ

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตาม
เป้าหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน

ค่าเป้าหมาย
(Target)

ผลงานที่ผ่านมา

(Baseline)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย ๕ ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖๕

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

(๙๖๑
ลบ.)

(๑,๐๕๗
ลบ.)

(๑,๑๖๓
ลบ.)

(๑,๒๗๙
ลบ.)

(๑,๔๐๖
ลบ.)

(๑,๑๗๓
ลบ.)

๑๓

๑๕

๑๗

๑๙

๒๑

๑๗

(2,735
กก./ไร่)

(2,783
กก./ไร่)

(2,831
กก./ไร่)

(2,879
กก./ไร่)

(2,928
กก./ไร่)

(2,831
กก./ไร่)

๒๐.๐

๒๑.๕

๒๓.๐

๒๔.๕

๒๖.๐

๒๓

(๓๙๒
ลบ.)

(๔๗๖
ลบ.)

(๕๘๕
ลบ.)

(๗๒๘
ลบ.)

(๙๑๗
ลบ.)

(๖๑๙
ลบ.)

บังคับใช้กฎหมาย
IUU)

ปี 58
= 660 ลบ.
ปี 59
= 742 ลบ.
ปี ๖๐
= ๘๗๔ ลบ.
ปี 61
=1,062 ลบ.
ปี 62
=1,219 ลบ.
ร้อยละการ
ขยายตัวเฉลี่ย
4 ปี = 16.5
ปี 58
5. ร้อยละของ
=
2,420
กก./ไร่
ผลผลิต (แปลงใหญ่
ปี ๕๙
ปาล์มน้ำมัน
ปี 2559) ที่เพิ่มขึ้น = ๒,๔93 กก./ไร่
ปี ๖๐
(ผลการดำเนินการ
= ๒,589 กก./ไร่
ตามแนวทางส่งเสริม
ปี 61
การเกษตรแบบ
= ๒,961 กก./ไร่
แปลงใหญ่)
ร้อยละเฉลี่ยที่
ปี 2558 =
เพิ่มขึ้น 3 ปี
ปีฐาน 2,420
= 7.07
ก.ก./ไร่
ปี 59 =
๖. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
500.17 ลบ.
จากปีที่ผา่ นมา
ปี ๖๐
ของมูลค่าการค้า
= 618.05 ลบ.
ชายแดน
ปี 61

๔. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของมูลค่าการ
จำหน่ายสินค้า
OTOP

๓. ปริมาณการ
เพิ่มขึ้นของการค้า
ชายแดน

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตาม
เป้าหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน

ค่าเป้าหมาย
(Target)

ผลงานที่ผ่านมา

(Baseline)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย ๕ ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖๕

= 985.43 ลบ.
ร้อยละเฉลีย่ ที่
เพิ่มขึ้น ๓ ปี
= ร้อยละ 48.32

แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๑๒ แนวทาง ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังต่อไปนี้
๑. เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานธรณีสตูลให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชุมชน
๒. พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว ตามอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา จนมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และต่อเนื่อง โดยใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวสู่ตลาดการท่องเที่ยว
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ให้เติบโตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว เมืองต้องห้ามพลาด
๕. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รองรับเส้นทางท่องเที่ยว ให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงในภูมิภาคและต่างประเทศ
๖. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในการแปรรูป และสร้างคุณค่า
เพื่อการแข่งขัน
๗. สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยกลไกการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนฐานการเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๘. สนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และบริการฮาลาล เชื่อมโยงชายแดนใต้ และสังคม
มุสลิมนานาชาติ
๙ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัดให้เป็นแบรนด์ที่มีคุณค่าและมูลค่าสูง
๑๐. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้ และเชื่อมโยง
เครือข่ายให้สามารถแข่งขันได้
๑๑. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้เติบโตสู่การสร้างเป็นตราสินค้า (Branding) ให้เป็น
ที่รู้จัก แพร่หลาย จนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
๑๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นที่การค้า การท่องเที่ยว ให้มีความทันสมัย
ได้มาตรฐาน และเชื่อมโยงอาเซียน

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการห่วงโซ่คุณค่า Value Chain
ต้นทาง
- เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
อุทยานธรณีสตูลให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
ความเป็นอยู่ของชุมชน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับเส้นทาง
ท่องเที่ยว ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบ
โลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว

กลางทาง
- พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว ตามอัตลักษณ์
วัฒนธรรม และภูมปิ ัญญา จนมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูป้ ระกอบการ รองรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม
ด้านการท่องเที่ยวสู่ตลาดการท่องเที่ยว
- พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเทีย่ วที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ให้เติบโตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว เมืองต้องห้ามพลาด
- พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้
พึ่งพาตนเองได้ และเชื่อมโยงเครือข่ายให้สามารถ
แข่งขันได้
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร การใช้
เทคโนโลยีในการแปรรูป สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนส่งเสริม
อุตสาหกรรมฮาลาล
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล เชื่อมโยงชายแดนใต้
และสังคมมุสลิมนานาชาติ

ปลายทาง
- ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
OTOP ให้เติบโตสู่การสร้างเป็นตราสินค้า
(Branding) ให้เป็นที่รู้จัก แพร่หลาย จนมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการพื้นที่การค้า การท่องเที่ยว ให้มีความ
ทันสมัย ได้มาตรฐาน และเชื่อมโยงอาเซียน
- การประชาสัมพันธ์
- ส่งเสริมการค้า ตลาดดิจิทัล

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม อย่างสมดุล และยั่งยืน

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

๑. สตูลเมือง
ธรรมชาติ
บริสุทธิ์ การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ให้มี
ประสิทธิภาพ
อย่างสมดุลและ
ยั่งยืนสนับสนุน
การสร้างเสริม
เศรษฐกิจ สังคม
และคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน

๒. ชุมชนมีสว่ น
ร่วมในการ
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ตาม
ผลงานที่ผ่านมา
เป้าหมายการ (Baseline)
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน

ปี ๕๘
=๑๕๑ ไร่
ปี ๕๙
=๑๐๖ ไร่
ปี ๖๐
=๑๙๐ ไร่
ปี 61
= 92
เฉลี่ย 4 ปี
=๑34.75 ไร่
๒.ร้อยละการ
ปี ๖๐
เพิ่มขึ้นของ
= ๑๒๐ แหล่ง
แหล่งน้ำขนาด
ร้อยละการ
เล็กเพื่อการ
ขยายตัวเฉลี่ย
อุปโภค, บริโภค
๒ ปี
และพื้นที่
= ร้อยละ ๕.0
เกษตรกรรม
๓. ร้อยละที่
ปี 59
เพิ่มขึ้นของ
= 1๒ ชุมชน
จำนวนชุมชนที่
ปี 60
มีส่วนรวมต่อ
=20 ชุมชน
การท่องเที่ยว
ปี 61
เชิงนิเวศ
=24 ชุมชน
อุทยานธรณี
ปี 62
โลกสตูล และ
=29 ชุมชน
พื้นที่ต่อเนื่อง
เฉลี่ย 4 ปี
= 21.25
ปี ๕๘=๓๘
๔. จำนวน
หมู่บ้าน/ชุมชน แห่ง
ที่มีส่วนร่วมใน ปี ๕๙=๔๐
การดูแลรักษา
แห่ง
ทรัพยากรธรรม
ปี ๖๐=๔๒
๑. จำนวนพืน้ ที่
ป่าทีไ่ ด้รับการ
ปลูกเพิ่มต่อปี
(ไร่)

ค่าเป้าหมาย
(Target)
พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย ๕ ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖๕

๑๒๐

๑๒๕

๑๓๐

๑๓๕

๑๔๐

๑๒๙

๕

๖

๗

๘

๙

๗

(๑57
แหล่ง)

(๑63
แหล่ง)

(๑71
แหล่ง)

(๑79
แหล่ง)

(๑87
แหล่ง)

(๑71
แหล่ง)

(๒4
แหล่ง)

(๒6
แหล่ง)

(๒8
แหล่ง)

(๓0
แหล่ง)

(๓2
แหล่ง)

(๒๘
แหล่ง)

๖๑

๖๘

๗๕

๘๒

๘๙

๗๕

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ตาม
ผลงานที่ผ่านมา
เป้าหมายการ (Baseline)
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๓. สตูลเมือง
สะอาด
มีระบบการ
จัดการขยะ
ที่ได้มาตรฐาน
ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการอย่างเป็น
ระบบ
ประชาชน
ตระหนักและมี
ระเบียบวินยั ใน
การจัดการขยะ
ทุกกระบวนการ
๔. มีระบบการ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยงของ
ปัญหาภัยพิบัติ
ระดับจังหวัดที่มี
ประสิทธิภาพ
สามารถลด
ปัญหาการเกิด
ภัยได้อย่าง
ต่อเนื่อง

ปี ๖๐
๕. ร้อยละ
ปริมาณขยะมูล = ร้อยละ 55
(31,155 ตัน)
ฝอยชุมชน
ปี ๖1
ได้รับการกำจัด
= ร้อยละ
อย่างถูกต้อง
63.02
ตามหลัก
(32,238.83
วิชาการ
ตัน)
ทั้งหมด
180,000ตัน)

7. ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
เครือข่ายด้าน
สาธารณภัย
จากทั้งหมด ๒
80 หมู่บ้าน

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย ๕ ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖๕

60

65

70

75

80

70

(32,70
5
ตัน)

(34,25
5ตัน)

แห่ง
เฉลี่ย ๓ ปี
=๔๐ แห่ง

สิ่งแวดล้อม
ด้วยตนเอง

6. ร้อยละการ
ลดลงของการ
ชดเชยค่าความ
เสียหายจากภัย
พิบัติ โดยคิด
จากปีที่ผา่ นมา

ค่าเป้าหมาย
(Target)

(35,805 (๓7,355 (38,905 (35,80
5
ตัน)
ตัน)
ตัน)
ตัน)

ปี 58
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
3.50
= 6.33 ลบ.
(5.59 (5.77 (5.57 (5.35 (5.10 (5.54
ปี 59
ลบ)
ลบ.
ลบ.
ลบ.
ลบ.
ลบ.
= 7.59 ลบ.
ปี 60
= 6.11 ลบ.
ร้อยละการ
เฉลี่ย 3 ปี
= 2.125
ปี 58
7
7.5
8
8.5
9
8.0
= 18 หมู่บ้าน (19
(20
(22
(23
(25
(22
ปี 59
หมู่บ้าน) หมู่บ้าน) หมู่บ้าน) หมู่บ้าน) หมู่บ้าน) หมู่บ้าน)
= 17 หมู่บ้าน
ปี 60
= 18 หมู่บ้าน
ร้อยละการ
เฉลี่ย 3 ปี
= 6.33

แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 7 แนวทาง ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังต่อไปนี้
๑. สร้างความรู้ ความตระหนัก จิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีโลกสตูลแก่ประชาชน ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. สร้างกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ทั้งระยะสั้น กลาง ระยะยาว ด้วยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสร้างความมั่นคงทางน้ำรองรับการเติบโตของเมือง ความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศโลก และการพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีโลก
๓. สร้างระบบการจัดการขยะ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ได้มาตรฐาน
๔. พัฒนาระบบการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของโลกร้อนและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
๕. เสริมสร้างและพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
๖. สร้างคุณค่าจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสู่แหล่งพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก เติมความอุดม
สมบูรณ์ของระบบนิเวศ ป่าเขา นิเวศลำน้ำ นิเวศป่าชายเลน และนิเวศทางทะเล เพื่อความมั่นคงทางอาห าร
และการสร้างคุณค่ารองรับการท่องเที่ยว
7. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
อุทยานธรณีโลกสตูล

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม อย่างสมดุล และยัง่ ยืน

กระบวนการห่วงโซ่คุณค่า Value Chain
ต้นทาง
- การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำดิบ
แหล่งน้ำต้นทุน (เขื่อน ฝาย)
- สร้างความรู้ ความตระหนักและจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีโลกสตูลแก่
ประชาชน ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

กลางทาง

ปลายทาง

- พัฒนาระบบการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อม
จากผลกระทบของโลกร้อนและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ

- สร้ า งคุ ณ ค่ า จากธรรมชาติ สิ ่ ง แวดล้ อ ม
สู่แหล่งพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก

- มี ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน ้ า อย่ า งเป็ น
ระบบทั้งระยะสั้น กลาง และระยะยาวด้วยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสร้างความมั่นคง
ทางน้ารองรับการเติบโตของเมือง
- สร้างระบบการจัดการขยะ และอนามัย
สิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน

- พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต
บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

๑. สตูลเป็นเมือง
สุขภาวะและเมือง
นิเวศสุขภาพ
ประชาชนมี
สุขภาพดี

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตาม
เป้าหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน

๑. ร้อยละของ
จำนวน
โรงพยาบาล
ที่ผ่านการ
รับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
(HA)
๒. ร้อยละที่
ลดลงของอัตรา
ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน
และโรคความ
ดันโลหิตสูงราย
ใหม่ (อัตราต่อ
แสนประชากร)
- เบาหวาน
- ความดัน
โลหิตสูง

๒. ระบบบริการ
ของรัฐมีคุณภาพ
เข้าถึงประชาชน
และประชาชน
ได้รับสวัสดิการ
ของรัฐอย่างทั่วถึง
เป็นธรรม
และมี
ประสิทธิภาพ

๓. ร้อยละของ
ผู้เข้าสู่ความ
คุ้มครองภายใต้
กฎหมาย
ประกันสังคม
ต่อกำลัง
แรงงานทัง้ หมด

ค่าเป้าหมาย
(Target)
ผลงานที่ผ่านมา
(Baseline)

ปี 59 (๖ แห่ง)
ปี ๖๐ (๖ แห่ง)
ปี 61 (๖ แห่ง)
จากทั้งหมด ๗
แห่ง
ร้อยละเฉลีย่ ๓ ปี
= ๘๕

ปี ๖1 ร้อยละ
+ 52.0๑
+ 86.64
ปี 59
= ร้อยละ
19.93
ปี ๖๐
= ร้อยละ
21.02
ปี 61
= ร้อยละ
23.41
ร้อยละเฉลี่ย ๓
ปี = 21.45

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย
5 ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖5

85

85

85

100

๑๐๐

๙2

๕
๕
๕
๕
๕
๕
(๔๔.๙๑) (๓๙.๙๑) (๓๔.๙๑) (๒๙.๙๑) (๒๔.๙๑) (๒๘.๙๑)
๕
๕
๕
๕
๕
๕
(๘๕.๐๐) (๘๐.๐๐) (๗๕.๐๐) (๗๐.๐๐) (๖๕.๐) (๖๙.๐๐)

๒2

๒3

๒4

๒5

๒6

๒4

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตาม
เป้าหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน

ค่าเป้าหมาย
(Target)
ผลงานที่ผ่านมา
(Baseline)

ปี 56
=0.275
ปี 58
0.295
ปี ๖๐
= ๐.296
เฉลี่ยปีละ 0.28
๕. ร้อยละของ ปี 57 ร้อยละ
79.48
ผู้ด้อยโอกาส
ปี 58 ร้อยละ
ทางสังคมที่
ได้รับการดูแล 82.59
ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ปี 59 ร้อยละ
อย่างต่อเนื่อง 85.79
ปี 60 ร้อยละ
เพื่อคุณภาพ
87.58
ชีวิตที่ดีขึ้น
ร้อยละเฉลีย่ ๔ ปี
= ๘๓.๘๖
ปี 58
๔. สังคมสตูลมี
๖. ร้อยละของ
ความพร้อมของ ชุมชน/หมู่บ้าน = 15 หมู่บา้ น
ปี 59
การเป็นสังคม
เป้าหมายที่ผา่ น
= 7 หมู่บ้าน
ผู้สูงอายุ และเป็น เกณฑ์ชุมชน/
ปี 60
สังคมแห่งการ
หมู่บ้าน
= 7 หมู่บ้าน
เรียนรู้เข้มแข็ง
เศรษฐกิจ
ปี ๖1
อย่างยั่งยืน ยึด
พอเพียง
= ๗ หมู่บ้าน
หลักปรัชญา
(280 หมู่บ้าน)
ปี 62
เศรษฐกิจพอเพียง
= 56 หมู่บ้าน
ร้อยละเฉลีย่ ๔ ปี
= ร้อยละ ๑๐๐
๗. ร้อยละของ
ปี 60
หน่วยงาน
ร้อยละ 75
ภาครัฐในจังหวัด
ปี 61
สตูล ที่มีการ
ร้อยละ 100
ขับเคลื่อนการ
เฉลี่ย 2 ปี
ดำเนินงานด้าน = ร้อยละ 87.5
การพัฒนา

๓. ความเหลื่อม
ล้ำทางรายได้
ลดลง ความมั่นคง
ทางอาชีพของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

๔. ค่า
สัมประสิทธิ์
ความไม่เสมอ
ภาคด้านรายได้

เฉลี่ย
5 ปี
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๒๕๖๑๒๕๖5
ลดลง ลดลงร้อย ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ร้อยละ
ละ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
1
2
3
4
5
3
(๐.293) (๐.290) (๐.๒๘7) (๐.๒84) (๐.๒81) (๐.๒๘7)

๙๐

๙๑

๙๒

๙๓

๙๔

๙๒

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

๙๐

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตาม
เป้าหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน

ค่าเป้าหมาย
(Target)
ผลงานที่ผ่านมา
(Baseline)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย
5 ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖5

คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
ปี 60
3
3
3
3
3
3
๘. ร้อยละของ
ป.๖
(41.05, (๔2.2๘, (๔๓.54, (๔4.๘4, (๔6.18, (๔3.57,
ค่าเฉลี่ยคะแนน
O-NET ทุกวิชา = 37.27 คะแนน 32.79) ๓3.77) ๓๔.๗8) ๓๕.๘2) ๓6.89) ๓๔.81)
ม.๓
ของนักเรียนชั้น
= 29.53 คะแนน
ป.๖/ม. ๓
ปี ๖1
เพิ่มขึ้น
ป.๖
= 41.05 คะแนน

ม.๓
= 32.79 คะแนน

๕. ปัญหา
อาชญากรรม
ยาเสพติดและภัย
คุกคามลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมพหุ
วัฒนธรรม
อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข

9. ร้อยละที่
ลดลงของ
ปัญหา
อาชญากรรม
ต่อประชากร
แสนคน

๑0. ร้อยละ
ของจำนวน
หมู่บ้าน/ชุมชน
ปลอดยา
เสพติด
(หมู่บ้านสีขาว)
ต่อหมู่บ้าน/
ชุมชนทั้งหมด
๒80 หมู่บ้าน
20 ชุมชน

ร้อยละการเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 3 ปี
ป.๖ = 3.78
ม.๓ = 3.26
ปี 58
31.46
= ร้อยละ 31.65
ปี 59
=ร้อยละ 31.48
ปี 60
= ร้อยละ 31.27
ร้อยละเฉลีย่
3 ปี
= ร้อยละ 31.46
(ลดลง
ร้อยละ 0.5)
ปี 59
53
= ร้อยละ 22.81 (159
คิดเป็น 68
หมู่บ้าน/
หมู่บ้าน/ชุมชน
ชุมชน)
ปี ๖๐
= ร้อยละ 37.24
คิดเป็น ๑11
หมู่บ้าน/ชุมชน
ปี ๖1
= ร้อยละ 53.84

30.96

30.46

29.96

29.46

30.46

55
(๑65
หมู่บ้าน/
ชุมชน)

๕7
(๑71
หมู่บ้าน/
ชุมชน)

๕9
(๑77
หมู่บ้าน/
ชุมชน)

61
(๑83
หมู่บ้าน
ชุมชน)

๕7
(๑71
หมู่บ้าน/
ชุมชน)

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตาม
เป้าหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน

รวม 300)

ค่าเป้าหมาย
(Target)
ผลงานที่ผ่านมา
(Baseline)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย
5 ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖5

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

คิดเป็น 161
หมู่บ้าน/ชุมชน
เฉลี่ย 3 ปี
= ร้อยละ 37.96
คิดเป็น 114
หมู่บ้าน/ชุมชน

๑1. ร้อยละการ
จัดการรายกรณี
สำเร็จ (Case
Management )
ด้านความรุนแรง
ในครอบครัว

ปี 58
15 ราย
ร้อยละ 100
ปี 59
18 ราย
ร้อยละ 100
ปี 60
29 ราย
ร้อยละ 100

แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 11 แนวทาง ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังต่อไปนี้
๑. ส่งเสริมความอบอุ่นและความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว และความผาสุกในชุมชน
๒. พัฒนาบริการทางการแพทย์ ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้แก่
ประชาชนให้เห็นความสำคัญของภาวะสุขภาพที่ดี
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทางด้านสังคม จิตอาสาและองค์กรสาธารณประโยชน์ให้เข้มแข็งและ
เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม
๔. ส่งเสริมการมีงานทำ สร้างอาชีพที่มั่นคง ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน รองรับการแข่งขัน และการเข้าถึง
สวัสดิการสังคม
๕. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ สู่การเรียนรู้ของประชาชนให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งด้วยตนเอง
๗. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสถาบัน
สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม
๘. ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการของรัฐตามบริบทของพื้นที่ พัฒนาสู่ภาครัฐ ๔.๐
๙. คุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ และสุ ข ภาวะของผู ้ ส ู ง อายุ คนพิ ก าร และผู ้ ด ้ อ ยโอกาส
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
๑๐. ยกระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมให้เกิดคุณค่าและมูลค่า

11. พัฒนาพื้นที่เมืองให้เป็น Smart City

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กระบวนการห่วงโซ่คุณค่า Value Chain
ต้นทาง

กลางทาง

ปลายทาง

- พั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทุ ก
ประเภท ทุกระดับ สู่การเรียนรู้ของประชาชนให้
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

- ส่ ง เสริ ม การมี ง านทำ ยกระดั บ ทั ก ษะฝี มื อ
แรงงาน และการเข้าถึงสวัสดิการสังคม

- ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทางด้าน

- การพัฒนาและสร้างความเข้มเข็งให้แก่สถาบัน
ครอบครัว และความผาสุกในชุมชน
- พัฒนาบริการทางการแพทย์ ภูมิปัญญาแพทย์
แผนไทย และสมุนไพร ส่งเสริมและสร้างความ
ตระหนักรู้แก่ประชาชนให้เห็นความสำคัญของ
ภาวะสุขภาพที่ดี
-พัฒนาพื้นที่เมืองให้เป็น Smart City

-การจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/
ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งด้วยตนเอง
- คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและ
สุขภาวะของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
- ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการ
ของรัฐตามบริบทของพื้นที่ พัฒนาสู่ภาครัฐ ๔.๐

สังคม จิตอาสาและองค์กรสาธารณประโยชน์
ให้เข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม
- สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี
บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม
- ยกระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ส่งเสริม และพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมให้เกิด
คุณค่าและมูลค่า

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2564

แบบ จ.2

งบประมาณจังหวัดสตูล
แหล่งงบประมาณ
กระทรวง กรม

จังหวัดสตูล
ประเด็น
การพัฒนา โครงการ
(จานวน
)

งบประมาณ
(บาท)

อปท.

โครงการ
โครงการ
โครงการ
(จานวน งบประมาณ (บาท) (จานวน งบประมาณ (บาท) (จานวน
)
)
)

ประเด็น
การพัฒนา
ที่ 1

15

310,174,000

144

##########

91

742,755,495

ประเด็น
การพัฒนา
ที่ 2

3

3,466,110

26

543,263,850

64

148,767,600

-

ประเด็น
การพัฒนา
ที่ 3

10

20,729,286

107

920,520,067

101

##########

ค่าใช้จ่าย
ในการ
บริหารงาน
จังหวัด
แบบบูรณา
การ

-

รวมทั้งสิ้น

28

8,000,000

#########

-

277

-

##########

-

256

รวมทั้งสิ้น

เอกชน

-

##########

2

งบประมาณ
(บาท)

252

##########

-

93

695,497,560

-

-

218

##########

-

-

-

2

2,600,000

โครงการ
(จานวน งบประมาณ (บาท)
)

2,600,000

563

8,000,000

##########

แบบ จ.2
ลาดับ
ประเด็นการพัฒนา/
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
แผนงาน
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
ชาติ
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

(2) งบประมาณของกระทรวง กรม
กระทรวงสาธารณสุข
1. โครงการเพิม่ ศักยภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพือ่ รองรับ
การให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

2

2

ร้อยละคุณภาพ สานักงาน
ชีวิตที่ดีขึ้น 30 สาธาณณสุข
จังหวัดสตูล

863,813,414

4

2

ก่อสร้างอาคาร สนง.
จานวน 1 แห่ง สาธารณสุข
จังหวัดสตูล

120,371,900

กิจกรรมพัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและระบบการ
ส่งต่อ รพ.สตูล
กิจกรรมพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและระบบการส่ง
ต่อ รพ.ละงู
กิจกรรมก่อสร้างศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเกาะหลีเป๊ะ
กิจกรรมพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและระบบการส่งต่อ
จังหวัดสตูล
2. โครงการพัฒนาก่อสร้างอาคารเพือ่ พัฒนาระบบบริการ
โรงพยาบาลละงู อาเภอละงู จ.สตูล
กิจกรรมพัฒนาก่อสร้างอาคารเพื่อพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาล
ละงู อาเภอละงู จ.สตูล
4. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบ
สุขภาพระดับอาเภอ

120,371,900

3

2

ร้อยละของพืน้ ที่ สนง.
ที่มีคลินกิ หมอ สาธารณสุข
ครอบครัว จังหวัดสตูล

กิจกรรมรพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพ
ระดับอาเภอ
5. โครงการเพิม่ การเข้าถึงบริการสุขภาพชายแดนภาคใต้แบบ
บูรณาการ

6,215,044
3

2

ร้อยละของ สนง.
หน่วยบริการที่ สาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์ จังหวัดสตูล

1,493,624

1,493,624

กิจกรรม.เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพชายแดนภาคใต้แบบบูรณาการ
3. โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม

6,215,044

3

2

ร้อยละของกลุ่ม สนง.
วัยมีพฤติกรรม สาธารณสุข
สุขภาพที่ถกู ต้อง จังหวัดสตูล

4,639,800

4

2

ก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาล
จานวน 1 แห่ง สตูล

274,065,600

4. โครงการพัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์และรักษาความ
ปลอดภัยแก่นกั ท่องเที่ยว
กิจกรรมก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกอุบัตเิ หตุ พื้นที่ 8,250 ตรม.
ขนาด 60*45 เมตร จานวน 5 ชั้น แบบเลขที่ 8708/43+ข.
258/สค./52 ระยะเวลาก่อสร้าง 750 วัน 15 งวดงาน
177,228,500
บาท่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที

4

2

ก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาล
จานวน 1 แห่ง ละงู

177,228,500

9. โครงการรก่อสร้างโรงยิมเนเซี่ยม ขนาด 1,000 ที่นงั่ ภายใน
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

2

3

ก่อสร้างโรงยิมเน สานักงาน
เซี่ยม จานวน 1 การกีฬา
แห่ง
แห่งประเทศ
ไทย จังหวัด
สตูล

92,070,000

กิจกรรมประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม
7. โครงการก่อสร้างอาคารบาบัดรักษาผูป้ ว่ ย 6 ชั้น รพ.สตูล

4,639,800

กิจกรรมก่อสร้างอาคารบาบัดรักษาผู้ป่วย 6 ชั้น รพ.สตูล

274,065,600

กิจกรรมก่อสร้างโรงยิมเนเซี่ยม ขนาด 1,000 ที่นั่ง ภายในสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล หมู่ที่ 6 ตาบลคลองขุด อาเภอเมือง
จังหวัดสตูล

92,070,000

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
10.โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว

กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว

4

3

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

181,000

181,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
11.โครงการเสริมสร้างศักยภาพในครอบครัวลดความรุนแรงในเด็ก
เล็ก

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพในครอบครัวลดความรุนแรงในเด็กเล็ก
12.โครงการพัฒนาระบบงานศูนย์ปฎิบตั ิการเพือ่ ป้องกันการกระทา
ความรุนแรงในครอบครัวศูนย์ปฎิบตั ิการเพือ่ ป้องกันการกระทาความ
รุนแรงในครอบครัว

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ
4
3

4

3

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

กิจกรรมพัฒนาระบบงานศูนย์ปฎิบัตกิ ารเพื่อป้องกันการกระทาความ
รุนแรงในครอบครัวศูนย์ปฎิบัตกิ ารเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรง
ในครอบครั
ว
กระทรวงแรงงาน
13. โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน

งบประมาณ
(บาท)
425,000

425,000
30,000

30,000

4

4

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.จัดหา
งานจังหวัด
สตูล

660,300

กิจกรรมให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีวา่ งงาน

291,800

กิจกรรมมีงานทานาชุมชนเข้มแข็ง

182,500

กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย

6,000

กิจกรรมยกระดับคุณภาพบริการจัดหางานสู่ความเป็นเลิศ
14. โครงการบริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ

180,000
4

4

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.จัดหา
งานจังหวัด
สตูล

196,700

กิจกรรมจัดหางานพิเศษสาหรับผู้พ้นโทษ

1,900

กิจกรรมจัดหางานพิเศษสาหรับนักเรียน นักศึกษา

7,000

กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทา

7,800

กิจกรรมส่งเสริมคนพิการทางานในหน่วยงานภาครัฐ
15. โครงการเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงาน

กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทาให้ทหารกองประจาการที่จะปลดเป็น
ทหารกองหนุน
กิจกรรมการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ
กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร
กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้
กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทาที่บ้าน
16. โครงการขยายโอกาสการมีงานทาให้ผสู้ ูงอายุ

180,000
4

4

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.จัดหา
งานจังหวัด
สตูล

136,900

26,000
12,700

4

4

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.จัดหา
งานจังหวัด
สตูล

25,700
20,000
35,000
17,500
94,100

กิจกรรมสารวจความต้องการของผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพและ
ทางาน
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ

13,700

กิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

31,200

กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและ
การท่องเที่ยว
17. โครงการยกระดับศักยภาพฝีมือและสมรรถนะสู่ Thailand 4.0

14,000

35,200

4

4

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
ฝีมือแรงงาน
สตูล

กิจกรรมยกระดับศักยภาพฝีมือและสมรรถนะสู่ Thailand 4.0
18. โครงการอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์
อัจฉริยะ หุ่นยนต์ ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
ปัญญาประดิษฐ์
กิจกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ
หุ่นยนต์ ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมปัญญา
ประดิษฐ์

1,184,000

1,184,000
4

4

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
ฝีมือแรงงาน
สตูล

288,000

288,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
19. โครงการระบบขนส่ง/โลจิสติกส์

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ
4
4

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
ฝีมือแรงงาน
สตูล

972,000

ประชาชนมีการ สนง.พัฒนา
เพิม่ โอกาสใน ฝีมือแรงงาน
การประกอบ สตูล
อาชีพ

1,914,000

กิจกรรมระบบขนส่ง/โลจิสติกส์
20. โครงการท่องเที่ยว/บริการ บริการด้านสุขภาพ กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์/วัฒนธรรม

กิจกรรมท่องเที่ยว/บริการ บริการด้านสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์/วัฒนธรรม
21. โครงการอบรมเพิม่ ขีดความสามารถภาษาต่างประเทศ

972,000
4

4

1,914,000
4

4

ประชาชนมีการ สนง.พัฒนา
เพิม่ โอกาสใน ฝีมือแรงงาน
การประกอบ สตูล
อาชีพ

144,000

4

4

ประชาชนมีการ สนง.พัฒนา
เพิม่ โอกาสใน ฝีมือแรงงาน
การประกอบ สตูล
อาชีพ

810,000

กิจกรรมอบรมเพิ่มขีดความสามารถภาษาต่างประเทศ
22. โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพือ่ เพิม่ โอกาส
ในการประกอบอาชีพ

กิจกรรมฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ
23. โครงการฝึกอบรมแรงงานผูส้ ูงอายุเพือ่ เพิม่ โอกาสในการ
ประกอบอาชีพ

144,000

810,000
4

4

ประชาชนมีการ สนง.พัฒนา
เพิม่ โอกาสใน ฝีมือแรงงาน
การประกอบ สตูล
อาชีพ

กิจกรรมฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
24. โครงการแก้ไขปัญหาความดือดร้อนด้านอาชีพ

4

4

แรงงานได้รับการ สนง.
เสริมสร้าง แรงงาน
ศักยภาพ 380 จังหวัดสตูล
คน

กิจกรรมบริหารจัดการแรงงานนอกะบบแรงงานสูงอายุ และ
แรงงานคนพิการ
27. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพือ่
บูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน
กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณา
การภารกิจของกระทรวงแรงงาน
28. โครงการให้บริการประชาชนด้านแรงงาน โดยศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน

กิจกรรมให้บริการประชาชนด้านแรงงาน โดยศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน
29. โครงการจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และ
ตัวชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด

กิจกรรมจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และตัวชี้วดั ภาวะ
แรงงานจังหวัด

700,000

700,000
1

4

จานวน สปก. ที่ สนง.
เข้าร่วมฯ
แรงงาน
จังหวัดสตูล

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
26. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกะบบแรงงานสูงอายุ และ
แรงงานคนพิการ

216,000

216,000

กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนทักษะฝีมือแรงงาน
25. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการ

งบประมาณ
(บาท)

30,000

30,000
1

4

มีแผน
สนง.
ยุทธศาสตร์ด้าน แรงงาน
แรงงานนอกระบบ จังหวัดสตูล

40,300

40,300
2

4

จานวน อสร. ที่ สนง.
เข้าร่วมกิจกรรม แรงงาน
จังหวัดสตูล

60,000

60,000
2

4

จานวน ปชช.ที่ สนง.
ได้รับบริการด้าน แรงงาน
แรงงานผ่านศูนย์ฯ จังหวัดสตูล

184,000

184,000
2

4

จานวนบท
วิเคราะห์
สถานการณ์
แรงงาน

สนง.
แรงงาน
จังหวัดสตูล

184,000

184,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
30. โครงการจัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับค่าจ้างของ
จังหวัด

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หน่วย
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
โครงการ
ดาเนินงาน
สาคัญ
2
4
จานวนครั้งการ สนง.
จัดประชุม แรงงาน
คณะอนุ
จังหวัดสตูล
กรรมการฯ

กิจกรรมจัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้างของจังหวัด
31. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด

2

4

มีแผน
สนง.
ยุทธศาสตร์ด้าน แรงงาน
แรงงานระดับ จังหวัดสตูล
จังหวัด

26,800

2

4

จานวนครั้งการ สนง.พัฒนา
จัดประชุม ฝีมือแรงงาน
บุคลากรด้าน สตูล
การท่อเที่ยว

644,000

26,800

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
33. โครงการฝึกอบรมผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่งรัฐ

644,000
3

4

ร้อยละของ สนง.พัฒนา
แรงงานที่เข้ารับ ฝีมือแรงงาน
การพัฒนา สตูล

3

3

สถาน
สนง.
ประกอบการ แรงงาน
ได้รับการพัฒนา จังหวัดสตูล
20 คน

42,400

3

4

ผูใ้ ช้แรงงานใน สนง.
สปก. มีความรู้ แรงงาน
เพิม่ ขึ้น 60 คน จังหวัดสตูล

45,000

3

4

บุคลากรใน สนง.
สถานประกอบ- แรงงาน
การด้านอาชีวอ จังหวัดสตูล
นามัยและสถ
ภาพแวดล้อม มี
ความรู้เพิม่ ขึ้น
จานวน 50 คน

12,500

3

6

สนง.
แรงงาน
จังหวัดสตูล

83,500

กิจกรรมฝึกอบรมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
34. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและ
การใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้าย

45,900

45,900

กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ดา้ นแรงงานระดับจังหวัด
32. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

งบประมาณ
(บาท)

259,000

259,000

กิจกรมจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารสถานประกอบการตามแนวปฏิบัตกิ าร
ใช้แรงงานที่ดี
กิจกรรมติดตามสถานประกอบการที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
35. โครงการเสริมสร้างวินยั การทางานในสถานประกอบการ

กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ผู้ใช้แรงงานที่ปฏิบัตงิ านในสถาน
ประกอบการ
36. โครงการพัฒนาองค์ความรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านปลอดภัย
และอาชีวอนามัยแก่บคุ ลากรที่ปฎิบตั ิงานในสถานประกอบการ

กิจกรรม จัดอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นความปลอดภัยอาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
37. โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ
กิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

สถาน
ประกอบการเข้า
ร่วมกิจกรรม
จานวน 90 แห่ง

กิจกรรม จัดอบรมประชุมชี้แจงการจัดทาระบบการจัดการปัญหายา
เสพติดในสถานประกอบการ

นายจ้าง/ลูกจ้าง
มีความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติด
เพิ่มขึ้นจานวน
50 คน

กิจกรรมตรวจประเมินสถานประกอบกิจการจนกระทั่งผ่านเกณฑ์

สถาน
ประกอบการที่
เข้าร่วม จานวน 3
แห่ง
สถาน

กิจกรรมดาเนินโครงการโรงงานสีขาว

ประกอบการเข้า
ร่วมจานวน 20
แห่ง

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

กิจกรมมรณรงค์เพื่อสร้างเจตนคติที่ดและสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
แรงงานป้องกันยาเสพติด
38. โครงการงานบริการกองทุนประกันสังคม ณ หน่วยบริการ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

นายจ้าง/ลูกจ้าง
เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 1 ครั้ง
4

4

จานวน
สนง.
ผูป้ ระกันตนตาม ประกันสังคม
มาตรา 33 จังหวัดสตูล
มาตรา 39 และ
มาตรา 40

กิจกรรม การรับขึ้นทะเบียนนายจ้าง ผู้ประกันตนตาม ม. 33 ม. 39
และ ม. 40 ตามกฎหมายประกัน สังคมและกฎหมายกองทุนเงิน
ทดแทน
39. โครงการจัดประชุมให้ความรู้งานประกันสังคมแก่นายจ้าง
สถานประกอบการ และผูป้ ระกันตน

งบประมาณ
(บาท)

41,280

41,280

4

4

จานวนผูเ้ ข้าร่วม สนง.
ประชุม
ประกันสังคม
จังหวัดสตูล

กิจกรรม จัดประชุมให้ความรู้งานประกันสังคม

40,000

40,000

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
40. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ด้านประมง

2

5

เกษตรกรเข้ารับ สนง.ประมง
บริการศพก.และ จ.สตูล
นาความรู้ไปใช้
ไม่นอ้ ยกว่า 200
ราย/ศูนย์

กิจกรรมเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านประมง
41. โครงการพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer

204,500
2

4

เกษตรกร ผ่าน สนง.ประมง
การประเมินเป็น จ.สตูล
Smart Farmer
100 %

2

4

ให้บริการคลินกิ สนง.ประมง
ประมง 4 ครั้ง/ จ.สตูล
125 ราย

กิจกรรมพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer
42. โครงการคลินกิ เกษตรเคลื่อนที่ฯ

204,500

45,000

45,000

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

13,000

13,000

กระทรวงศึกษาธิการ
43. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

4

5

ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัย
ทางการศึกษา การอาชีพละงู
เพิม่ ขึ้น

189,600

4

5

กลุ่มนักเรียน วิทยาลัย
สามารถ
การอาชีพละงู
ประกอบอาชีพ
อิสระได้มากขึ้น

139,000

3

5

ลดปัญหาการ วิทยาลัย
ออกกลางคัน การอาชีพละงู

กิจกรรมการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
44. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผูเ้ รียน

189,600

กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
45. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผูเ้ รียน

139,000

กิจกรรมลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
46. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา

25,000
4

5

ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัย
ทางการศึกษา การอาชีพละงู
เพิม่ ขึ้น

31,000

3

5

ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัย
ทางการศึกษา การอาชีพละงู
เพิม่ ขึ้น

117,000

กิจกรรมยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
47. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพือ่ คืนครูให้นกั เรียน

กิจกรรมจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน

25,000

31,000

117,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
48. โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูและบุคลากร

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ
4
5

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยการ
ทางการศึกษา อาชีพละงู
เพิม่ ขึ้น

งบประมาณ
(บาท)
30,000

กิจกรรมผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ครูและบุคลากร
49. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์

2

5

ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัย
ทางการศึกษา การอาชีพละงู
เพิม่ ขึ้น

4

5

ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัย
ทางการศึกษา การอาชีพละงู
เพิม่ ขึ้น

60,000

1

5

ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัย
ทางการศึกษา การอาชีพละงู
เพิม่ ขึ้น

5,000,000

กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์
50. โครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน

790,000

กิจกรรมอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน
51. โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

60,000

กิจกรรมพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
52. โครงการเรียนฟรี 15 ปี

5,000,000
4

5

ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัย
ทางการศึกษา การอาชีพละงู
เพิม่ ขึ้น

3

5

ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัย
ทางการศึกษา การอาชีพละงู
เพิม่ ขึ้น

30,000

4

5

ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัย
ทางการศึกษา การอาชีพละงู
เพิม่ ขึ้น

52,500

2

4

ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัย
ทางการศึกษา การอาชีพละงู
เพิม่ ขึ้น

250,000

2

5

ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัย
ทางการศึกษา การอาชีพละงู
เพิม่ ขึ้น

378,000

กิจกรรมเรียนฟรี 15 ปี
53. โครงการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดาริ

30,000

กิจกรรมทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
55. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

52,500

กิจกรรมเสริมสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
56. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนการสอนการบริหารฯ

250,000

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนการบริหารฯ
57. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

378,000
2

4

ผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัย
ทางการศึกษา การอาชีพละงู
เพิม่ ขึ้น

กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน
58. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพือ่ ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

8,000,000

8,000,000

กิจกรรมศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดาริ
54. โครงการทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ

790,000

50,000

50,000
4

4

ผลสัมฤทธิ์ สนง.เขต
ทางการศึกษา พืน้ ที่
เพิม่ ขึ้น
ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

695,110

กิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

149,000

กิจกรรมอบรมปฏิบัตกิ ารพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร์ : การคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย (เวทคณิต) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษามาลายูเพื่อ
การสื่อสารสู่อาเซียน
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วดั หลักสาตร
แกนกลางฯ 2561
59. โครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

129,335

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการสอน ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

210,775
206,000
4

4

ผลสัมฤทธิ์ สนง.เขต
ทางการศึกษา พืน้ ที่
เพิม่ ขึ้น
ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

1,100,000

600,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
60. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี ให้มีคณ
ุ ภาพ

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ
4

4

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์ สนง.เขต
ทางการศึกษา พืน้ ที่
เพิม่ ขึ้น
ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
โครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี ให้มีคณ
ุ ภาพ
61. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

งบประมาณ
(บาท)
500,000
45,995,300

45,995,300

4

4

ผลสัมฤทธิ์ สนง.เขต
ทางการศึกษา พืน้ ที่
เพิม่ ขึ้น
ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

280,000

4

4

ผลสัมฤทธิ์ สนง.เขต
ทางการศึกษา พืน้ ที่
เพิม่ ขึ้น
ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

90,000

4

4

ผลสัมฤทธิ์ สนง.เขต
ทางการศึกษา พืน้ ที่
เพิม่ ขึ้น
ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

50,000

4

4

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

4

4

ผลสัมฤทธิ์ สนง.ศึกษา
ทางการศึกษา เอกชน
เพิม่ ขึ้น
จังหวัดสตูล

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
62. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการเพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของโรงเรียนในพืน้ ที่เกาะ

กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการ
ศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่เกาะ
63. โครงการพัฒนาศักยภาพการสอนและการออกข้อสอบ
คณิตศาสตร์เพือ่ พัฒนาการคิดตามแนวการสอบ O-net

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการสอนและการออกข้อสอบคณิตศาสตร์เพื่อ
พัฒนาการคิดตามแนวการสอบ O-net
65. โครงเสริมสร้างความเข้าใจสถานศึกษาเอกชน

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจสถานศึกษาเอกชน
66. โครงการการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพือ่ ความ
มั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน

44,020,900

กิจกรรมการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง
มั่งคัง ยั่งยืน
67. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
68. โครงการคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเอกชนที่จัด
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กิจกรรมคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
69. โครงการส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
โรงเรียนเอกชนพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์โรงเรียน
เอกชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
70. โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านกายภาพโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามขนาดเล็กจังหวัดชายแดนภาคใต้
71. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ดว้ ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

44,020,900

2,773,400

2,773,400

4

4

ผลสัมฤทธิ์ สนง.ศึกษา
ทางการศึกษา เอกชน
เพิม่ ขึ้น
จังหวัดสตูล

32,941,300

32,941,300
4

4

ผลสัมฤทธิ์ สนง.ศึกษา
ทางการศึกษา เอกชน
เพิม่ ขึ้น
จังหวัดสตูล

1,160,700

1,160,700
4

4

ผลสัมฤทธิ์ สนง.ศึกษา
ทางการศึกษา เอกชน
เพิม่ ขึ้น
จังหวัดสตูล

12,412,660

12,412,660
4

4

ผลสัมฤทธิ์ สนง.ศึกษา
ทางการศึกษา เอกชน
เพิม่ ขึ้น
จังหวัดสตูล

10,000,000

10,000,000
4

4

ผลสัมฤทธิ์ สนง.ศึกษา
ทางการศึกษา เอกชน
เพิม่ ขึ้น
จังหวัดสตูล

11,604,200

11,604,200

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
72.โครงการงานมหกรรมวิชาการการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ
4
4

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์ สนง.ศึกษา
ทางการศึกษา เอกชน
เพิม่ ขึ้น
จังหวัดสตูล

กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
73. โครงการพัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดน
ภาคใต้สู่การพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน
กิจกรรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่
การพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน
74 .โครงการพัฒนาและยกระดับทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมพัฒนาและยกระดับทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
75. โครงการเปิดโลกการศึกษาและพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้สู่สันติสุข
กิจกรรมเปิดโลกการศึกษาและพหุวฒ
ั นธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่
สันติสุข
76. โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
77. โครงการฝึกอบรมบังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผูน้ าขั้นความรู้
ชั้นสูง (A.C.T)
กิจกรรมฝึกอบรมบังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นาขั้นความรู้ชั้นสูง
(A.C.T)
78. โครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอนี ประจา
มัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮ) พุทธศักราช
2559/ฮิจเราะฮศักราช 1437

4

4

ผลสัมฤทธิ์ สนง.ศึกษา
ทางการศึกษา เอกชน
เพิม่ ขึ้น
จังหวัดสตูล

4

4

ผลสัมฤทธิ์ สนง.ศึกษา
ทางการศึกษา เอกชน
เพิม่ ขึ้น
จังหวัดสตูล

4

4

ผลสัมฤทธิ์ สนง.ศึกษา
ทางการศึกษา เอกชน
เพิม่ ขึ้น
จังหวัดสตูล

4

4

ผลสัมฤทธิ์ สนง.ศึกษา
ทางการศึกษา เอกชน
เพิม่ ขึ้น
จังหวัดสตูล

2,773,400

2,773,400
4

4

ผลสัมฤทธิ์ สนง.ศึกษา
ทางการศึกษา เอกชน
เพิม่ ขึ้น
จังหวัดสตูล

3,972,000

3,972,000
4

4

ผลสัมฤทธิ์ สนง.ศึกษา
ทางการศึกษา เอกชน
เพิม่ ขึ้น
จังหวัดสตูล

1,114,500

1,114,500

1

6

ผูเ้ ข้าร่วม
ที่ทาการ
โครงการมี ปกครอง
พฤติกรรมใน จังหวัดสตูล
ทิศทางที่ดีขึ้น

1,430,000

1,430,000
1

6

เยาวชนมีความรู้ ที่ทาการ
ความเข้าในใน ปกครอง
หลักสูตร
จังหวัดสตูล

173,200

1

6

ร้อยละความพึง ที่ทาการ
พอใจของ ปกครอง
ประชาชนผูอ้ ยู่ จังหวัดสตูล
อาศัย

173,200

1

6

ร้อยละความพึง ที่ทาการ
พอใจของ ปกครอง
ประชาชนผูอ้ ยู่ จังหวัดสตูล
อาศัย

60,000

1

6

มีการปรับปรุง ที่ทาการ
ศูนย์บริการ ปกครอง
อิสลามประจา จังหวัดสตูล
จังหวัดจานวน 1
แห่ง

60,000,000

173,200

กิจกรรมป้องกันและปราบปราม
83. โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจา
จังหวัดสตูล

2,961,000

2,961,000

กิจกรรมจัดระเบียบสังคม
82. โครงการป้องกันและปราบปราม

49,168,390

49,168,390

กิจกรรมฝึกอบรมเยาวชน อส.
81. โครงการจัดระเบียบสังคม

9,320,000

9,320,000

กิจกรรมจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
80. โครงการฝึกอบรมเยาวชน อส.

500,000

500,000

กิจกรรมพัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจามัสยิด
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮ) พุทธศักราช 2559/ฮิจ
เราะฮศักราช 1438
กระทรวงมหาดไทย
79. โครงการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

งบประมาณ
(บาท)

173,200

60,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

กิจกรรมก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจาจังหวัดสตูล
กระทรวงวัฒนธรรม
84. โครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านบากันใหญ่

60,000,000

4

6

ประชาชนมีความ สนง.
เข้าใจใน
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมเพิม่ ขึ้น จังหวัดสตูล

กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลความรู้ประวัตศิ าสตร์ท้องถิ่นและองค์ความรู้ดา้ น
อาชีพและวิถีชุมชนชาวประมง
กิจกรรมอบรมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
85. โครงการวัฒธรรมเพิม่ ค่ารากฐานสตูลยั่งยืน

งบประมาณ
(บาท)

118,000

59,000
59,000
4

6

ประชาชนมีความ สนง.
เข้าใจใน
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมเพิม่ ขึ้น จังหวัดสตูล

3,000,000

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วถิ ีชุมชน : ศิลปะ วัฒนธรรม สัญจรไทย มาเลเซี
ย
กิจกรรมรวมพลคนศิ
ลปินถิ่นสโตย

428,571
428,571

กิจกรรมสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมในมิตวิ ฒ
ั นธรรมจังหวัดสตูล

428,571

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารนาเสนอคุตบะห์ (ธรรมมกถา) เชิงคุณภาพ

428,571

กิจกรรมค่ายเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสังคมไทยสู่อาเซียน

428,571

กิจกรรมคุณธรรมดี วัฒนธรรมเด่น สร้างสรรค์ตน้ แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
กิจกรรมพัฒนาวัฒนธรรมอาหารคาวหวานสู่อาเซียน

428,571
428,571

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
86. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านอาชีพของคนพิการ

4

6

ร้อยละของ
ผูด้ ้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟืน้ ฟูอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

50,000

4

6

ร้อยละของ
ผูด้ ้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟืน้ ฟูอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

86,170

4

6

ร้อยละของ
ผูด้ ้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟืน้ ฟูอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

80,000

4

6

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

280,000

4

6

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านอาชีพของคนพิการ
87. โครงการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

50,000

กิจกรรมขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
88. โครงการส่งเสริมและคุม้ ครองการเข้าถึงสิทธิคนพิการ

กิจกรรมส่งเสริมและคุม้ ครองการเข้าถึงสิทธิคนพิการ
89. โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์และฟืน้ ฟูสมรรถภาพ

86,170

80,000

กิจกรรมจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพ
90. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พงึ่ และคนขอทาน

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและภาคประชาสังคมเพื่อการจัด
สวัสดิการ

280,000
ร้อยละของ
ผูด้ ้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟืน้ ฟูอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

117,000

222,400

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

กิจกรรมจัดทาข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนงานด้าน พม.
91. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พงึ่ และคนขอทาน

162,000
4

6

ร้อยละของ
ผูด้ ้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟืน้ ฟูอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

นิคมสร้าง
ตนเอง
พัฒนา
ภาคใต้สตูล

4

6

ร้อยละของ
ผูด้ ้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟืน้ ฟูอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

กิจกรรมก่อสร้างบ้านน้อยในนิคมและเรือนเพาะชา
84. โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูส้ ูงอายุ
(ศพอส.)

กิจกรรมขยายผลการจัดตัง้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติ ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ
86. โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ
อย่างมีคณ
ุ ภาพ

กิจกรรมสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสู่วยั สูงอายุอย่างมี
คุ87.
ณภาพ
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกของ
ผูส้ ูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

กิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้
เหมาะสมและปลอดภัย
88. โครงการให้บริการสงเคราะห์ผสู้ ูงอายุในภาวะยากลาบาก

กิจกรรมให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบาก

5,082,044

5,082,044

กิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
85. โครงการขยายผลการจัดตัง้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริม
อาชีพผูส้ ูงอายุ

งบประมาณ
(บาท)

40,000

40,000
4

6

ร้อยละของ
ผูด้ ้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟืน้ ฟูอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

3,000,000

3,000,000
4

6

ร้อยละของ
ผูด้ ้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟืน้ ฟูอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

4

6

ร้อยละของ
ผูด้ ้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟืน้ ฟูอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

ร้อยละของ
ผูด้ ้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟืน้ ฟูอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

4

6

30,000

30,000
202,500

202,500
145,000

145,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
89. โครงการกองทุนผูส้ ูงอายุ

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ
4
6

ตัวชี้วัด
โครงการ
ร้อยละของ
ผูด้ ้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟืน้ ฟูอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

หน่วย
ดาเนินงาน
สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

กิจกรรมกองทุนผู้สูงอายุ
90. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผสู้ ูงอายุในชุมชน

4

6

ร้อยละของ
ผูด้ ้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟืน้ ฟูอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

50,500

4

6

ร้อยละของ
ผูด้ ้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟืน้ ฟูอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

244,800

4

6

ร้อยละของ
ผูด้ ้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟืน้ ฟูอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

400,000

50,500

กิจกรรมส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน
92. โครงการสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน

244,800

กิจกรรมสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน
93. โครงการจัดหาครอบครัวบุญธรรม

400,000
4

6

ร้อยละของ
ผูด้ ้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟืน้ ฟูอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

26,200

4

6

ร้อยละของ
ผูด้ ้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟืน้ ฟูอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

528,000

กิจกรรมจัดหาครอบครัวบุญธรรม
94. โครงการจัดหาครอบครัวอุปถัมป์

กิจกรรมจัดหาครอบครัวอุปถัมป์

780,920

780,920

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน
91. โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน

งบประมาณ
(บาท)

26,200

528,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
95. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ
4
6

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
96. โครงการส่งเสริมการดาเนินงานกองทุนคุม้ ครองเด็ก

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผูด้ ้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟืน้ ฟูอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

งบประมาณ
(บาท)
100,000

100,000

4

6

ร้อยละของ
ผูด้ ้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟืน้ ฟูอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

60,100

97. โครงการจัดหางานเนือ่ งในวันสาคัญของสตรี

4

6

ร้อยละของ
ผูด้ ้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟืน้ ฟูอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

20,000

กิจกรรมจัดหางานเนื่องในวันสาคัญของสตรี
98. โครงการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ

4

6

ร้อยละของ
ผูด้ ้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟืน้ ฟูอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

4

6

ร้อยละของ
ผูด้ ้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟืน้ ฟูอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

4

6

ร้อยละของ
ผูด้ ้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟืน้ ฟูอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

กิจกรรมส่งเสริมการดาเนินงานกองทุนคุม้ ครองเด็ก

กิจกรรมเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ
99. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว

60,100

กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว
100. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้าประเวณี

กิจกรรมพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้าประเวณี

20,000
31,775

31,775
118,000

118,000
63,600

63,600

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
101. โครงการเสริมสร้างกระบวนการคุม้ ครองสวัสดิภาพบุคคลใน
ครอบครัว

กิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการคุม้ ครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว
102. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ
4
6

4

6

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผูด้ ้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟืน้ ฟูอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

ร้อยละของ
ผูด้ ้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟืน้ ฟูอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
103. จัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบตั ิการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์

กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัตกิ ารป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
104. โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
เครือข่าย และภาคประชาสังคม

กิจกรรมส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเครือข่าย
และภาคประชาสังคม
105. โครงการส่งเสริมการดาเนินงานการจัดบริการของศูนย์บริการ
คนพิการ

งบประมาณ
(บาท)
35,000

35,000
41,000

41,000
4

6

ร้อยละของ
ผูด้ ้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟืน้ ฟูอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

134,250

134,250
4

6

ร้อยละของ
ผูด้ ้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟืน้ ฟูอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

183,800

183,800
4

6

ร้อยละของ
ผูด้ ้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟืน้ ฟูอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

กิจกรรมส่งเสริมการดาเนินงานการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ

200,000

200,000

กระทรวสาธารณสุข
106. โครงการพัฒนา Application ระบบ Public Safety and
Emergency Management

กิจกรรมพัฒนา Application ระบบ Public Safety and
Emergency Management

6

11

โรงพยาบาลของ
รัฐสามารถให้
ให้บริการ
ประชาชนที่
สะดวกรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น สามารถ
สร้างความพึง
พอใจให้
ผูร้ ับบริการ

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดสตูล /
โรงพยาบาล
สตูล/
โรงพยาบาล
ประจาอาเภอ
6 แห่ง

2,000,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
107. โครงการ Smart Hospital

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
7
11
โรงพยาบาลของ
รัฐสามารถให้
ให้บริการ
ประชาชนที่
สะดวกรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น สามารถ
สร้างความพึง
พอใจให้
ผูร้ ับบริการ

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดสตูล /
โรงพยาบาล
สตูล/
โรงพยาบาล
ประจาอาเภอ
6 แห่ง

6,000,000

กิจกรรมSmart Hospital
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

920,520,067
107

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

(3) งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตาบลย่านซื่อ

5

1

ร้อยละ 60 ของ อบต.ย่านซื่อ
กลุ่มเป้ามีความ
เข้มแข็งมากขึ้น

20,000

5

1

ร้อยละ 60 ของ อบต.ย่านซื่อ
กลุ่มเป้าหมายมี
ชีวิตที่ดีขึ้น

90,000

5

1

ร้อยละ 60 ของ อบต.ย่านซื่อ
กลุ่มเป้าหมายมี
ชีวิตที่ดีขึ้น

15,000

5

1

ร้อยละ 60 ของ อบต.ย่านซื่อ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ

10,000

5

1

กองทุน
อบต.ย่านซื่อ
สวัสดิการชุมชน

20,000

5

1

ร้อยละ 60 ของ อบต.ย่านซื่อ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ

30,000

5

1

ร้อยละ 60 ของ เทศบาลตาบล
กลุ่มเป้าหมายมี ควนโดน
ความพึงพอใจ

50,000

3

1

จานวนพัฒนา อบต.แป-ระ
ครอบครัวใน
ชุมชนตาบลแประ

100,000

3

1

ร้อยละของ
อบต.แป-ระ
ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการมีความ
รักความสามัคคี
และใส่ใจ
สุขภาพซึ่งกัน
และกัน

100,000

3

1

จานวน
ครอบครัววัยรุ่น
ที่มีสุขภาพกาย
และใจดี

อบต.แป-ระ

100,000

4

2

จานวน
ครอบครัววัยรุ่น
ที่มีสุขภาพกาย
และใจดี

อบต.อุใด
เจริญ

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว
2. โครงการคืนชีวิตที่สดใสด้วยสายใยแห่งครอบครัว

จัดกิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์แก่ผู้สูงอายุ
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ
4. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวัน สตรีสากล

กิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันสตรีสากล
5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
กิจกรรมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
6. โครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน

กิจกรรมส่เสริมพัฒนาการ ฯ
7. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวสุขภาพดีถว้ นทั่วทั้งแม่ละเด็ก

กิขจกรรมสายใยรักแห่งครอบครัวสุขภาพดีถ้วนทั่วทั้งแม่ละเด็ก
8. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

50,000

กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
9. โครงการลดช่องว่างระหว่างวัยใส่ใจสุขภาพชุมชน

กิจกรรมลดช่องว่างระหว่างวัยใส่ใจสุขภาพชุมชน
10. โครงการสายใยรักครอบครัววัยรุ่นวัยใสกายใจดี

กิจกรรมสายใยรักครอบครัววัยรุ่นวัยใสกายใจดี
11.โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลอุใดเจริญ

3,000,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

กิจกรรมก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลอุใดเจริญ
12.โครงการก่อสร้างสนามกีฬา บ้านผัง 120 หมู่ที่ 7

กิจกรรมก่อสร้างสนามกีฬา
บ้านผัง 120 หมู่ที่ 7
13. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์

กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา
จาบังเกมส์
14. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน

3,000,000
4

2

จานวน
ครอบครัววัยรุ่น
ที่มีสุขภาพกาย
และใจดี

อบต.อุใด
เจริญ

4

2

จานวน
ครอบครัววัยรุ่น
ที่มีสุขภาพกาย
และใจดี

องค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัด
สตูล

4

2

จานวน
ครอบครัววัยรุ่น
ที่มีสุขภาพกาย
และใจดี

องค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัด
สตูล

4

2

จานวน
อบต. ย่านซื่อ
ครอบครัววัยรุ่น
ที่มีสุขภาพกาย
และใจดี

20,000

4

2

จานวน
อบต. ย่านซื่อ
ครอบครัววัยรุ่น
ที่มีสุขภาพกาย
และใจดี

30,000

20,000

30,000
4

2

จานวน
อบต. ย่านซื่อ
ครอบครัววัยรุ่น
ที่มีสุขภาพกาย
และใจดี

20,000

4

2

จานวน
อบต. ย่านซื่อ
ครอบครัววัยรุ่น
ที่มีสุขภาพกาย
และใจดี

10,000

4

2

จานวน
อบต. ย่านซื่อ
ครอบครัววัยรุ่น
ที่มีสุขภาพกาย
และใจดี

20,000

กิจกรรมจัดกิจกรรมรณรงค์สุขภาวะให้แก่ร้านอาหารในพื้นที่
18. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน

20,000

กิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน
19. โครงการอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

10,000

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
20. โครงการมหกรรมสร้างสุขภาพ

กิจกรรมมหกรรมสร้างสุขภาพ

500,000

500,000

กิจกรรมจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและไม่ตดิ ต่อ
17. โครงการรณรงค์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย

300,000

300,000

กิจกรรมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
16. โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

2,800,000

2,800,000

กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน
15. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

งบประมาณ
(บาท)

20,000
4

2

จานวน
เทศบาลตาบล
ครอบครัววัยรุ่น ควนโดน
ที่มีสุขภาพกาย
และใจดี

50,000

50,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
21. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ
4
2

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

จานวน
เทศบาลตาบล
ครอบครัววัยรุ่น ควนโดน
ที่มีสุขภาพกาย
และใจดี

กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
22. โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและประชาชน

4

2

จานวน
เทศบาลตาบล
ครอบครัววัยรุ่น ควนโดน
ที่มีสุขภาพกาย
และใจดี

4

2

จานวน
ครอบครัววัยรุ่น
ที่มีสุขภาพกาย
และใจดี

อบต.แป-ระ

4

2

จานวน
ครอบครัววัยรุ่น
ที่มีสุขภาพกาย
และใจดี

อบต.แป-ระ

50,000

4

2

จานวน
ครอบครัววัยรุ่น
ที่มีสุขภาพกาย
และใจดี

อบต.แป-ระ

10,000

4

2

จานวน
ครอบครัววัยรุ่น
ที่มีสุขภาพกาย
และใจดี

อบต.แป-ระ

100,000

50,000

กิจกรรมจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์
26.โครงการเฝ้าระวังโรคเรื้อรังในชุมชน

10,000

กิจกรรมเฝ้าระวังโรคเรื้อรังให้กับประชาชนในตาบลแป-ระ
27.โครงการก่อสร้างสนามกีฬา บ้านผัง 120 หมู่ที่ 7

1,500,000

1,500,000

กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค
25.โครงการสนับสนุนวันงดสูบบุหรี่โลก

50,000

50,000

กิจกรรมบริการรถการแพทย์ฉุกเฉินให้กับประชาชน
24.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

100,000

100,000

กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและประชาชน
23.โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

งบประมาณ
(บาท)

100,000
4

2

จานวน
ครอบครัววัยรุ่น
ที่มีสุขภาพกาย
และใจดี

อบต.ควน
กาหลง

2,800,000

4

2

จานวน
ครอบครัววัยรุ่น
ที่มีสุขภาพกาย
และใจดี

อบต.ควน
กาหลง

48,728,000

กิจกรรมก่อสร้างสนามกีฬา บ้านผัง 120 หมู่ที่ 7
28.โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอาเภอควนกาหลง

กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วงิ่ ยางพารา 8 ลู่วงิ่ และ
รั้วเหล็กรอบลู่วงิ่ จานวน 1 สนาม ขนาด 187 x 113 เมตร
กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างโรงยิมเอนกประสงค์ ขนาด 30 x 50 เมตร
ขนาด 1 หลัง
กิจกรรมที่ 3 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ขนาด 30 x 50 เมตร พร้อม
ไฟฟ้าส่องสว่าง จานวน 1 ลาน
กิจกรรมที่ 4 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ขนาด 20 x 40 เมตร
จานวน 1 ลาน
กิจกรรมที่ 5 ก่อสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตสนามกีฬาอาเภอยาว 40 x
50 เมตร ขนาด 1 หลัง

26,541,000
11,107,000
2,765,000
808,000
6,432,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
29. โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ
3
7

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

จานวนผู้
เข้าร่วมอบรม

องค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัด
สตูล

100,000

กิจกรรมอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง
30. โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสาธารณสุข

งบประมาณ
(บาท)

3

2

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
อบรม

องค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัด
สตูล

200,000

3

2

จานวนครั้งที่
สนับสนุน
งบประมาณ

องค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัด
สตูล

1,000,000

3

10

- นักเรียนมีความ องค์การ
เข้าใจใน
บริหาร
หลักธรรม
ส่วนจังหวัด
ภายใต้พหุศาสนา
สตูล

150,000

3

3

ร้อยละ 100ของ
ประชาชนไดร้บ
ประโยชน์

อบต.ควน
กาหลง

48,727,000

4

3

มีอาคารห้อง
ประชุม
จานวน 1 หลัง

อบต.ควน
กาหลง

12,000,000

2

5

ระยะทางตามที่
ดาเนินการ

อบต.ท่าเรือ

1,455,200

2

5

ระยะทางตามที่
ดาเนินการ

อบต.ท่าเรือ

5,653,300

5

1

กองทุน
อบต.ย่านซื่อ
สวัสดิการชุมชน

20,000

5

4

ร้อยละ 70 ของ อบต.ย่านซื่อ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ

50,000

5

4

ร้อยละ 60 ของ อบต.ย่านซื่อ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

50,000

5

4

ร้อยละ 70 ของ อบต.ย่านซื่อ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้เพิม่ ขึ้น

20,000

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสาธารณสุข
31. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลชุมชน

กิจกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลชุมชน
32. โครงการศาสนิกสัมพันธ์

กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์
33. โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางอาเภอควนกาหลง
กิจกรรมก่อสร้างสนามกีฬากลางอาเภอควนกาหลง
34. โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุม

กิจกรรมก่อสร้างอาคารห้องประชุม
35. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพุม่ พัฒนาบ้าน
พรุต้นอ้อ หมู่ที่ 6 ตาบลท่าเรือ เชื่อมสวนเทศ หมู่ที 5 ตาบลแป-ระ
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพุ่มพัฒนาบ้านพรุตน้ อ้อ
หมู่ที่ 6 ตาบลท่าเรือ เชื่อมสวนเทศ หมู่ที 5 ตาบลแป-ระ
36. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพร้อมพัฒนา 9
บ้านควนพัฒนา หมู่ที่ 5 ตาบลท่าเรือเชื่อมซอยข้างโรงงานไม้ย่าง
หมู่ที่ 1 ตาบลแป-ระ อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพร้อมพัฒนา 9 บ้าน
ควนพัฒนา หมู่ที่ 5 ตาบลท่าเรือเชื่อมซอยข้างโรงงานไม้ย่างหมู่ที่ 1
ตาบลแป-ระ อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
37. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
กิจกรรมสนับสนุนจัดกิจกรรมของกองทุนสวัสดิการชุมชน
38. โครงการสนับสนุนการจัดงานวันจาปาดะ

กิจกรรมสนับสนุนการจัดงานวันจาปาดะ
39. โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง

กิจกรรมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง
40. โครงการส่งเสริมครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมส่งเสริมครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
41. โครงการพลังแห่งตานาน

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หน่วย
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
โครงการ
ดาเนินงาน
สาคัญ
ร้อยละ 60 ของ อบต.ย่านซื่อ
5
4
กลุ่มเป้าหมายมี
อาชีพเสริม

งบประมาณ
(บาท)
30,000

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระ
42. โครงการสนับสนุนการประกอบอาชีพการเกษตร

5

4

ร้อยละ 60 ของ อบต.ย่านซื่อ
เกษตรกรได้รับ
การส่งเสริม
สนับสนุน

100,000

4

4

จานวนผูส้ ูงอายุ อบต.แป-ระ
ที่มีงานทาและมี
รายได้

30,000

4

4

จานวนคนพิการ อบต.แป-ระ
และผูด้ ้อยโอกาส

30,000

4

4

จานวนเยาวชนที่ อบต.แป-ระ
ได้รับการส่งเสริม

100,000

4

4

จานวนศูนย์
อบต.แป-ระ
พัฒนาเด็กเล็กที่
มีสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา

100,000

อบต.ย่านซื่อ

150,000

ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพในพื้นที่
43. โครงการสร้างงานสร้างอาชีพให้ผสู้ ูงอายุ

กิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุ
44. โครงการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนพิการและผูด้ ้อยโอกาส

กิจกกรมสร้างงานสร้างอาชีพให้คนพิการและผู้ดอ้ ยโอกาส
45. โครงการส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนในตาบล แป-ระ

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนในตาบล แป-ระ
46. โครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

กิจกรรมสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
47. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศนู ย์พัฒนาเด็กเล็กดารุศศอลิฮนี หมู่ที่ 2

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีทัศนียภาพ
ที่สวยงามมากขึ้น

3

5

3

5

ร้อยละ 60 ของ อบต.ย่านซื่อ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ศักยภาพเพิม่ ขึ้น

80,000

3

5

ร้อยละ 70 ของ อบต.ย่านซื่อ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ

500,000

50. โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลนาอีม หมู่ที่ 3

3

5

ร้อยละ 70 ของ อบต.ย่านซื่อ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ

750,000

กิจกรรมต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
51. โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการสาหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3

5

ร้อยละ 70 ของ อบต.ย่านซื่อ
กลุ่มเป้าหมายมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น

45,000

กิจกรรมปรับปรุงภูมทัศน์ศนู ย์พัฒนาเด็กเล็ก
48. โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมอบรมให้ความรู้
กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
49. โครงการต่อเติมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ศนู ย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปากบาง หมู่ที่ ๗

ต่อเติมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์

กิจกรรมนันทนาการสาหรับเด็ก

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
52. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หน่วย
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
โครงการ
ดาเนินงาน
สาคัญ
ร้อยละ 70 ของ อบต.ย่านซื่อ
3
5
กลุ่มเป้าหมายมี
ศักยภาพเพิม่ ขึ้น

30,000

ศักยภาพเพิ่มขึ้น

กิจกรรมศึกษาดูงาน
53. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิน่ ไทย (สนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา)

งบประมาณ
(บาท)

3

5

ร้อยละ 70 ของ อบต.ย่านซื่อ
กลุ่มเป้าหมายได้
เรียนรู้ผา่ นการ
เล่น

5

5

ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

องค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัด
สตูล

13,000,000

5

5

ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

องค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัด
สตูล

12,600,000

5

5

ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

องค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัด
สตูล

8,100,000

5

5

ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

องค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัด
สตูล

4,860,000

5

5

ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

องค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัด
สตูล

10,000,000

5

5

ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

องค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัด
สตูล

3,000,000

5

5

ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

องค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัด
สตูล

3,000,000

5

5

ความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

องค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัด
สตูล

15,000,000

20,000

กิจกรรมก่อสร้างสนามเด็กเล่น
54. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายบ้านนาพญา หมู่ที่ 8 ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล

กิกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตสาย
บ้านนาพญา หมู่ที่ 8 ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล
55. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตสายซอยเขียดแก้ว-ผัง 41 หมู่ที่ 10 ตาบลละงู อาเภอละงู
จังหวัดสตูล
กิกรรมก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตสาย
ซอยเขียดแก้ว-ผัง 41 หมู่ที่ 10 ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล
56. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายปากละงู-ท่าชะมวง หมู่ที่ 1 ตาบลละงู
อาเภอละงู จังหวัดสตูล
กิกรรมปรับปรุง /ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ตกิ คอ
นกรีตสายปากละงู-ท่าชะมวง หมู่ที่ 1 ตาบลละงู อาเภอละงู
จังหวัดสตูล
57. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตซอยโรงเรียนบ้านห้วยไทร หมู่ที่ 10 ตาบลละงู
อาเภอละงู จังหวัดสตูล
กิกรรมปรับปรุง /ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ตกิ คอ
นกรีตซอยโรงเรียนบ้านห้วยไทร หมู่ที่ 10 ตาบลละงูอาเภอละงู
จังหวัดสตูล
58. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะสระน้าหนองปันหยา
หมู่ที่ 2 ตาบลละงูอาเภอละงู จังหวัดสตูล

กิกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะสระน้าหนองปันหยา หมู่ที่ 2
ตาบลละงูอาเภอละงู จังหวัดสตูล
59. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่าเทียบเรือหมู่ที่ 1 ตาบลละงู
อาเภอละงู จังหวัดสตูล

กิกรรมปรับปรุง /ซ่อมแซมท่าเทียบเรือหมู่ที่ 1 ตาบลละงู อาเภอละงู
จังหวัดสตูล
60. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่าเทียบเรือหมู่ที่ 7 ตาบลละงู
อาเภอละงู จังหวัดสตูล

กิกรรมปรับปรุง /ซ่อมแซมท่าเทียบเรือหมู่ที่ 7 ตาบลละงู อาเภอละงู
จังหวัดสตูล
61. โครงการก่อสร้างโรงยิมสนามฟุตบอลอาเภอละงู หมู่ที่ 12
ตาบลละงู อาเภอละงูจังหวัดสตูล

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
กิกรรมก่อสร้างโรงยิมสนามฟุตบอลอาเภอละงู หมู่ที่ 12 ตาบลละงู
อาเภอละงูจังหวัดสตูล
62. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
DLTV
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
63. โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางผิวจราจรชนิดพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ถนนสายบ้านการเน๊ะ-บ้านกุบงั ปะโหลด หมุ่ที่ 1,2,3,7

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

3

5

จานวนชุด
อบต.แป-ระ
อุปกรณ์ DLTV

2

5

ถนนลาดยาง
8.00 ม. ยาว
2,998 ม.
จานวน 1 สาย

งบประมาณ
(บาท)

30,700

13,200,000
อบต.เกตรี

กิจกรรมปรับปรุงถนน ลาดยางผิวจราจรชนิดพาราแอสฟัลท์ตกิ คอนก
รีต ถนนสายบ้านการเน๊ะ-บ้านกุบังปะโหลด หมุ่ที่ 1,2,3,7
64. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสวนนายอิม่ -บ้านนายเลี่ยน ณ
พัทลุง

2

5

ถนน คสล.กว้าง
4.00 ม. ยาว
1,300 ม.
จานวน 1 สาย

3,900,000
อบต.เกตรี

กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล. จากสวนนายอิ่ม-บ้านนายเลี่ยน ณ พัทลุง
65. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรชนิดพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนซอยเขาวังประ (ซอยวังพะเนียด 1) ม.5

กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรชนิดพาราแอสฟัลท์ตกิ คอนก
รีต ถนนซอยเขาวังประ (ซอยวังพะเนียด 1) ม.5
66. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเขาจีน-บ้านโคกพยอม
หมู่ที่ 1 (ถนนเลี่ยงเมืองสายตะวันออก)

กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.ถนนกว้าง 8.00 ม. ยาว 423 ม. พร้อม
ท่อเหลี่ยม 2 จุด
67. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายถนนคลองขุด
29 (ทรายทอง) หมู่ที่ 7

กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ ถนนกว้าง 6.00 ม. ยาว
660 ม. พร้อมปรับปรุงคูระบายน้า
68. โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ศนู ย์เรียนรู้บา้ นเขาจีน Satun
UNESCO Global Geo park

2

5

ถนนลาดยาง
5.00 ม. ยาว
1,370 ม.
จานวน 1 สาย

3,770,000
อบต.เกตรี

2

5

ถนนกว้าง 8.00 เทศบาล
ม. ยาว 423 ม. ตาบลคลอง
พร้อมท่อเหลี่ยม
ขุด
2 จุด จานวน
1 สาย

3,600,000

2

5

ถนนกว้าง 6.00 เทศบาล
ม.ยาว 660 ม. ตาบลคลอง
พร้อมปรับปรุงคู
ขุด
ระบายน้า
จานวน
1 สาย

3,700,000

2

5

พิพิธภัณฑ์ศนู ย์
เทศบาล
เรียนรู้บา้ นเขาจีน ตาบลคลอง
จานวน ๑ แห่ง
ขุด

16,000,000

2

5

เส้นทางแหล่ง
เทศบาล
เรียนรู้และแหล่ง ตาบลคลอง
ท่องเที่ยวเชิง
ขุด
นิเวศน์ จานวน ๑
แห่ง

500,000

กิจกรรมก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ศนู ย์เรียนรู้บ้านเขาจีนพร้อมสิ่งอานวย
ความสะดวก จานวน ๑ แห่ง
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๕๐ ม.
69. โครงการศึกษาและสารวจเส้นทางแหล่งเรียนรู้ซากดึกดาบรรพ์

กิจกรรมศึกษาและสารวจเส้นทางแหล่งซากดึกดาบรรพ์ Geo park
พื้นที่วดั ถ้าเขาจีน หมู่ที่ ๑ ตาบลคลองขุด อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
70. โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองสตูลฝัง่ ตะวันออก ตาบลคลอง
ขุด ตาบลพิมาน อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

กิจกรรมก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete เขตทาง ๓๐.00 ม. ยาว
3.๘๘๘ ม. และสะพานจานวน 2 จุด
71. โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอาชญากรรมยาเสพติด
และลดอุบตั ิเหตุทางถนน

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หน่วย
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
โครงการ
ดาเนินงาน
สาคัญ
5
เขตทาง ๓๐.00 องค์การบริหาร
2
ม. ยาว 3.๘๘๘ ส่วนจังหวัดสตูล
ม. และสะพาน
จานวน 2 จุด
จานวน 1 สาย

5

6

ร้อยละ 70 ของ อบต.ย่านซื่อ
เป้าหมายมี
ความรู้เพิม่ ขึ้น

1

6

ได้รับก่อสร้าง
ศูนย์
วิทยาศาสตร์การ
กีฬา จานวน 1
แห่ง

เทศบาลเมืองสตูล

จานวน
ครอบครัววัยรุ่น
ที่มีสุขภาพกาย
และใจดี

องค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัด
สตูล

งบประมาณ
(บาท)
562,060,000

30,000

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่
72.โครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สู่สังคมน่าอยู่

กิจกรรม ก่อสร้างศูนย์สิทยาศาสตร์การกีฬา จานวน 1 ศูนย์ ตึก 2 ชั้น
ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร
73. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผนู้ บั ถือศาสนาพุทธ

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้นับถือศาสนาพุทธ
74. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานวันเมาลิดประจาปี

2,500,000

100,000

100,000
2

7

ร้อยละ 70 ของ อบต.ย่านซื่อ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ

30,000

2

7

ร้อยละ 70 ของ อบต.ย่านซื่อ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ

40,000

2

7

ร้อยละ 70 ของ อบต.ย่านซื่อ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ

50,000

2

7

ร้อยละ 70 ของ อบต.ย่านซื่อ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ

40,000

2

7

ร้อยละ 70 ของ อบต.ย่านซื่อ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ

40,000

4

7

จานวนผูส้ ูงอายุที่ อบต.แป-ระ
เข้าร่วมกิจกรรม

120,000

4

7

จานวนครั้งที่ อบต.แป-ระ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรม

30,000

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน
77. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานวันฮารีรอยอ

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดงาน
78. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัตศิ าสนกิจในเดือนรอมฎอน
79. โครงการเปิดโลกทัศน์การศึกษาเยาวชนมุสลิม

กิจกรรมเปิดโลกทัศน์การศึกษา ฯ
80. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่มุสลีมีนและมุสลีม๊ะ

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
87. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีรดน้าดาหัวผูส้ ูงอายุ

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
86. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีชักพระ

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีชักพระ

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
87. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีลอยกระทง

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ
4
7

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมการจัด
กิจกรรม

อบต.แป-ระ

50,000

จานวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมการจัด
กิจกรรม

อบต.แป-ระ

30,000

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีลอยกระทง
88. โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา

4

7

4

7

จานวนมัสยิดที่ อบต.แป-ระ
จัดงานเมาลิด
กลางตาบลแป-ระ

150,000

4

7

จานวนมัสยิด/ อบต.แป-ระ
บานาซ๊ะที่ได้รับ
วัสดุสาหรับ
กิจกรรมละศีลอด

50,000

2

8

จานวนเสียงตาม อบต.แป-ระ
สาย,หอกระจาย
ข่าวที่ปรับปรุง /
ซ่อมแซม

100,000

4

11

ร้อยละเพิม่ ขึ้น อบต. ย่านซื่อ
ของนักท่องเที่ยว

10,000

4

11

ร้อยละเพิม่ ขึ้น เทศบาลตาบล
ของนักท่องเที่ยว ควนโดน

10,000

4

11

ร้อยละเพิม่ ขึ้น เทศบาลตาบล
ของนักท่องเที่ยว ควนโดน

30,000

4

11

ร้อยละเพิม่ ขึ้น
ของนักท่องเที่ยว

องค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวัด
สตูล

200,000

4

11

ร้อยละเพิม่ ขึ้น อบต.แป-ระ
ของนักท่องเที่ยว

100,000

4

11

ศูนย์พัฒนาได้รับ อบต.แป-ระ
การก่อสร้าง
จานวน 1 แห่ง

1,000,000

กิจกรรมจัดงานวันเข้าพรรษา
89. โครงการจัดงานเมาลิดกลางตาบลแป-ระ

กิจกรรมจัดงานเมาลิดกลางตาบลแป-ระ
90. โครงการส่งเสริมกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน

กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน
91. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสียงตามสาย, หอกระจายข่าว

กิจกรรมปรับปรุง /ซ่อมแซมเสียงตามสาย, หอกระจายข่าว
92. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล

กิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจรรมวันสตรีสากล
93. โครงการส่งเสริมรายได้ผสู้ ูงอายุ

10,000

กิจกรรมส่งเสริมรายได้ผู้สูงอายุ
94. โครงการสงเคราะห์ผพู้ ิการบุคคลไร้ที่พงึ่

10,000

กิจกรรมสงเคราะห์ผู้พิการบุคคลไร้ที่พึ่ง
95.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ

30,000

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ
96.โครงการส่งเสริมชมรมผูส้ ูงอายุและพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุ

200,000

กิจกรรมของผู้สูงอายุ ในตาบลแป-ระ
97.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผูส้ ูงอายุ

กิจกรรมก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ จานวน ๑ หลัง
98.โครงการติดตัง้ ระบบบาบัดน้าเสีย

กิจกรรม ติดตัง้ ระบบบาบัดน้าเสีย

100,000

1,000,000
4

11

ร้อยละเพิม่ ขึ้น
ของนักท่องเที่ยว

เทศบาล
เมืองสตูล

18,500,000

18,500,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
99.โครงการลานชมเมืองและสวนเชิงนิเวศบริเวณเขาโต๊ะหยงหง

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หน่วย
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
โครงการ
ดาเนินงาน
สาคัญ
4
11
ร้อยละเพิม่ ขึ้น
เทศบาล
ของนักท่องเที่ยว เมืองสตูล

กิจกรรมพัฒนาลานชมเมืองและสวนเชิงนิเวศบริเวณเขาโต๊ะหยงหง
100.โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเดินท่องเที่ยวและภูมิทัศน์
เชื่อมโยง พหุวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่าสตูลด้วยอารยะสถาปัตย์
(Universal Design) เพือ่ รองรับผูค้ นทุกกลุ่ม

กิจกรรมระบบบริหารจัดการเมืองเก่าสตูล
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

40,000,000

40,000,000
4

11

ร้อยละเพิม่ ขึ้น
ของนักท่องเที่ยว

เทศบาล
เมืองสตูล

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเดินท่องเที่ยวและภูมิทัศน์
เชื่อมโยง พหุวฒ
ั นธรรมในย่านเมืองเก่าสตูลด้วยอารยะสถาปัตย์
(Universal Design) เพื่อรองรับผู้คนทุกกลุ่ม
101.โครงการระบบบริหารจัดการเมืองเก่าสตูล

งบประมาณ
(บาท)

50,000,000

50,000,000

4

11

จานวนผูส้ ูงอายุ
เข้าร่วมอบรม

เทศบาล
เมืองสตูล

473,600,000

473,600,000
1,398,064,200
101

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ที่

กิจกรรม

1.

การจั ด ประชุ ม หารื อ เพื ่ อ จัด ทำแผนพั ฒ นาจั ง หวั ดกั บ ภาคส่ว นต่างๆ
ตามมาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของแผนพัฒนาจังหวัด หรือ พัฒนาประเด็น
การพัฒนาจังหวัด
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด ซึ่งเป็นการดำเนินการ
ตามมาตรา 18 วรรคสี่ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551
การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ
เพื ่ อ เข้ า มามี ส ่ว นร่ว มในการจั ดทำแผน รวมทั ้ ง เพื ่ อ สนั บสนุ น ในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผน
การติดตามประเมินผล
รวมทั้งสิ้น

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประมาณการ
งบประมาณ (บาท)
2,500,000
750,000
1,000,000
500,000
2,000,000
900,000
350,000
8,000,000

บัญชีโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
(เรียงลำดับควำมสำคัญโครงกำร)
ลำดับ
ควำม
สำคัญ
1

โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
อุทยำนธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO
Global Geopark)

กิจกรรมที่ 1 ชำระค่ำธรรมเนียมสมำชิก
สมำคมเครือข่ำยอุทยำนธรณีโลก ประจำปี
พ.ศ. 2564
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมกำร
อุทยำนธรณีโลกสตูล
กิจกรรมที่ 3 กำรรองรับประเมินอุทยำน
ธรณีโลกสตูล
2 โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวอุทยำน
ธรณีโลกสตูล ให้ได้มำตรฐำน
กิจกรรมที่ 1 พัฒนำสิง่ อำนวยควำม
สะดวกในอุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะเภตรำ
กิจกรรมที่ 2 พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเกำะบุ
โหลนไม้ไผ่
3 โครงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวพหุ
วัฒนธรรมด้ำนประวัติศำสตร์และ
วัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 1 มรกตอันดำมันมหัศจรรย์
อำหำรอร่อย
กิจกรรมที่ 2 สตูลอิดลิ้ ฟิตรีโอเพ้นเฮ้ำส์
กิจกรรมที่ 3 วิ่งย้อนรอยประวัตศิ ำสตร์
ตะรุเตำ
กิจกรรมที่ 4 กำรแข่งขันวอลเลย์บอล
ชำยหำดนำนำชำติ ประจำปี 2564
กิจกรรมที่ 5 กำรจัดงำนแข่งขันว่ำว
ประเพณีและแสดงว่ำวนำนำชำติ
กิจกรรมที่ 6 Satun Halal Street 2021
กิจกรรมที่ 7 จัดงำนมหกรรมเครือข่ำย
กำรท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ 8 เทศกำลงำนดอกกำหลงบำน
ประจำปี 2564

งบประมำณ
(บำท)

หน่วยงำนรับผิดชอบ

856,840 สำนักงำนทรัพยำกร
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
สตูล
60,500

ประเด็น แนวทำง
กำรพัฒนำ กำรพัฒนำ

ยุทธศำสต
ร์
ชำติ

2

1

2

1

1

2

1

2

2

91,290
705,050
26,346,400 อุทยำนแห่งชำติหมู่
เกำะเภตรำ
18,434,400

7,912,000
12,480,000 สำนักงำนกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดสตูล
980,000
500,000
1,000,000
1,500,000
3,000,000
1,000,000
1,000,000

500,000

ลำดับ
ควำม
สำคัญ

4

โครงกำร/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 9 งำน Satun UNESCO
Global Geopark Fair 2021
โครงกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรกลุม่ และ
เครือข่ำยกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
กิจกรรมที่ 2 กำรส่งเสริมด้ำนกำรตลำด
และกำรประชำสัมพันธ์เพื่อกำรท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 3 กำรจัดกำรธุรกิจฮำลำล
สำหรับสถำนประกอบกำร
กิจกรรมที่ 4 ยกระดับกำรพัฒนำโฮมสเตย์
ให้ได้มำตรฐำนโฮมสเตย์ไทย
กิจกรรมที่ 5 เสริมสร้ำงศักยภำพกำร
อนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมของกลุม่ อำสำสมัคร

กิจกรรมที่ 6 กำรพัฒนำชุมชนท่องเที่ยว
เชิงเกษตร
5 โครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรผลิตปศุ
สัตว์แบบประณีต (Intensive Farm)
กิจกรรมที่ 1 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และ
เทคโนโลยีกำรผลิตโคเนื้อแบบประณีต
(Intensive Farm)
กิจกรรมที่ 2 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และ
เทคโนโลยีกำรผลิตแพะเนื้อแบบประณีต
(Intensive Farm)
กิจกรรมที่ 3 กำรผลิตท่อนพันธุ์พืชอำหำร
สัตว์ เพื่อสนับสนุนกำรจัดทำแปลงพืช
อำหำรสัตว์ให้กับกลุม่ เกษตรกรต้นแบบ
ด้ำนกำรผลิตโคเนื้อ และด้ำนกำรผลิตแพะ
เนื้อ
กิจกรรมที่ 4 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และ
เทคโนโลยีกำรผลิตไก่พื้นเมืองและเป็ดเทศ
เพื่อเป็นอำชีพเสริมให้กับเกษตรกรที่มี
รำยได้น้อย

งบประมำณ
(บำท)

ประเด็น แนวทำง
หน่วยงำนรับผิดชอบ
กำรพัฒนำ กำรพัฒนำ

ยุทธศำสต
ร์
ชำติ

3,000,000
1,644,250 สำนักงำนกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดสตูล
735,450 สำนักงำนกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดสตูล
112,450 วิทยำลัยชุมชนสตูล

1

2

2

1

6

2

220,000 สำนักงำนพัฒนำฝีมือ
แรงงำนจังหวัดสตูล
61,350 วิทยำลัยชุมชนสตูล

450,000 สำนักงำนกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ
สตูล
65,000 จัสงำนัหวักดงำนเกษตร
จังหวัดสตูล
977,700 สำนักงำนปศุสัตว์
จังหวัดสตูล
208,580 สำนักงำนปศุสตั ว์
จังหวัดสตูล
208,580 สำนักงำนปศุสตั ว์
จังหวัดสตูล
204,000 ศูนย์วิจัยและพัฒนำ
อำหำรสัตว์สตูล

356,540 สำนักงำนปศุสตั ว์
จังหวัดสตูล

ลำดับ
ควำม
สำคัญ

โครงกำร/กิจกรรม

6

โครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่ง
(ปลำกะพงขำวและปลำกะรัง) แบบ
พัฒนำในบ่อดิน
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมกำรเลีย้ งปลำกะพง
ขำวแบบพัฒนำในบ่อดิน
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมกำรเลีย้ งปลำกะรัง
แบบพัฒนำในบ่อดิน
7 โครงกำรขยำยผลโครงกำรอัน
เนือ่ งมำจำกพระรำชดำริ
กิจกรรมที่ 1 กำรขยำยผลโครงกำรเกษตร
เพื่ออำหำรกลำงวันตำมแนวพระรำชดำริ
กิจกรรมที่ 2 กำรจัดระเบียบสุนัขจรจัดแมวจรจัด ในพื้นที่เกำะหลีเป๊ะ
8

ประเด็น แนวทำง
หน่วยงำนรับผิดชอบ
กำรพัฒนำ กำรพัฒนำ

500,200 สำนักงำนประมง
จังหวัดสตูล

1

6

2

1

7

4

1

10

2

1

11

2

203,700
2,131,400 สำนักงำนจังหวัดสตูล
1,700,400 สำนักงำนเกษตร
จังหวัดสตูล
431,000 สำนักงำนปศุสตั ว์
จังหวัดสตูล
1,815,450 สำนักงำนเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดสตูล

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมกำรผลิตและ
กำรตลำด

1,549,300 สำนักงำนเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดสตูล

กิจกรรมที่ 3 อำนวยกำรและประเมินผล

ยุทธศำสต
ร์
ชำติ

296,500

โครงกำรมหกรรมเกษตรสตูล

กิจกรรมที่ 2 ประกวดพืชผลทำงกำรเกษตร

9

งบประมำณ
(บำท)

253,000 สำนักงำนเกษตร
จังหวัดสตูล
13,150 สำนักงำนเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดสตูล

โครงกำรส่งเสริมกำรเชื่อมโยงกำร
จำหน่ำยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP
อุทยำนธรณีโลกสตูล ในระบบ E :
Commerce
กิจกรรมที่ 1 กำรฝึกอบรมเพิ่มทักษะและ
ศักยภำพของผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบกำร OTOP
และเจ้ำหน้ำที่ผเู้ กี่ยวข้อง ในกำรเชื่อมโยง
กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
อุทยำนธรณีโลกสตูล ผ่ำนระบบ E :
Commerce
กิจกรรมที่ 2 กำรส่งเสริมและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และผลิตภัณฑ์
เชื่อมโยงกำรท่องเที่ยว อุทยำนธรณีโลก
สตูล ให้มีขีดควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขัน
ในระบบ E : Commerce

7,800,000 สำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนจังหวัดสตูล

กิจกรรมที่ 3 กำรส่งเสริมด้ำนกำรตลำด
และกำรประชำสัมพันธ์

1,100,000

250,000

6,450,000

ลำดับ
ควำม
สำคัญ

โครงกำร/กิจกรรม

10 โครงกำรอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช
อันเนือ่ งมำจำกพระรำชดำริฯ จังหวัดสตูล

งบประมำณ
(บำท)

ประเด็น แนวทำง
หน่วยงำนรับผิดชอบ
กำรพัฒนำ กำรพัฒนำ

2,309,270 สำนักงำนจังหวัดสตูล

2

1

5

21,853,000 สำนักงำนกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดสตูล
21,853,000

1

1

2

1,000,000 โรงพยำบำลละงู ,
สำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด
สตูล
480,000

3

2

4

กิจกรรมที่ 1 แปลงรวบรวมสำยพันธุ์และ
สำธิตกำรใช้ประโยชน์จำกหญ้ำแฝกสำย
พันธุ์ที่ผำ่ นกำรตรวจสอบ DNA ตรงตำม
สำยพันธุ์
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่ำกระอำนและเต่ำ
น้ำจืดใกล้สญ
ู พันธุ์ จังหวัดสตูล

185,000 สถำนีพัฒนำที่ดนิ สตูล

กิจกรรมที่ 3 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ

290,000 สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสตูล
300,000 ศูนย์วิจัยและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีทรัพยำกร
ป่ำชำยเลนที่ 6 (สตูล)

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมกำรเรียนรู้และ
พัฒนำทรัพยำกรป่ำชำยเลนหลังโรงเรียน
กิจกรรมที่ 5 อนุรักษ์สบื สำนรุกขมรดก
(ต้นไม้ทรงคุณค่ำ) จังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ 6 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ตน้
รุ่ยพืชป่ำชำยเลนในเขตตำบลละงู อำเภอ
ละงู
กิจกรรมที่ 7 อนุรักษ์และพัฒนำกำรผลิต
พืชสมุนไพรปลำไหลเผือกในเขตตำบลวัง
น บปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุ
11 ประจั
โครงกำรปรั
ร้อนทุ่งนุย้
กิจกรรม ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
บ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย
12 โครงกำรคนสตูลสุขภำพดีด้วยสมุนไพร

กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์
ในกระบวนกำรกำรแปรรูปวัตถุดบิ สมุนไพร
ประจำอำเภอละงู

ยุทธศำสต
ร์
ชำติ

404,070 ศูนย์วิจัยและ
พัฒนำกำรเพำะเลีย้ ง
สัตว์น้ำจืดสตูล

895,400 สำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัดสตูล
103,080 วิทยำลัยชุมชนสตูล
131,720 วิทยำลัยชุมชนสตูล

ลำดับ
ควำม
สำคัญ

โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ
(บำท)

กิจกรรมที่ 2 กำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพ
สมุนไพร ส่งกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
กระทรวงสำธำรณสุข

400,000

กิจกรรมที่ 3 ประชำสัมพันธ์ กระจำย
และเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์สมุนไพร อำเภอ
ละงู ออกสูส่ งั คม
13 โครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด

120,000

ประเด็น แนวทำง
หน่วยงำนรับผิดชอบ
กำรพัฒนำ กำรพัฒนำ

5,847,590 ศูนย์อำนวยกำร
ป้องกันและปรำม
ยำเสพติดจังหวัดสตูล

กิจกรรมที่ 1 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด

2,156,700 1. สำนักงำนคุม
ประพฤติจังหวัดสตูล
2. ที่ทำกำรปกครอง
จังหวัดสตูล
3. อำเภอ (7 อำเภอ)

กิจกรรมที่ 2 ด้ำน TO BE NUMBER ONE

3,690,890 สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดสตูล

14 โครงกำรสตูลสันติสุข
กิจกรรมที่ 1 ป้องกันและปรำบปรำม
กำรค้ำมนุษย์จังหวัด
กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมสมำชิกกองอำสำ
รักษำดินแดนประเภทสำรอง เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพกำรเฝ้ำระวังพื้นที่
15 โครงกำรชำวสตูลเทิดทูนสถำบันชำติ
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
กิจกรรม ชำวสตูลเทิดทูนสถำบันชำติ
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
16 โครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพด้ำนควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทำงถนน
กิจกรรมที่ 1 ติดตัง้ ไฟฟ้ำแสงสว่ำงและ
ไฟสัญญำณจรำจร สำย สต.4020 แยก
ทล.4052 – บ้ำนบำกันโต๊ะทิด อำเภอละ
งู จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง

420,000 ที่ทำกำรปกครอง
จังหวัดสตูล
120,000

ยุทธศำสต
ร์
ชำติ
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1

3

6

1

3
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300,000

920,000 สำนักงำนจังหวัดสตูล
920,000
88,000,000 แขวงทำงหลวง
ชนทบสตูล
20,000,000

ลำดับ
ควำม
สำคัญ

โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ
(บำท)

กิจกรรมที่ 2 ติดตัง้ ไฟฟ้ำแสงสว่ำงและ
ไฟสัญญำณจรำจร สำย สต.6031 บ้ำน
บ่อเจ็ดลูก – บ้ำนบุโบย อำเภอละงู
จังหวัดสตูล ถึง สำย สต.5030 เขต
เทศบำลตำบลกำแพง – บ้ำนสนกลำง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง

20,000,000

กิจกรรมที่ 3 ติดตัง้ ไฟฟ้ำแสงสว่ำงและ
ไฟสัญญำณจรำจร สำย สต.4004 แยก
ทำงหลวง หมำยเลข 4137 – น้ำตก
ดำวกระจำย อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
จำนวน 1 แห่ง
กิจกรรมที่ 4 ติดตัง้ ไฟฟ้ำแสงสว่ำงและ
ไฟสัญญำณจรำจร สำย สต.5025 แยก
ทช.สต. 3007 บ้ำนเหนือคลอง อำเภอละ
งู, อำเภอมะนัง, อำเภอควนกำหลง
จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง

24,000,000

ประเด็น แนวทำง
หน่วยงำนรับผิดชอบ
กำรพัฒนำ กำรพัฒนำ

ยุทธศำสต
ร์
ชำติ

24,000,000

17 โครงกำรสตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับภัย
พิบัติ

300,000 สำนักงำนป้องกัน
และบรรเทำ
สำธำณภัยจังหวัดสตูล

กิจกรรม ฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งพร้อม
รับมือภัยพิบัติ จำนวน 6 รุ่น
18 โครงกำรยกระดับและส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวอุทยำนธรณีโลกสตูล (Satun
UNESCO Global Geopark)

300,000
50,000,000 แขวงทำงหลวงสตูล

กิจกรรมที่ 1 งำนเสริมผิวแอลฟัลต์
ทำงหลวงหมำยเลข 404 ตอนบ้ำนนำ ละงู อำเภอทุ่งหว้ำ จังหวัดสตูล ระหว่ำง
กม.62+200 - กม.66+500 ระยะทำง
4.300 กม. ควำมกว้ำงผิวทำง 12 ม.

20,000,000

กิจกรรมที่ 2 งำนเสริมผิวแอลฟัลต์
ทำงหลวงหมำยเลข 406 ตอนศำลำกันตง
- ตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ระหว่ำง กม.92+974 - กม.94+700
ระยะทำง 1.726 กม. ควำมกว้ำงผิวทำง
10.00 ม. และระหว่ำง กม.94+790 กม.99+890 ระยะทำง 5.040 กม.
ควำมกว้ำงผิวทำง 10.00 ม.

30,000,000

2

4

2

1

5

2

ลำดับ
ควำม
สำคัญ

โครงกำร/กิจกรรม

19 โครงกำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมเพือ่ เข้ำ
สู่แหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 1 งำนก่อสร้ำงถนนลำดยำง/
คอนกรีต ถนน สำย สต. 3028 แยกทำง
หลวงหมำยเลข 416 (กม.ที่ 46+500) –
บ้ำนทุ่งดินลุม่ อำเภอละงู, ทุ่งหว้ำ
จังหวัดสตูล ปริมำณงำน 1 แห่ง
กิจกรรมที่ 2 งำนก่อสร้ำงถนนลำดยำง/
คอนกรีต ถนน สำย สต. 3014 แยกทำง
หลวงหมำยเลข 416 (กม.ที่ 28+080) –
ถ้ำเจ็ดคต อำเภอละงู, ควนกำหลง, มะนัง
จังหวัดสตูล ปริมำณงำน 1 แห่ง
20 โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
สตูล

งบประมำณ
(บำท)

ประเด็น แนวทำง
หน่วยงำนรับผิดชอบ
กำรพัฒนำ กำรพัฒนำ

32,500,000 แขวงทำงหลวง
ชนทบสตูล
20,000,000

ยุทธศำสต
ร์
ชำติ

1

5

2

1

1

2

1

1

2

1

3

2

12,500,000

30,199,200 สำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสตูล

กิจกรรมที่ 1 พัฒนำศักยภำพแหล่งเรียนรู้
ศึกษำธรรมชำติ อุทยำนธรณีโลกถ้ำภูผำ
เพชร

15,616,400

เขตรักษำ
พันธุ์สตั ว์ป่ำ
เขำบรรทัด

กิจกรรมที่ 2 พัฒนำศักยภำพแหล่งเรียนรู้
ศึกษำธรรมชำติ อุทยำนธรณีโลกน้ำตก
ธำรปลิว

6,319,400

เขตรักษำ
พันธุ์สตั ว์ป่ำ
เขำบรรทัด

กิจกรรมที่ 3 พัฒนำศักยภำพแหล่งเรียนรู้
ศึกษำธรรมชำติ อุทยำนธรณีโลกน้ำตกวัง
สำยทอง
21 โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทำง
ธรณีวิทยำเชื่อมโยงอุทยำนธรณีโลก
กิจกรรม ตกแต่งภำยในและปรับภูมิทัศน์
อำคำรพิพิธภัณฑ์ซำกดึกดำบรรพ์
22 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำน
กำรท่องเที่ยวเพือ่ รองรับกำรท่องเที่ยว
อุทยำนธรณีโลกสตูล
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมหลักสูตรด้ำน
มัคคุเทศก์

8,263,400

เขตรักษำ
พันธุ์สตั ว์ป่ำ
เขำบรรทัด
29,500,000 อำเภอละงู
29,500,000
4,426,400 วิทยำลัยชุมชนสตูล

1,687,400 วิทยำลัยชุมชนสตูล

ลำดับ
ควำม
สำคัญ

โครงกำร/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 พัฒนำทักษะอำชีพกำร
บริกำรเพื่อกำรท่องเที่ยว

23 โครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้
ประวัติศำสตร์แผ่นดินสตูลและอุทยำน
ธรณีโลกสตูล
กิจกรรมที่ 1 กำรสร้ำงกำรมีสว่ นร่วม
ทบทวนชุดองค์ควำมรู้ รวมถึงพัฒนำสือ่
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย รูปแบบ
กำรเรียนรู้ และพัฒนำวิทยำกรเพื่อ
ถ่ำยทอดควำมรู้ดำ้ นประวัตศิ ำสตร์แผ่นดิน
สตูล
กิจกรรมที่ 2 จัดรูปแบบกำร
ประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรใช้บริกำร
ศูนย์ฯ ให้แก่นักเรียน นักศึกษำ
นักท่องเที่ยวทั้งบในและต่ำงประเทศ
รวมถึงประชำชนทั่วไป
24 โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิต โดยกำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ทักษะอำชีพ เพือ่ กำรมี
งำนทำ บนพืน้ ฐำนของปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง และวิถชี ีวิตอุทยำน
ธรณีโลกสตูล
กิจกรรม ส่งเสริมทักษะอำชีพ เพื่อกำรมี
งำนทำ และรำยได้สำหรับเด็กและเยำวชน
ตำมบริบทของพื้นที่
25 โครงกำรยุติธรรมเชิงรุกเข้ำใจใส่ใจ
ประชำชน
กิจกรรม ลงพื้นที่ประชำสัมพันธ์ ให้ควำมรู้
ในข้อกฎหมำยและกระบวนกำรยุตธิ รรม
แก่ประชำชนและเยำวชนในโรงเรียน

งบประมำณ
(บำท)

ประเด็น แนวทำง
หน่วยงำนรับผิดชอบ
กำรพัฒนำ กำรพัฒนำ

2,739,000 1. วิทยำลัยชุมชนสตูล
2. องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดสตูล
3. สำนักงำนพัฒนำ
ฝีมือแรงงำนจังหวัด
สตูล
4. สำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัด
สตูล
5. สำนักงำนพัฒนำ
ฝีมือแรงงำนจังหวัด
275,000 วิทยำลัยชุมชนสตูล

ยุทธศำสต
ร์
ชำติ

3

5

4

3

5

4

3

6

1

225,000

50,000

2,045,485 สำนักงำนเขตพืน้ ที่
กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสตูล
2,045,485

400,000 สำนักงำนยุติธรรม
จังหวัดสตูล
400,000

ลำดับ
ควำม
สำคัญ

โครงกำร/กิจกรรม

26 โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนในกำรส่งเสริม
และสนับสนุนกำรจัดระเบียบควำมสงบ
เรียบร้อยในหมู่บ้ำน ให้มีควำมเข้มแข็ง
ด้วยตนเอง
กิจกรรม อบรมกำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนใน
กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดระเบียบ
ควำมสงบเรียบร้อยในหมู่บ้ำน ให้มีควำม
เข้มแข็งด้วยตนเอง จำนวน 4 รุ่นๆ ละ
140 คน
27 โครงกำรบังคับคดีสำนใจ ประชำชนใกล้
กฎหมำย คดีเสร็จไว ร่วมใจไปไกล่เกลี่ย
กิจกรรมที่ 1 สร้ำงกำรรู้ดำ้ นกฏหมำย
ด้ำนกำรบังคับคดี
กิจกรรมที่ 2 มหกรรมไกล่เกลีย่ ข้อพิพำท
ชั้นบังคับคดี
กิจกรรมที่ 3 เครือข่ำยบังคับคดีและ
วิทยำกรตัวคูณ
28 โครงกำรคนสตูลปลอดวัณโรค
กิจกรรม จัดซื้อรถเอกซเรย์เคลือ่ นที่เพื่อ
คันหำผูป้ ่วยวัฌโรคในกลุม่ เสีย่ งโดยกำร X
Ray ทุกรำย

งบประมำณ
(บำท)

ประเด็น แนวทำง
หน่วยงำนรับผิดชอบ
กำรพัฒนำ กำรพัฒนำ

1,290,000 ที่ทำกำรปกครอง
จังหวัดสตูล
(กลุ่มงำนปกครอง)

ยุทธศำสต
ร์
ชำติ

3

6

1

3

6

1

3

2

4

1,290,000

531,211 สำนักงำนบังคับคดี
จังหวัดสตูล
255,000
97,500

178,711
8,000,000 สำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด
สตูล
8,000,000

รวมจำนวนเงินทั้งหมด จำนวน 28 โครงกำร 334,369,396

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun
UNESCO Global Geopark)
2. โครงการพัฒนาแหล่งท่ องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล ให้ ได้
มาตรฐาน
3. โครงการพัฒนาการท่ องเที่ยวพหุวฒ
ั นธรรมด้ านประวัตศิ าสตร์ และ
วัฒนธรรม
4. โครงการส่ งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่ องเที่ยว
5. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์แบบประณีต
(Intensive Farm)
6. โครงการส่ งเสริมการเลีย้ งสัตว์นา้ ชายฝั่ง (ปลากะพงขาวและปลา
กะรัง) แบบพัฒนาในบ่อดิน
7. โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
8. โครงการมหกรรมเกษตรสตูล
9. โครงการส่ งเสริมการเชื่ อมโยงการจาหน่ ายและพัฒนาผลิตภัณฑ์
OTOP อุทยานธรณีโลกสตูล ในระบบ E : Commerce
10. โครงการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ จังหวัดสตูล
11. โครงการปรับปรุงแหล่งท่ องเที่ยวบ่อนา้ พุร้อนทุ่งนุ้ย
12. โครงการคนสตูลสุ ขภาพดีด้วยสมุนไพร
13. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
14. โครงการสตูลสันติสุข
15. โครงการชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
16. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพด้ านความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินทางถนน
17. โครงการสตูลเข้ มแข็งเตรียมพร้ อมรับภัยพิบัติ
18. โครงการยกระดับและส่ งเสริมการท่ องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล
(Satun UNESCO Global Geopark)
19. โครงการพัฒนาเส้ นทางคมนาคมเพื่อเข้ าสู่ แหล่งท่ องเที่ยว
20. โครงการพัฒนาแหล่งท่ องเที่ยวจังหวัดสตูล
21. โครงการส่ งเสริมการท่ องเที่ยวทางธรณีวทิ ยาเชื่ อมโยงอุทยาน
ธรณีโลก
22. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่ องเที่ยวเพื่อรองรับ
การท่ องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล
23. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ประวัตศิ าสตร์ แผ่นดินสตูลและอุทยาน
ธรณีโลกสตูล
24. โครงการยกระดับคุณภาพชีวติ โดยการส่ งเสริมการเรียนรู้ทักษะ
อาชีพ เพื่อการมีงานทา บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และวิถีชีวติ อุทยานธรณีโลกสตูล
25. โครงการยุตธิ รรมเชิงรุกเข้ าใจใส่ ใจประชาชน
26. โครงการเสริมสร้ างประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้านในการ
ส่ งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบความสงบเรียบร้ อยในหมู่บ้าน
ให้ มคี วามเข้ มแข็งด้ วยตนเอง
27. โครงการบังคับคดีสานใจ ประชาชนใกล้กฎหมาย คดีเสร็จไว ร่ วม
ใจไปไกล่เกลีย่
28. โครงการคนสตูลปลอดวัณโรค

1.1, 1.3, 3.9,4.2,4.3,13.1,18.1,
19.1
4.4,4.5,9.2,13.1,16.3,14.4,19.2,
20

3.8,7.1,10.1,10.3,11,13.1

1.2, 2, 3.1,3.2,3.3,3.4,6,10.2,10.4,10.6
12,13.1,16.1,16.2,17,21

4.6,8.2,8.3,10.7,13.1,28
5,8.1,9.1,13.1

3.5,3.6,3.7,4.1,7.2,10.5,13.1,13.2,14,
15,18.2,22,23,24,25,26,27,28

