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เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ฉบับทบทวน
**********************
1. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูล
“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน”
นิยามของเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้
๑) เมื องท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การพัฒนาการท่ องเที่ ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติ
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ของผู้ที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างพฤติกรรมการท่ องเที่ ยวใหม่ ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้ องถิ่น
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวมีคุณภาพของการบริหารจัดการระดับ
นานาชาติ บุคลากรการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว มีคุณภาพ มาตรฐาน
ระดับสากล สตูลโดดเด่นทางการท่องเที่ยวคุณภาพ ๕ ด้าน
ประกอบด้วย
- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล
- การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
- การท่องเที่ยวเชิงธรณี
- การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
๒) อุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geopark) หมายถึง สตูลประสบความสำเร็จในการจัดการพื้นที่
ที่ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา และแหล่งอนุรักษ์ให้เป็นทีร่ ู้จกั หรือมีชื่อเสียง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมถึงแหล่งโบราณคดี เมืองเก่า และประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ท้ องถิ่น
เมืองเก่า โดยนำทรัพยากรเหล่านี้มาบริหารจัดการ สร้างเรื่องราวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และผลักดันให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและประเทศชาติได้อย่างมั่นคง
ประชาชนเกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากร โดยเฉพาะการสร้างคุณค่า และมูล ค่าแก่
จัง หวัดและชุม ชน จากการได้รับ การรับรองเป็นอุท ยานธรณีระดับ โลก (UNESCO Global Geopark) พัฒนา
ธุรกิ จ ด้านการท่ องเที่ ยวให้มี มูล ค่าสูงด้วยอัตลักษณ์ และวัฒ นธรรม สร้างสรรค์มู ล ค่าทางเศรษฐกิ จ และความ
หลากหลายของการท่องเที่ยว ทั้งเชิงนิเวศป่าเขา ทางทะเล อุทยานธรณีโลก และการท่องเที่ยวชายแดน
๓) เศรษฐกิจมั่น คง (Economic Stability) หมายถึง เศรษฐกิจ จัง หวัด เศรษฐกิจ ชุม ชน ที่มีการ
เจริญ เติบ โตอย่างต่อ เนื่อง มั่นคง ยั่ง ยืน บนฐานของการผลิตที่ มี คุณค่ าและมูล ค่าศัก ยภาพในท้ องถิ่น การค้า
ชายแดนเติบโตเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริการเพื่อรองรับการขยายฐานเศรษฐกิจใน
อนาคต การสร้างและพัฒ นาผู้ป ระกอบการที่ มี ทัก ษะและมี ความสามารถในการแข่ง ขันที่ มีอัตลัก ษณ์ชัดเจน
มีนวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ สินค้าและบริการ และกระบวนการผลิตและบริการในสินค้า Geopark สู่การ
เป็นจังหวัดที่ ป ระสบความสำเร็จ ในการยกระดับคุณ ภาพความเป็นอยู่ของประชาชนบนฐานของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๔) สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน หมายถึง การที่จังหวัดสตูลเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่เข้มแข็ง ความเหลื่อม
ล้ ำ ลดลง ประชาชนมี ค วามมั่ น คงในทุ ก มิ ติ เ พิ่ ม ขึ้ น ชุ ม ชน และท้ อ งถิ่ น สามารถพั ฒ นาสู่ ก ารพึ่ ง ตนเอง
สามารถจัดการตนเองได้มากขึ้น ระบบประชาธิปไตยระดับชุมชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคี

ภาครัฐมีระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล ทันสมัย บุคลากรภาครัฐมีคุณภาพ และคุณธรรม ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์ก ลาง ตอบสนองความต้อ งการและให้บริก ารอย่างอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่ง ใส หน่วยงานภาครัฐของ
จัง หวัด มีก ารบริห ารงานแบบบูร ณาการ โดยยึดยุท ธศาสตร์ชาติเ ป็นเป้าหมายการเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก
ระดับทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐด้านสุขภาพ และการศึกษา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งคนจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงสวัสดิการรัฐ ได้รับการเสริมสร้างโอกาส มีงาน อาชีพแลรายได้ที่มั่นคง สังคมสันติสุข คนสตูลมี
สุขภาวะที่ ดีเรียนรู้ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ชุมชนมีความสงบเรียบร้อยภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน
โดยการสร้างภูมิ คุ้มกั นในการป้องกั นและแก้ไขปัญ หายาเสพติด มี การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดี มีสันติสุขบนฐานของความหลากหลาย
๕) ประตูสู่อาเซียน หมายถึง การสร้างโอกาสของจังหวัดในเวทีอาเซียนและการเชื่อมโยงกับประชาคม
โลก ผ่านการท่ องเที่ยว การค้า และสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นการเปิดเส้นทางการเชื่อมโยงสตูล กับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิส ติกส์ของประเทศไทยไปสู่อาเซียนทางตอนใต้ของประเทศมาเลเซียเชื่อมต่อไปยัง
ประเทศสิงคโปร์ และอินโดนีเซียได้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมสตูลเป็นช่องทางที่สำคัญของไทยสู่กลุ่มประเทศ
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT – GT) สามารถรองรับการ
ขยายการเชื่อมโยงไปสู่พม่าและจีนต่อไปได้ การสร้างโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ กับประเทศใน
อาเซียน โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสตูลและประเทศไทยได้อย่างมีนัยยะสำคัญ โดย
เชื่อมโยงการพัฒนาดังกล่าวเข้ากับสังคมมุสลิม ในการเป็นเมืองทางเลือกที่สะอาด สงบ และบริสุทธิ์
2. จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๑. พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ภาพรวมของประชาชนในจั งหวัด โดยการยกระดับ คุ ณ ภาพมาตรฐานการเกษตร
และส่งเสริมการสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบก และทางทะเล
๒. ยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการของอุทยานธรณีโลกสตูล และสามารถบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา
นิเวศวิท ยา และสังคมวิท ยาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ ดีระดับ นานาชาติ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับ การท่ องเที่ยว
เชิงนิเวศในพื้นที่ได้อย่างสมดุล และยั่งยืน
๓. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมที่รักสงบ สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
- เศรษฐกิ จ จัง หวัด มี ก ารขยายตัว เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนเติ บ โต สตูล เป็น เมื อ งอุท ยานธรณี โ ลกและแหล่ ง
ท่ องเที่ ยวเชิงนิ เวศชั้น นำที่ ได้ม าตรฐานสากล ประชาชนมี คุณ ภาพชีวิตที่ ดี สัง คมมี สัน ติสุข และเป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

เศรษฐกิจ
จังหวัดมีการ
ขยายตัว
เศรษฐกิจชุมชน
เติบโต สตูลเป็น
เมืองอุทยาน
ธรณีโลกและ
แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศชั้นนำที่
ได้มาตรฐาน
สากล ประชาชน
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี สังคมมี
สันติสุข
และเป็น
มิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ตามเป้าหมาย
การพัฒนา
๑. ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นต่อปีของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของ
จังหวัด (GPP)

๒. ระดับคะแนน
ความสุขเฉลี่ยของ
คนในครัวเรือน
เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา
(คะแนนเต็ม ๑๐)

๓ . ป ริ ม าณ ขย ะ
ตกค้างสะสมลดลง
(ในสถานที่ ก ำจั ด
ขยะที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง
ตามหลักวิชาการ)

ค่าเป้าหมาย

ผลงานที่ผ่านมา
(Baseline)
ปี 2559
=22,191 ลบ.
ปี 2560
=20,973 ลบ.
ปี 2561
=20,797 ลบ.
มูลค่าเฉลี่ย 3 ปี
= 21,320 ลบ.
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 3 ปี
ณ ราคาคงที่
= ร้อยละ (-2.5)

ปี 58
= ๘.3๓ คะแนน
ปี ๕๙
= ๘.๒๓ คะแนน
ปี ๖๐
= ๘.๑๖ คะแนน
ปี ๖1
= ๘.21 คะแนน
ปี ๖2
= ๘.13 คะแนน
เฉลี่ย 5 ปี
= 8.21 คะแนน
ปี ๕๘
= ๑๘,๔๔๙ ตัน
ปี ๕๙
= ๑๘,๔๔๙ ตัน
ปี ๖๐
= ๑๙,๑๕๖ ตัน
ปี 61
= 22,255 ตัน
ปี 62
= 11,622
เฉลี่ย 5 ปี
= 14,296.4 ตัน

(Target)
เฉลี่ย ๕ ปี

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.2๕๖๓

พ.ศ.๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.6

(21,36
3 ลบ.)

(21,40
6 ลบ.)

(21,448

(21,49
1 ลบ.)

21,534

ลบ.)

ลบ.)

(21,44
8 ลบ)

๘.๒0

๘.25

๘.30

๘.35

๘.40

๘.30

๑9,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๖,๐๐๐

๒,๐๐๐

๐

๗,4๐๐

พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖๕

4. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิ จ และสร้างมู ล ค่าเพิ่มจากอุท ยานธรณี โลกสตูล การท่ องเที่ ยว การเกษตร
และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๒. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม อย่างสมดุล และยั่งยืน
๓. การเสริม สร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
5. ประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา
แต่ละประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว
การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
๑. สร้ า งมู ล ค่ า จาก
การท่ องเที่ ย วเชิ ง
นิเวศที่ มีคุ ณภาพให้
เติ บ โตเป็ น เมื องน่ า
อยู่ น่ าเที่ ย ว สร้ า ง
รายได้ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชน
และจังหวัด

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตาม
เป้าหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน
๑.จำนวนแหล่ง
ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ
รวมทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ธรณีวิทยา และ
สถานประกอบการ
ได้รับพัฒนาสู่
มาตรฐานการ
ท่องเที่ยวไทยที่
เพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละรายได้
จากการท่องเที่ยว
ที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
(Target)
ผลงานที่ผ่านมา
(Baseline)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลีย่ ๕ ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖๕

ปี ๖๐
2 แหล่ง
ปี ๖1
3 แหล่ง
ปี 62
3 แหล่ง

๓
แหล่ง

๓
แหล่ง

๓
แหล่ง

๓
แหล่ง

๓
แหล่ง

๓
แหล่ง

ปี ๖๐ มีรายได้
= ๘,๐๓๐ ลบ.
ปี 61 มีรายได้
= 9,101 ลบ.
ปี 62 มีรายได้
9,238.42
ร้อยละรายได้
ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3 ปี
= ร้อยละ 6.89

5
(9,230
ลบ.)

5.๕
(๙,๒73
ลบ.)

6
(๙,317
ลบ.)

1
(8,877
ลบ.)

2
(8,965
ลบ.)

3.91
(9,136
ลบ.)

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
๒ . สิ นค้ า ที่ สำคั ญ
ของจั ง ห วั ด ได้ รั บ
การพั ฒ นาการผลิ ต
ที่ มี คุ ณ ค่ า แ ล ะ
มูลค่าเพิ่ม

๓. ปริมาณการ
เพิ่มขึ้นของการค้า
ชายแดน

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตาม
เป้าหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน
๓ . ร้ อ ย ล ะ ที่
เพิ่ ม ขึ้ น ของมู ล ค่ า
ผ ล ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตรที่สำคัญ
(หมายเหตุ : สิ นค้ า
สำคัญ ปาล์ม, ยาง
, ผลผลิ ต ด้ านการ
ประมงพาณิชย์)

ค่าเป้าหมาย
(Target)
ผลงานที่ผ่านมา
(Baseline)

พ.ศ.
๒๕๖๑

ปี 60
0.5
= 6,332 ลบ.
(6,363
ปี 61
ลบ.)
=5,207.80 ลบ.
ปี 62
=7,157.11 ลบ.
มูลค่าเฉลี่ย 3 ปี
= 6,232.30
ลบ.
ปี 58 = 660 ลบ.
๔. ร้อยละที่
๑๐
ปี
59
=
742
ลบ.
เพิ่มขึ้นของมูลค่า
(๙๖๑
ปี ๖๐ = ๘๗๔ ลบ.
การจำหน่ายสินค้า
ลบ.)
ปี 61 =1,062 ลบ.
OTOP
ปี 62 =1,219 ลบ.
ร้อยละการ
ขยายตัวเฉลี่ย 5
ปี = 16.5
5. ร้อยละของ
ปี 2558 =
13
2,420 กก./ไร่
(2,735
ผลผลิต (แปลง
กก./ไร่)
ใหญ่ปาล์มน้ำมันปี ปี 2559 =
2,493 กก./ไร่
2559) ที่เพิ่มขึ้น
ปี 2560 =
(ผลการดำเนินการ 2,598 กก./ไร่
ตามแนวทาง
ปี 2561 =
ส่งเสริมการเกษตร 2,691 กก./ไร่
ปี 2562 =
แบบแปลงใหญ่)
ปี 2558 = ปีฐาน 2,691 กก./ไร่
ร้อยละเฉลี่ยที่
2,420 กก./ไร่
เพิ่มขึ้น 5 ปี =
(ก่อนเข้าร่วม
11.19
โครงการ)
๖. ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมาของ
มูลค่าการค้า
ชายแดน

ปี ๖๐ =
๖๑๘.๐๕ ลบ.
ปี ๖๑
= ๙8๕.๓๘ ลบ.
ปี 6๒
= ๔๗๑.๗๔ ลบ.
ร้ อ ย ล ะ เฉ ลี่ ย ที่
เ พิ่ ม ขึ้ น ๓ ปี
= ร้อยละ ๑๐.2๙

6.๐
(437
ลบ.)

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลีย่ ๕ ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖๕

1.0
1.5
2.0
2.5
1.5
(6,428 (6,525 (6,659 (6,829 (6,560
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
(๑,๐๕๗ (๑,๑๖๓ (๑,๒๗๙ (๑,๔๐๖ (๑,๑๗๓
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)

15
17
19
21
17
(2,783 (2,831 (2,879 (2,928 (2,831
กก./ไร่) กก./ไร่) กก./ไร่) กก./ไร่) กก./ไร่)

8.0
(๔๗2
ลบ.)

10.๐
(๕19
ลบ.)

12.0
(581
ลบ.)

14.0
(662
ลบ.)

10.0
(534
ลบ.)

แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๑3 แนวทาง ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังต่อไปนี้
๑. เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ และอุทยานธรณีส ตูลให้ได้ม าตรฐาน เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชุมชน
๒. พัฒ นาศัก ยภาพชุม ชนท่ อ งเที่ ยว ตามอัตลัก ษณ์ และการท่ องเที่ ยวเชิง วัฒ นธรรม โดยมี ภูมิ ปัญ ญา
จนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
๓. พั ฒ นาศั ก ยภาพบุค ลากร ผู้ป ระกอบการรองรับ อุต สาหกรรมการท่ องเที่ ยว และต่อเนื่ อง โดยใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวสู่ตลาดการท่องเที่ยว
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่ องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ให้เติบโตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว เมืองต้องห้ามพลาด
๕. พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รองรับ เส้นทางท่องเที่ยว ให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงในภูมิภาคและต่างประเทศ
๖. เพิ่ม ประสิท ธิภาพการผลิตภาคเกษตร การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในการแปรรูป และสร้างคุณค่า
เพื่อการแข่งขัน
๗. สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยกลไกการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนฐานการเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๘. สนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และบริการฮาลาล เชื่อมโยงชายแดนใต้ และสังคมมุสลิม
นานาชาติ
๙ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัดให้เป็นแบรนด์ที่มีคุณค่าและมูลค่าสูง
๑๐. พั ฒ นาศัก ยภาพผู้ป ระกอบการ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พึ่ง พาตนเองได้ และเชื่อมโยง
เครือข่ายให้สามารถแข่งขันได้
๑๑. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้เติบโตสู่การสร้างเป็นตราสินค้า (Branding) ให้เป็นที่
รู้จัก แพร่หลาย จนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
๑๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นทีก่ ารค้าให้มีความทันสมัย ได้มาตรฐาน
และเชื่อมโยงอาเซียน
13. ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล โดยการประชาสัมพันธ์ และการตลาดเชิงรุก

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม อย่างสมดุล และยั่งยืน

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

๑. สตูลเมือง
ธรรมชาติบริสุทธิ์
การบริหารจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพอย่าง
สมดุลและยั่งยืน
สนับสนุน การ
สร้างเสริม
เศรษฐกิจ สังคม
และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

๒. ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ด้วยตนเอง

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตาม ผลงานที่ผ่านมา
เป้าหมายการ (Baseline)
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน
๑. จำนวนพื้ น ที่ ปี ๕๘ = ๑๕๑ ไร่
ป่ าที่ ได้ รั บ ก าร ปี ๕๙ = ๑๐๖ ไร่
ปลูกเพิ่มต่อปี (ไร่) ปี ๖๐ = ๑๙๐ ไร่

ค่าเป้าหมาย
(Target)
พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

๑๒๐

๑๒๕

๑๓๐

๑๓๕

๑๔๐

เฉลี่ย ๕
ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖๕
๑30

ปี 61 = 92 ไร่
ปี 62 = 81 ไร่
เฉลี่ย 5 ปี
=๑24ไร่

๒ .ร้ อ ย ล ะ ก า ร
เพิ่ มขึ้ น ของแหล่ ง
น้ำ ขนาดเล็ ก เพื่ อ
ก า ร อุ ป โ ภ ค ,
บริ โภคและพื้ น ที่
เกษตรกรรม

ปี 25๖1
= ๑19 แหล่ง
ปี 2562
= 127 แหล่ง
ปี 63
= 143 แหล่ง
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 3 ปี
= ร้อยละ 6.13

๕
(๑57
แหล่ง)

๖
(๑63
แหล่ง)

๗
(๑71
แหล่ง)

๘
(๑79
แหล่ง)

5
(๑87
แหล่ง)

๗
(๑71
แหล่ง)

๓. จำนวนที่
เพิ่มขึ้นของชุมชน
ที่มีส่วนรวมต่อ
การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ อุทยาน
ธรณีโลกสตูล
และพื้นที่ต่อเนื่อง

ปี 59
= 1๒ ชุมชน
ปี 60
=20 ชุมชน
ปี 61
=24 ชุมชน
ปี 62
=29 ชุมชน
เฉลี่ย 4 ปี
= 21.25

(๒4
แหล่ง)

(๒6
แหล่ง)

(๒8
แหล่ง)

(๓0
แหล่ง)

(๓2
แหล่ง)

(๒๘
แหล่ง)

๔.จำนวน
หมู่บ้าน/ชุมชนที่
มีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ปี ๕๙ = ๔๐ แห่ง
ปี ๖๐ = ๔๒ แห่ง
ปี ๖1 =90 แห่ง
ปี ๖2 =189 แห่ง
ปี ๖3 =242 แห่ง
เฉลี่ย 5 ปี
=120.6 แห่ง

100

110

120

130

140

120

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตาม ผลงานที่ผ่านมา
เป้าหมายการ (Baseline)
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน

ค่าเป้าหมาย
(Target)

60

65

70

75

80

เฉลี่ย ๕
ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖๕
70

(55,079.94
ตัน)

(58,139.94ตั
น)

(61,199.94
ตัน)

(64,259.94
ตัน)

(67,319.94
ตัน)

(61,199.94
ตัน)

45
(126
หมู่บ้าน)

50
(140
หมู่บ้าน)

55
(154
หมู่บ้าน)

60
(168
หมู่บ้าน)

50
(22
หมู่บ้าน)

พ.ศ.
๒๕๖๑

๓. สตูลเมือง
สะอาดมีระบบ
การจัดการขยะ
ที่ได้มาตรฐาน
ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
อย่างเป็นระบบ
ประชาชนตระหนัก
และมีระเบียบวินัย
ในการจัดการขยะ
ทุกกระบวนการ

๕.ร้อยละปริมาณ ปี ๖3
ขยะมูลฝอยชุมชน = 61,199.94
ได้รับการกำจัด
ตัน
อย่างถูกต้องตาม (ในปี 2563 กรม
ส่งเสริมการปกครอง
หลักวิชาการ
ท้องถิ่นเปลี่ยนระบบ
ทั้งหมด
การคำนวณการ

๔ . มี ร ะ บ บ ก า ร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ค วา ม เสี่ ย ง ข อ ง
ปั ญ ห าภั ย พิ บั ติ
ระดั บ จั ง หวั ด ที่ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
สามารถลดปั ญ หา
การเกิดภัยได้อย่าง
ต่อเนื่อง

6. ร้อยละที่
ปี 58
40
เพิ่มขึ้นของ
= 18 หมู่บ้าน
(112
เครือข่ายด้าน สา ปี 59
หมู่บ้าน)
ธารณภัยจาก
= 17 หมู่บ้าน
ทั้งหมด ๒80
ปี 60
หมู่บ้าน
= 18 หมู่บ้าน
ปี 61
= 36 หมู่บ้าน
ปี 62
= 37 หมู่บ้าน
ร้อยละการเฉลี่ ย
5 ปี = 25.2

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

จัดเก็บข้อมูลปริมาณ
ขยะจากการประมาณ
การเป็นการคำนวณ
จากจำนวนประชากร
ตามทะเบียนราษฎร

โดยมีข้อมู ลปริมาณ
ขยะจากวิ ธีการเดิ ม
ดังนี้
ปี ๖๐
= 31,155 ตัน
ปี ๖1
=32,238.83
ตัน
ปี 62
31,364.31)

แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 6 แนวทาง ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังต่อไปนี้
๑. สร้างความรู้ ความตระหนัก จิตสำนึก และการมี ส่วนร่วมในการอนุรัก ษ์ท รัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อุทยานธรณีโลกสตูลแก่ประชาชน ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน และเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอุทยาน
ธรณีโลกสตูล
๒. สร้างกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ทั้งระยะสั้น กลาง ระยะยาว ด้วยการมีส่วน
ร่วมของทุ ก ภาคส่วน และสร้างความมั่ น คงทางน้ำรองรับ การเติบ โตของเมื อง ความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศโลก และการพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีโลก
๓. สร้างระบบการจัดการขยะ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ได้มาตรฐาน
๔. พัฒนาระบบการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๕. เสริมสร้างและพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
๖. สร้างคุณ ค่าจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสู่แหล่งพลัง งานทดแทน พลังงานทางเลือก เติม ความอุดม
สมบูรณ์ของระบบนิเวศ ป่าเขา นิเวศลำน้ำ นิเวศป่าชายเลน และนิเวศทางทะเล เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และ
การสร้างคุณค่ารองรับการท่องเที่ยว

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต
บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

๑. สตูลเป็นเมือง
สุขภาวะและ
เมืองนิเวศ
สุขภาพประชาชน
มีสุขภาพดี

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

๑. ร้อยละของ
จำนวน
โรงพยาบาล
ที่ผ่านการ
รับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
(HA)

ค่าเป้าหมาย
(Target)
พ.ศ.
๒๕๖๑

ปี 60 (๖ แห่ง)
85
ปี ๖1 (๖ แห่ง)
ปี 62 (๖ แห่ง)
จากทั้งหมด ๗ แห่ง
ร้อยละเฉลี่ย ๓ ปี
= ๘๕

พ.ศ.
๒๕๖๒

85

พ.ศ.
๒๕๖๓

85

พ.ศ.
๒๕๖๔

100

พ.ศ.
๒๕๖๕

๑๐๐

เฉลี่ย
5 ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖5

๙1

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ผลงานที่ผ่านมา
ตาม
(Baseline)
เป้าหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน
๒. ร้อยละที่
ลดลงของอัตรา
ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน
และโรคความ
ดันโลหิตสูงราย
ใหม่ (อัตราต่อ
แสนประชากร)
เบาหวาน

เบาหวาน
(ปี 60 = 1,214 ราย
ปี 61 = 1,281 ราย
ปี 62 = 1,188 ราย
ปี 63 = 1,111 ราย)

ค่าเป้าหมาย
(Target)
พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย
5 ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖5

๕
๕
๕
๕
๕
๕
(1,111) (1,217) (1,157) (1,100) (1,045) (1,126)

ปี ๖1 ร้อยละ (- 5.5)
ปี ๖ ๒ ร้ อ ย ล ะ (+
7.25)
ปี 63 ร้อยละ (+
6.48)

-ความดันโลหิต ความดันโลหิตสูง
(ปี 60 = 4,188 ราย
สูง

๕
๕
๕
๕
๕
๕
(3,829) (3,638) (3,457) (3,255) (2,826) (3,401)

ปี 61 = 3,829 ราย
ปี 62 = 3,305 ราย
ปี 63 = 2,710 ราย)

ปี ๖1 ร้อยละ (+ 8.57)
ปี ๖๒ ร้อยละ (+6.68)
ปี 63 ร้อยละ
(+18.00)

๒. ระบบบริ การ
ของรัฐมีคุณภาพ
เข้ าถึ งประชาชน
และประชาชน
ได้ รั บ สวั ส ดิ ก าร
ของรัฐอย่างทัว่ ถึง
เป็ น ธรรมและมี
ประสิทธิภาพ
๓. ความเหลื่ อม
ล้ ำ ท างราย ได้
ลดลง ความ
มั่นคงทางอาชี พ
ของประชาชน

๓. ร้อยละของ
ผู้เข้าสูค่ วาม
คุ้มครองภายใต้
กฎหมาย
ประกันสังคม
ต่อกำลัง
แรงงานทั้งหมด

ปี 60
= ร้อยละ
20.92
ปี ๖1
= ร้อยละ 23.02
ปี 62
= ร้อยละ
25.78
ร้อยละเฉลี่ย ๓ ปี
= 23.24
ปี 56 =0.275
๔. ค่า
ปี 58 =0.295
สัมประสิทธิ์
ความไม่เสมอ ปี ๖๐= ๐.296
ภาคด้านรายได้ ปี ๖2 = ๐.291
เฉลี่ยปีละ 0.289
ลดลง

22

23

25

26

๒7

24.60

๐.293

๐.290

๐.๒๘7

๐.๒84

๐.๒81

๐.๒๘7

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

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

ค่าเป้าหมาย
(Target)
พ.ศ.
๒๕๖๑

เพิ่มขึ้น

๕. ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมที่
ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่าง
ต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ีขึ้น

ปี 58 ร้อยละ
๙๐
82.59
ปี 59 ร้อยละ
85.79
ปี 60 ร้อยละ
87.58
ปี 61 ร้อยละ
89.10
ปี 62 ร้อยละ
90.05
ร้อยละเฉลี่ย 5 ปี =
๘7.02

๔. สั ง คมสตู ล มี
ความพร้ อมของ
การเป็ น สั งค ม
ผู้ สู งอายุ แล ะ
เป็ นสั ง คมแห่ ง
ก า ร เ รี ย น รู้
เข้ มแข็ งตามช่ วง
วั ย อ ย่ า ง มี
คุณภาพ ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

๖. ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของชุมชน/
หมู่บ้าน
เป้าหมายที่
ผ่านเกณฑ์
ชุมชน/หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(280 หมู่บ้าน)

ปี 58
= 15 หมู่บ้าน
ปี 59
= 7 หมู่บ้าน
ปี 60
= 7 หมู่บ้าน
ปี ๖1
= ๗ หมู่บ้าน
ปี 62
= 56 หมู่บ้าน
ปี 63
= 127 หมู่บ้าน
รวมข้อมูล ณ ปี 63
=219 หมู่บ้าน
(ผ่านเกณฑ์ 100%

ตามเป้าหมายที่กรม
พัฒนาชุมชนกำหนด
ในแต่ละปี ซึ่งจังหวัด
สตูลสามารถ
ดำเนินการได้ร้อยละ
100)

80

พ.ศ.
๒๕๖๒
๙๑

85

พ.ศ.
๒๕๖๓
๙๒

90

พ.ศ.
๒๕๖๔
๙๓

95

พ.ศ.
๒๕๖๕
๙๔

100

เฉลี่ย
5 ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖5
๙๒

90

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ผลงานที่ผ่านมา
ตาม
(Baseline)
เป้าหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน
๗ . ร้ อ ยล ะข อ ง
หน่วยงานภาครั ฐ
ในจังหวัดสตูล ที่
มี ก ารขั บ เคลื่ อ น
การดำเนิ น งาน
ด้ า นการพั ฒ นา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
ผู้สูงอายุ

ปี 60
ร้อยละ 75
ปี 61
ร้อยละ 100
ปี 62
ร้อยละ 100
เฉลี่ย 3 ปี
= ร้อยละ 91.67

๘. ร้อยละของ
ค่าเฉลี่ย
คะแนน
O-NET ทุกวิชา
ของนักเรียนชั้น
ป.๖/ม. ๓
เพิ่มขึ้น

ปี 60
ป.๖
= 36.98 คะแนน
ม.๓
= 32.97 คะแนน
ปี ๖1
ป.๖
= 40.46 คะแนน
ม.๓
= 36.36 คะแนน
ปี 62
ป.6
= 35.46 คะแนน
ม.3
= 34.61 คะแนน

ค่าเป้าหมาย
(Target)
พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

เฉลี่ย
5 ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖5

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

๙๐

3
3
3
3
3
3
(37.63, (39.13, (40.63, (42.13, (43.63, (40.63,
34.65) 36.15) 37.65) 39.15) 40.65) 37.65)

เฉลี่ย 3 ปี
ป.๖ = 37.63
ม.๓ = 34.65

๕.ปัญหา
อาชญากรรม
ยาเสพติดและ
ภัยคุกคามลดลง
อย่างต่อเนื่อง
สังคมพหุ
วัฒนธรรม
อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข

9. ร้อยละที่
ลดลงของ
ปัญหา
อาชญากรรม
ต่อประชากร
แสนคน

ปี 60
= ร้อยละ 33.16
ปี 61
= ร้อยละ 34.21
ปี 62
= ร้อยละ 28.92
ร้อยละเฉลี่ย 3 ปี
= ร้อยละ 32.09
(ลดลงร้อยละ 0.5)

32.09

31.59

31.09

30.59

30.09

31.09

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

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

๑0. ร้อยละ
ของจำนวน
หมู่บ้าน/ชุมชน
ปลอดยา
เสพติด
(หมู่บ้านสีขาว)
ต่อหมู่บ้าน/
ชุมชนทั้งหมด
๒80 หมู่บ้าน
20 ชุมชน
รวม 300)

ปี 60
= ร้อยละ 37.24
คิดเป็น 111
หมู่บ้าน/ชุมชน
ปี 61
= ร้อยละ 53.84
คิดเป็น 161
หมู่บ้าน/ชุมชน
ปี 62

๑1. ร้อยละการ
จัดการรายกรณี
สำเร็จ (Case
Management )
ด้านความ
รุนแรงใน
ครอบครัว

ปี 58 15 ราย
ร้อยละ 100
ปี 59 18 ราย
ร้อยละ 100
ปี 60 29 ราย
ร้อยละ 100
ปี 61 25 ราย
ร้อยละ 100
ปี 62 35 ราย
ร้อยละ 100
ร้อยละเฉลี่ย
5 ปี = 100

ค่าเป้าหมาย
(Target)
พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๕

53
(159
หมู่บ้าน/
ชุมชน)

55
(๑65
หมู่บ้าน/
ชุมชน)

๕7
(๑71
หมู่บ้าน/
ชุมชน)

๕9
(๑77
หมู่บ้าน/
ชุมชน)

61
(๑83
หมู่บ้าน
ชุมชน)

เฉลี่ย
5 ปี
พ.ศ.
๒๕๖๑๒๕๖5
๕7
(๑71
หมู่บ้าน/
ชุมชน)

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

= ร้อยละ 55.18
คิดเป็น 165
หมู่บ้าน/ชุมชน
เฉลี่ย 3 ปี
= ร้อยละ 48.75
คิดเป็น 145หมู่บ้าน/
ชุมชน

แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 11 แนวทาง ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังต่อไปนี้
๑. ส่งเสริมความอบอุ่นและความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว และความผาสุกในชุมชน
๒. พัฒนาบริการทางการแพทย์ ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ส่งเสริมสร้ างความตระหนักรู้แก่
ประชาชนให้เห็นความสำคัญของภาวะสุขภาพที่ดี และเตรียมพร้อมรับโรคอุบัติใหม่
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทางด้านสังคม จิตอาสาและองค์กรสาธารณประโยชน์ให้เข้มแข็ง
และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม
๔. ส่งเสริมการมีงานทำ สร้างอาชีพที่มั่ นคง ยกระดับทั กษะฝีมือแรงงาน รองรับ การแข่งขัน และการ
เข้าถึงสวัสดิการสังคม
๕. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ สู่การเรียนรู้ของประชาชนให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งด้วยตนเอง
๗. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบบประชาธิป ไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุ ข
สถาบัน สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม
๘. ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการของรัฐตามบริบทของพื้นที่ พัฒนาสู่ภาครัฐ ๔.๐
๙. คุ้ม ครองสิท ธิและส่งเสริม และพั ฒ นาอาชีพ และสุขภาวะของผู้สูง อายุ คนพิก าร และผู้ด้อยโอกาส
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
๑๐. ยกระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมให้เกิดคุณค่าและมูลค่า
11. พัฒนาพื้นทีเ่ มืองให้เป็น Smart City

บัญชีโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
(เรียงลำดับควำมสำคัญของโครงกำร)
ลำดับ
ควำม
สำคัญ

1

2

โครงกำร/กิจกรรม
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรอุทยำนธรณีโลกสตูล (Satun
UNESCO Global Geopark)

งบประมำณ
(บำท)

๓๓๑,๗๙๐ สำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสตูล

กิจกรรมที่ 1 ชำระค่ำธรรมเนียมสมำชิกสมำคมเครือข่ำย
อุทยำนธรณีโลก ประจำปี พ.ศ. 2565

๖๐,๕๐๐

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนบุคลำกรด้ำนธรณีวิทยำหรือสำขำที่
เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงำนส่วนทรัพยำกรธรรมชำติ

๑๘๐,๐๐๐

กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมกำรอุทยำนธรณีโลก
สตูล ตำมประกำศจังหวัดสตูล ฉบับลงวันที่ 21 มิถุนำยน
พ.ศ. 2561

๙๑,๒๙๐

โครงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมด้ำน
ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม

17,084,000 สำนักงำนท่องเที่ยว
และกีฬำจังหวัดสตูล

กิจกรรมที่ 1 วิวำห์เกำะไข่ ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 2565

675,000

กิจกรรมที่ 2 วิ่งส่งเสริมกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนเมืองสตูล
“Run Thru Satun”

2,429,000

กิจกรรมที่ 3 กำรจัดงำนแข่งขันว่ำวประเพณีและแสดง
ว่ำวนำนำชำติ

3,000,000

กิจกรรมที่ 4 วิ่งย้อนรอยประวัติศำสตร์ตะรุเตำ ครั้งที่ 19

1,200,000

กิจกรรมที่ 5 กำรแข่งขันวอลเลย์บอลชำยหำดนำนำชำติ
ประจำปี 2565

1,500,000

กิจกรรมที่ 6 สตูลอีดิ้ลฟีตรีโอเพ้นเฮ้ำส์

1,000,000

กิจกรรมที่ 7 มรกตอันดำมันมหัศจรรย์อำหำรอร่อยของดี
ที่ละงู

980,000

กิจกรรมที่ 8 Satun Halal Street 2022

1,000,000

กิจกรรมที่ 9 จัดงำนมหกรรมเครือข่ำยกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชนจังหวัดสตูล“มำแลต๊ะ”

1,000,000

ประเด็น

ยุทธศำสตร์
ขำติที่

2

5

1

2

หน่วยงำนรับผิดชอบ กำรพัฒนำที่

ลำดับ
ควำม
สำคัญ

โครงกำร/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 10 งำน Satun UNESCO Global Geopark
Fair 2022

3

4

5

6

งบประมำณ
(บำท)

ยุทธศำสตร์
ขำติที่

1

2

1

2

1

2

1

2

3,000,000

กิจกรรมที่ 11 เทศกำลงำนดอกกำหลงบำน ประจำปี
2565

500,000

กิจกรรมที่ 12 : งำนวันจำปำดะ ผลไม้และของดีจังหวัด
สตูล

800,000

โครงกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว

ประเด็น

หน่วยงำนรับผิดชอบ กำรพัฒนำที่

1,478,950 สำนักงำนท่องเที่ยว
และกีฬำจังหวัดสตูล

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพชุมชนท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล

643,200

กิจกรรมที่ 2 ยกระดับกำรพัฒนำโฮมสเตย์ให้ได้มำตรฐำน
โฮมสเตย์ไทย

105,750

กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒนำทักษะกำรช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย(ไลฟ์กำร์ด)

580,000

กิจกรรมที่ 4 กำรฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนำศักยภำพของ
ชุมชนท่องเที่ยวสูก่ ำรเป็นผูป้ ระกอบกำร SMEs

150,000

พัฒนำศักยภำพกำรผลิตและกำรตลำดโคเนื้อ - แพะเนื้อ
คุณภำพสูง กำรแปรรูปและผลิตภัณฑ์

๕๘๖,๘๐๐ สำนักงำนปศุสัตว์
จังหวัดสตูล

กิจกรรมที่ 1 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนกำร
ผลิตและกำรตลำดโคเนื้อคุณภำพสูง

๑๓๐,๘๐๐

กิจกรรมที่ 2 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนกำร
ผลิตและกำรตลำดแพะเนื้อคุณภำพสูง

๑๓๖,๘๐๐

กิจกรรมที่ 3 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนกำร
แปรรูปและทำผลิตภัณฑ์ จำกเนื้อโค-เนื้อแพะ

๓๑๙,๒๐๐

โครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงปลำนวลจันทร์ทะเลแบบ
พัฒนำในบ่อดิน

๑,๐๓๐,๐๐๐ สำนักงำนประมง
จังหวัดสตูล

กิจกรรม ส่งเสริมกำรเลีย้ งปลำนวลจันทร์ทะเลแบบพัฒนำ
ในบ่อดิน

1,030,000

โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวสู่
ควำมเป็นมืออำชีพ

2,311,820 วิทยำลัยชุมชนสตูล

ลำดับ
ควำม
สำคัญ

7

โครงกำร/กิจกรรม

๘๖๖,๙๕๐

กิจกรรมที่ ๒ ฝึกอบรมหลักสูตร“วิชำมัคคุเทศก์เฉพำะ
ภูมิภำค (ภำคใต้)” จำนวน 130 ชั่วโมง

๕๗๖,๔๐๐

กิจกรรมที่ ๓ หลักสูตร “มัคคุเทศก์เฉพำะภูมิภำค
(ภำคใต้)” กรณีเปลีย่ นผ่ำนประเภทใบอนุญำตจำก
มัคคุเทศก์เฉพำะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพำะภูมิภำค (ภำคใต้)
จำนวน 27 ชั่วโมง

๓๔๐,๖๐๐

กิจกรรมที่ ๔ ฝึกอบรมหลักสูตร “อำสำสมัครผูน้ ำเที่ยว
อุทยำนธรณีโลกสตูล” จำนวน 30 ชั่วโมง

192,950

กิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรมหลักสูตร “นวดไทยเพื่อสุขภำพ
150 ชั่วโมง”
กิจกรรมที่ 6 ฝึกอบรมหลักสูตร “นวดฝ่ำเท้ำเพื่อสุขภำพ
60 ชั่วโมง”

236,010

โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ
ชุมชนและ SMEs รองรับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
อุทยำนธรณีโลก

887,710 สำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัด
สตูล

กิจกรรมที่ ๓ กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ

50,000

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนำผูป้ ระกอบกำรสู่
มำตรฐำนสำกล
กิจกรรมที่ 2 จ้ำงเหมำจัดงำนส่งเสริมช่องทำงกำรตลำด
ให้กับผูป้ ระกอบกำร OTOP และชุมชนท่องเที่ยว จังหวัด
สตูล (Satun Festival)
9

โครงกำรพัฒนำช่องทำงกำรตลำดออนไลน์ด้วย DIGITAL
MARKETING
กิจกรรม ฝึกอบรมหลักสูตร “กำรตลำดออนไลน์” จำนวน
30 ชั่วโมง

1

2

1

2

1

2

82,550
652,000

โครงกำรพัฒนำผู้ผลิตผู้ประกอบกำร OTOP สู่
มำตรฐำนสำกลและส่งเสริมกำรตลำด

ยุทธศำสตร์
ขำติที่

98,910

กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
กิจกรรมที่ ๔ กำรส่งเสริมกำรตลำด

ประเด็น

หน่วยงำนรับผิดชอบ กำรพัฒนำที่

กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมหลักสูตร “มัคคุเทศก์ทั่วไป
(ต่ำงประเทศ)” จำนวน 211 ชั่วโมง

กิจกรรมที่ 1 กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของผูป้ ระกอบกำร

8

งบประมำณ
(บำท)

103,160
4,577,305 สำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนจังหวัดสตูล
77,305
4,500,000

605,100 วิทยำลัยชุมชนสตูล

ลำดับ
ควำม
สำคัญ

10

11

โครงกำร/กิจกรรม

13

317,300 สำนักงำนจังหวัดสตูล

กิจกรรมที่ 1 กำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริฯ ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น

202,100 อำเภอควนโดน

กิจกรรมที่ 2 อนุรักษ์และพัฒนำกำรผลิตสมุนไพร
ปลำไหลเผือกในเขตตำบลทุ่งนุ้ย

115,200 วิทยำลัยชุมชนสตูล

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

5,444,530 ศูนย์อำนวยกำร
ป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติด
จังหวัดสตูล

กิจกรรมที่ 1 ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (5
กิจกรรมย่อย)

879,830 ศูนย์อำนวยกำร
ป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติด
จังหวัดสตูล

920,000 สำนักงำนจังหวัดสตูล

กิจกรรมเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์

920,000

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมกำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 อำนวยกำรและติดตำมประเมินผลโครงกำร
14

ยุทธศำสตร์
ขำติที่

2

5

3

1

3

1

1

2

1

2

4,564,700 สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดสตูล

โครงกำรชำวสตูลเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์

โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

ประเด็น

หน่วยงำนรับผิดชอบ กำรพัฒนำที่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จังหวัดสตูล

กิจกรรมที่ 2 ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
TO BE NUMBER ONE
12

งบประมำณ
(บำท)

1,041,105 สำนักงำนเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดสตูล
977,625 สำนักงำนเกษตร
จังหวัดสตูล
63,480 สำนักงำนเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดสตูล

โครงกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

2,133,500 สำนักงำนพัฒนำฝีมือ
แรงำนจังหวัดสตูล

กิจกรรมที่ 1 กำรจัดตั้งศูนย์ฝกึ อบรมด้ำนพลังงำนทดแทน
จำกโซล่ำเซลล์เพื่อกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

1,277,750

ลำดับ
ควำม
สำคัญ

15

16

โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ
(บำท)

กิจกรรมที่ 2 กำรจัดตั้งศูนย์ฝกึ อบรมและทดสอบ
มำตรฐำนฝีมือแรงงำน สำขำช่ำงปรับอำกำศภำยในบ้ำน
และกำรพำณิชย์ขนำดเล็ก เพื่อกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

855,750

โครงกำรกำรพัฒนำระบบกำรเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเป็ด
เทศเพื่อเป็นอำชีพเสริมให้กับผู้มีรำยได้น้อยจังหวัด

233,200 วิทยำลัยชุมชนสตูล

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรเลีย้ งไก่พื้นเมือง/
เป็ดเทศ

102,800

กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรทำอำหำรสัตว์

42,800

กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรฟักไข่

58,800

กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรเชือดและ
จำหน่ำยไก่

28,800

โครงกำรสตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ

ประเด็น

ยุทธศำสตร์
ขำติที่

1

2

2

4

3

1

3

4

3

4

3

5

หน่วยงำนรับผิดชอบ กำรพัฒนำที่

4,316,000 สำนักงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย
จังหวัดสตูล

17

18

19

20

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมชุมชนเข็มแข็งพร้อมรับมือภัยพิบัติ

๒๐๐,๐๐๐

กิจกรรมที่ 2 จัดทำและติดตั้งป้ำยเตือนภัยสึนำมิและป้ำย
แผนที่แสดงเส้นทำงหนีภัย

๔,๑๑๖,๐๐๐

โครงกำรสตูลสันติสุข

๑,๘๖๑,๖๐๐ ที่ทำกำรปกครอง
จังหวัดสตูล

กิจกรรม ฝึกอบรมจัดตั้ง /ทบทวนชุดรักษำควำมปลอดภัย
หมู่บ้ำน (ชรบ.)

๑,๘๖๑,๖๐๐

โครงกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนนอกระบบสู่กำรสร้ำง
งำนสร้ำงอำชีพวิถีใหม่ (New Normal)

813,750 สำนักงำนแรงงำน
จังหวัดสตูล

กิจกรรม กำรพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำน (กำรฝึกอำชีพอิสระ)

813,750

โครงกำรคนสตูลสุขภำพดีด้วยกำรแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพร

1,303,000 สำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด
สตูล

กิจกรรมกำรส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ปลูกสมุนไพร

1,303,000 โรงพยำบำลละงู

โครงกำรกำรปลูกและแปรรูปสมุนไพร

247,820 วิทยำลัยชุมชนสตูล

ลำดับ
ควำม
สำคัญ

21

โครงกำร/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร
และแพทย์แผนไทย

100,920

กิจกรรมที่ 2 ขับเคลือ่ นกำรผลิตสมุนไพรในระบบเกษตร
ผสมผสำน

51,200

กิจกรรมที่ 3 กำรแปรรูปเบื้องต้นเพื่อยืดอำยุเก็บรักษำ

95,700

โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนรำยครัวเรือนจังหวัด
สตูล
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเตรียมควำมพร้อมครัวเรือนยำกจน

22
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งบประมำณ
(บำท)

ประเด็น

ยุทธศำสตร์
ขำติที่

3

4

1

2

1

2

หน่วยงำนรับผิดชอบ กำรพัฒนำที่

3,300,000 สำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนจังหวัดสตูล
270,000

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมอำชีพของครัวเรือน
ยำกจนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

3,000,000

กิจกรรมที่ 3 กำรติดตำมประเมินผลและสรุปผลกำร
ดำเนินงำน

30,000

โครงกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำเพื่อยกระดับกำรท่องเที่ยว
อุทยำนธรณีโลกสตูล
กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำงแบบกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่
- ทำงหลวงหมำยเลข 421 ตอนควบคุม 0100 ตอน
กำเน๊ะ – สตูล ระหว่ำง กม.0+850 – กม.10+215
เป็นตอนๆ ระยะทำง 4.825 กม.
- ทำงหลวงหมำยเลข 4362 ตอนควบคุม 0100 ตอน
นิคมควนกำหลง – นำโต๊ะขุน ระหว่ำง กม.0+330 – กม.
9+980 เป็นตอนๆ ระยะทำง 8.890 กม.

55,835,000 แขวงทำงหลวงสตูล

กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้ำชนิด HIGH MAST
- ทำงหลวงหมำยเลข 4052 ตอนควบคุม 0100 ตอน
เขำขำว – ท่ำเรือปำกบำรำ ระหว่ำง กม.0+000 – กม.
11+716

13,700,000

กิจกรรมที่ 3 ติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำงแบบกิ่งเดียว
- ทำงหลวงหมำยเลข 404 ตอนควบคุม 0201, 0202
ตอน บ้ำนนำ – ละงู – สตูล ระหว่ำง กม.74+950 –
กม.125+440 เป็นตอนๆ

20,820,000

โครงกำรขับเคลื่อนเส้นทำงเข้ำสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
ควำมปลอดภัย

84,800,024 แขวงทำงหลวง
ชนบทสตูล

21,315,000

ลำดับ
ควำม
สำคัญ

โครงกำร/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำง สำยทำง สต.5025
แยก ทช.สต 3007 - บ้ำนเหนือคลอง อ.ละงู , มะนัง จ.
สตูล
กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำง สำยทำง สต.5008
แยก ทช.สต 3014 - ถ้ำภูผำเพชร ต.ทุ่งหว้ำ ปำล์มพัฒนำ
อ.ทุ่งหว้ำ , มะนัง จ.สตูล

24,885,000

กิจกรรมที่ 3 ติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำง สำยทำง สต.4040
บ้ำนหำดทรำยยำว (กม.15+300)

10,410,191

กิจกรรมที่ 4 ติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำง ทำงเชื่อมแหล่ง
ท่องเที่ยวสวนสำธำรณะเขำโต๊ะพญำวัง อ.เมือง จ.สตูล

9,814,833

กิจกรรมที่ 5 ติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำง สำยทำง สต.3018
แยก ทล 416 - บ้ำนท่ำศิลำ - ตันหยงละไน้ อ.ทุ่งหว้ำ,
อ.ละงู จ.สตูล, สำยทำง สต 3037 แยก ทล 416 - บ้ำน
ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้ำ จ.สตูล
24
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26

27

งบประมำณ
(บำท)

ยุทธศำสตร์
ขำติที่

1

2

1

2

1

2

3

4

19,690,000

20,000,000

โครงกำรปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนรองรับ
ท่องเที่ยวสุขภำพ

7,600,000 สำนักงำนท่องเที่ยว
และกีฬำจังหวัดสตูล

กิจกรรม ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย

7,600,000

โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเกำะรำวี (หำดทรำยขำว)
อุทยำนแห่งชำติตะรุเตำ จังหวัดสตูล

3,584,000 อุทยำนแห่งชำติตะรุเตำ

กิจกรรม ก่อสร้ำงศูนย์บริกำรนักท่องเที่ยวขนำดเล็ก ขนำด
กว้ำง 24 เมตร ยำว 8 เมตร จำนวน 1 หลัง

3,584,000

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมสะพำนท่ำเทียบเรือตะโละวำว
อุทยำนแห่งชำติตะรุเตำ

17,853,000 อุทยำนแห่งชำติตะรุเตำ

กิจกรรม ก่อสร้ำงสะพำนท่ำเทียบเรือตะโละวำว ขนำดยำว
142 เมตร กว้ำง 4 เมตร และ ยำว 8 เมตร กว้ำง 44
เมตร (ช่วงหัวตัว T) และพร้อมสิง่ ก่อสร้ำงประกอบ

17,853,000

โครงกำรฝึกทักษะชีวิตเด็กกำพร้ำ
เด็กด้อยโอกำส สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ประเด็น

หน่วยงำนรับผิดชอบ กำรพัฒนำที่

1,332,440 สำนักงำนพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดสตูล

ลำดับ
ควำม
สำคัญ

โครงกำร/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนำวิธีคิดและสร้ำงทัศนคติที่ดี
ให้กับเด็กและเยำวชนเด็กและเยำวชน

28
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๑,๑๖๒,๓๕๐

กิจกรรมที่ 3 กำรวำงแผนกำรใช้ชีวิตเพื่อเตรียมควำมพร้อม
เข้ำสูช่ ีวิตวัยทำงำน

๖๓,๘๖๐

กิจกรรมที่ 4 ติดตำมและประเมินผลชีวิตควำมเป็นอยู่ของ
เด็กและเยำวชน

๔๗,๙๗๐

โครงกำรสตรีสตูลปลอดมะเร็งเต้ำนม

11,770,000 โรงพยำบำลสตูล

กิจกรรมจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้ำนมระบบดิจิตอล

11,770,000

โครงกำรสื่อสร้ำงสรรค์สตูลสันติสุข

31

32

440,000 สำนักงำน
ประชำสัมพันธ์
จังหวัดสตูล
320,000

กิจกรรมที่ 2 ผูบ้ ริหำรพบเครือข่ำยประชำสัมพันธ์/
สือ่ มวลชน

120,000

โครงกำรอำหำรปลอดภัยและปลอดโรคเพื่อส่งเสริมควำม
เชื่อมั่นของท่องเที่ยวและประชำชนจังหวัดสตูล

582,700 สำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด
สตูล

กิจกรรมที่ 1 อบรมสำยลับอำหำรปลอดภัยเพื่อพัฒนำและ
เฝ้ำระวังสุขำภิบำลอำหำรในโรงเรียนมัธยม

ยุทธศำสตร์
ขำติที่

3

4

3

1

3

4

2

5

1

2

56,600

กิจกรรมที่ 2 พัฒนำศักยภำพผูป้ ระกอบกำรผลิตและ
จำหน่ำยอำหำร และเฝ้ำระวังคุณภำพอำหำร

526,100

โครงกำรสนับสนุนตู้อบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์ สำหรับ
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน

500,000 สำนักงำนพลังงำน
จังหวัดสตูล

กิจกรรม สนับสนุนตู้อบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์ สำหรับ
กลุม่ วิสำหกิจชุมชนและกลุม่ โอทอปในพื้นที่จังหวัดสตูล

500,000

โครงกำรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำมศำสตร์
พระรำชำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ 1 ถ่ำยทอดควำมรู้คณะกรรมกำร ศบกต. และ
เกษตรกรผูน้ ำ

ประเด็น

หน่วยงำนรับผิดชอบ กำรพัฒนำที่

๕๘,๒๖๐

กิจกรรมที่ 2 ฝึกทักษะเด็กและเยำวชนสูก่ ำรพัฒนำที่ยั่งยืน

กิจกรรมที่ 1 อบรมเครือข่ำยประชำสัมพันธ์

30

งบประมำณ
(บำท)

1,400,000 สำนักงำนเกษตร
จังหวัดสตูล
24,000

ลำดับ
ควำม
สำคัญ
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โครงกำร/กิจกรรม

1,376,000

โครงกำรสนับสนุนกำรอนุรักษ์ของชุมชนประมงพื้นบ้ำน
จังหวัดสตูล

๑,๖๙๐,๐๐๐ สำนักงำนประมง
จังหวัดสตูล

กิจกรรมที่ 1 จัดทำและวำงซั้งกอบริเวณชำยฝัง่ ทะเลที่มี
ควำมลึกของน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 เมตร

๘๔๐,๐๐๐

กิจกรรมที่ 2 ผลิตพันธุ์กุ้งทะเล เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ
บริเวณที่วำงซั้ง

๘๕๐,๐๐๐

โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วนอุทยำน
น้ำตกธำรำสวรรค์

36
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2,126,000 วนอุทยำนน้ำตกธำรำ
สวรรค์

750,000

กิจกรรมที่ 3 เส้นทำงเดินป่ำศึกษำธรรมชำติ ระยะทำง
1200 เมตร พร้อมป้ำยสือ่ ควำมหมำย

155,000

โครงกำรติดตั้งทุ่นแสดงเครื่องหมำยกำรเดินเรือ

19,032,000 สำนักงำนเจ้ำท่ำ
ภูมิภำคสำขำสตูล

กิจกรรม ติดตั้งทุ่นแสดงเครื่องหมำยกำรเดินเรือ

19,032,000

โครงกำรพัฒนำเส้นทำงเพื่อเข้ำสู่แหล่งท่องเที่ยว

9,500,000 แขวงทำงหลวง
ชนบทสตูล

กิจกรรม ปรับปรุงถนนลำดยำงแอสฟัลท์คอนกรีต สำย
ทำงเข้ำน้ำตกธำรำสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนกำหลง
อำเภอควนกำหลง จังหวัดสตูล ผิวจรำจรกว้ำง 6 เมตร

9,500,000

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงอำคำรและจัดนิทรรศกำรภำยใน
อำคำรที่ทันสมัย ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำช พิพิธภัณฑ์ช้ำง
ดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้ำ ๑ รำยกำร

ยุทธศำสตร์
ขำติที่

1

2

1

2

3

1

1

2

1

2

1,221,000

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมลำนจอดรถ

โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตชุมชน ปรับปรุงอำคำร และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
อำคำรศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำช พิพิธภัณฑ์ช้ำงดึกดำ
บรรพ์ทุ่งหว้ำ อุทยำนธรณีโลกสตูล

ประเด็น

หน่วยงำนรับผิดชอบ กำรพัฒนำที่

กิจกรรมที่ 2 จัดทำจุดเรียนรู้กำรทำกำรเกษตรแบบ
ผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมที่ 1 ห้องน้ำห้องสุขำรวม ชำย หญิง 10 ห้อง
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งบประมำณ
(บำท)

19,090,100 สำนักงำนท่องเที่ยว
และกีฬำจังหวัดสตูล

9,497,000

ลำดับ
ควำม
สำคัญ

โครงกำร/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้ำอำคำรศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมรำช พิพิธภัณฑ์ช้ำงดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้ำ ๑
รำยกำร

1,686,000

กิจกรรมที่ 3 จัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติทำงเข้ำศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมรำช พิพิธภัณฑ์ช้ำงดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้ำ 1
รำยกำร

1,857,100

กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงลำนถนนทำงเข้ำศูนย์วัฒนธรรม
เฉลิมรำช พิพิธภัณฑ์ช้ำงดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้ำ ไม่น้อยกว่ำ
2,710 ตำรำงเมตร

3,395,000

กิจกรรมที่ 5 จัดทำจุดถ่ำยรูปหน้ำศูนย์วัฒนธรรมเฉลิม
รำช พิพิธภัณฑ์ช้ำงดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้ำ 1 จุด

2,450,000

กิจกรรมที่ 6 ก่อสร้ำงท่อเหลีย่ ม คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 จุด
38

งบประมำณ
(บำท)

โครงกำรจัดทำแผนแม่บทเมืองเก่ำสุไหงอุเป (ทุ่งหว้ำ)
เชื่อมโยงเมืองเก่ำฝั่งอันดำมัน
กิจกรรม จ้ำงที่ปรึกษำศึกษำจัดทำแผนแม่บทพื้นที่เมืองเก่ำ
สุไหงอุเป (ทุ่งหว้ำ)
รวมทั้งสิ้น

ประเด็น

ยุทธศำสตร์
ขำติที่

1

2

หน่วยงำนรับผิดชอบ กำรพัฒนำที่

205,000
5,500,000 สำนักงำนท่องเที่ยว
และกีฬำจังหวัดสตูล
5,500,000
293,460,544

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หน่วยดาเนินงาน
ความ
ชาติ
น
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
(2) โครงการของกระทรวง กรม
กระทรวงคมนาคม
1. โครงการศึกษาออกแบบความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม
2
1
ศึกษาโครงการก่อสร้าง
แขวงทางหลวงสตูล
และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพาน Andaman Gate Way
สะพาน จานวน 1 แห่ง
กิจกรรมศึกษาโครงการก่อสร้างสะพานAndaman Gate Way (ถนน
สะพานสตูล - เปอร์ลิส)
กระทรวงคมนาคม
2. โครงการออกแบบพิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO
2
1
ออกแบบพิพิธภัณฑ์
สานักงานการ
Global Geopark Museum)
อุทยานธรณีโกสตูล(Satun ท่องเที่ยวและกีฬา
UNESCO Global
จังหวัดสตูล
Geopark Museum)
จานวน 1 แห่ง
กิจกรรมออกแบบพิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO
Global Geopark Museum)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. โครงการบริหารจัดการที่ดินทากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้วย
โอกาส
กิจกรรมจัดที่ดิน
กิจกรรมการปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS
NETWORK
กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน
กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน
4. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขต
ปฏิรูปที่ดิน
5. โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)
กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
6. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอก
ภาคเกษตร
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม
7. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

2

5

ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของมูลค่า
สินค้าเกษตร

ส.ป.ก.สตูล

แบบ จ.2
งบประมาณ
(บาท)

60,000,000

35,000,000

1,167,613
827,962
97,962
220,394
21,296
47,117
-

2

5

ส.ป.ก.สตูล

2

5

ส.ป.ก.สตูล

2

5

ส.ป.ก.สตูล

201,354
32,476

2

5

ส.ป.ก.สตูล

53,533

กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกร
กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
8. โครงการพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์

2

2

จานวนเกษตรกรได้รับ
ประโยชน์

สนง.ปศุสัตว์ จ.สตูล

35,800

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
9. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

2

2

จานวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิต
ได้จากการผสมเทียม

สนง.ปศุสัตว์ จ.สตูล

35,800
31,900

กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์
10. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

2

2

จานวนสถานประกอบการ สนง.ปศุสัตว์ จ.สตูล
สินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับ
บริการตรวจประเมิน
มาตรฐาน

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล
ด้านปศุสัตว์
11. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพือ่
การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
12. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
13. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
14. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง

2

2

2

จานวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิต
ได้จากการผสมเทียม

2

2

จานวนพืน้ ที่การเกษตร
สนง.ปศุสัตว์ จ.สตูล
แปลงใหญ่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุ
สัตว์

2

2

จานวนโรงเรียนที่ได้รับ
บริการภายใต้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

2

สนง.ปศุสัตว์ จ.สตูล

สนง.ปศุสัตว์ จ.สตูล

จานวนเกษตรกรที่ได้รับ สนง.ปศุสัตว์ จ.สตูล
การถ่ายทอดองค์ความรู้
เข้าสู่ระบบ Smart Farmer

31,900
395,900

295,800
100,100
33,200
33,200
91,400

91,400
68,000

20,000
48,000
66,400

66,400

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
15. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพือ่ แก้ไขปัญหาที่ดินทากินของ
เกษตรกร
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร
16. โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฟาร์ม
ต้นแบบอาหารสัตว์
17. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและ
นอกภาคเกษตร

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
ชาติ
น
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
2
2
จานวนผู้ยากไร้ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
2

2

หน่วยดาเนินงาน

สนง.ปศุสัตว์ จ.สตูล

จานวนเกษตรกรได้รับการ สนง.ปศุสัตว์ จ.สตูล
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
ด้านปศุสัตว์

งบประมาณ
(บาท)
186,940
186,940
150,900

150,900
2

2

จานวนเกษตรได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
ด้านปศุสัตว์

สนง.ปศุสัตว์ จ.สตูล

109,900

18. โครงการพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์

2

2

จานวนผลผลิตที่เพิม่ ขึ้น

1,987,900

กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์
19. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์
สตูล

2

2

จานวนเกษตรกรที่ได้รับ
ประโยชน์

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์
สตูล

20. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพือ่
การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

2

2

จานวนเกษตรกรที่ได้รับ
ประโยชน์

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์
สตูล

102,000

21. โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

2

2

จานวนเกษตรกรที่ได้รับ
ประโยชน์

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์
สตูล

9,500

จานวนวิสาหกิจชุมชน
ได้รับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/
คุณภาพมาตรฐานสินค้า
เกษตรแปรรูป
จานวนผลผลิตที่เพิม่ ขึ้น

สนง.เกษตรจังหวัด

98,000

สนง.เกษตรจังหวัด

15,130

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

109,900

กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฟาร์ม
ต้นแบบอาหารสัตว์
22.โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป

1,987,900
268,400
268,400

102,000

9,500

2

2

2

2

2

2

จานวนเกษตกรได้รับการ
ส่งเสริมจากการอบรมให้
ความรู้ตามระบมาตรฐาน
GAP และร้อยละ 70
ได้รับการประเมินแปลง
เบื้องต้นแล้วผ่านพร้อมจะ
ยื่นขอการรับรองตามระบ
มาตรฐาน GAP

สนง.เกษตรจังหวัด

406,100

2

2

สินค้าเกษตรที่สาคัญทาง
เศรษฐกิจสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตส่งผล
ให้ผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี

สนง.เกษตรจังหวัด

414,900

26. โครงการเกษตรอินทรีย์

2

2

สนง.เกษตรจังหวัด

16,500

27. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร

2

2

เกษตรกรที่เป็นสมาชิก
แปลงใหญ่ร้อยละ 60 มี
การลดต้นทุนการผลิต
และผลผลิตสินค้าเกษตร
เพิ
ม่ ขึง้นท่องเที่ยววิถีเกษตร
แหล่

สนง.เกษตรจังหวัด

35,000

สนง.เกษตรจังหวัด

883,800

23. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน
เกษตร
กิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
24. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
25. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ามัน
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการมะพร้าว
กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล

28. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

2

2

มีศักยภาพในการต้อนรับ
นักท่องเที่ยวได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
เกษตรกรที่เป็นสมาชิก
แปลงใหญ่ร้อยละ 60 มี
การลดต้นทุนการผลิต
และผลผลิตสินค้าเกษตร
เพิม่ ขึ้น

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
29. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานการส่งออกภาคใต้
กิจกรรมส่งเสริมการทาเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่สวนปาล์มน้ามัน
ยางพารา
30.ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทาง

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หน่วยดาเนินงาน
ความ
ชาติ
น
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
2
2
จานวนเกษตรกรที่ได้รับ
สนง.เกษตรจังหวัด
ความรู้ในการยกระดับการ
ผลิตไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์
และเหมาะสมกับศักยภาพ
พืน้ ที่สู่มาตรฐานการส่งออก

2

2

การเกษตร

กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ (ราย)
กิจกรรมผลิตน้าหมักชีวภาพ (ขวด)
31.อบรมหมอดินอาสา

กิจกรรมหมอดินอาสาประจาตาบล
กิจกรรมหมอดินอาสาประจาหมู่บ้าน
32.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

2

2

2

2

จานวนพืน้ ที่ทาง
การเกษตรที่ได้รับการ
ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์
ลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร(ไร่)

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

หมอดินอาสาที่ได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาที่ดิน(ราย)

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

จานวนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
(แห่ง)

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินศูนย์ใหม่
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินศูนย์ต่อยอด
33.โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน

กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว
กิจกรรมปรับปรุงและส่งเสริมพื้นที่ดินกรด
34.รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก

2

2

2

2

2

2

36.โครงการฟืน้ ฟูพนื้ ที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดา

2

2

37.โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

2

2

กิจกรรมสนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดบารุงดิน
กิจกรรมปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
38.โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช

2

2

39.โครงการการป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

2

2

จานวนพืน้ ที่ทาง
การเกษตรได้รับการ
ปรับปรุงคุณภาพดิน(ไร่)

จานวนพืน้ ที่ทาง
การเกษตรได้รับการ
ปรับปรุงคุณภาพดิน(ไร่)

2

2

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

จานวนพืน้ ที่ทาง
การเกษตรได้รับการ
ปรับปรุงคุณภาพดิน(ไร่)
จานวนพืน้ ที่ทาง
การเกษตรได้รับการ
ปรับปรุงคุณภาพดิน(ไร่)
จานวนพืน้ ที่ทาง
การเกษตรที่ได้รับการ
ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์
ลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร(ไร่)

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

จานวนพืน้ ที่ทาง
การเกษตรที่ได้รับการ
ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์
ลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร(ไร่
จานวนพืน้ ที่เพื) อ่ การ

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

อนุรักษ์ดินและน้าที่ได้รับ
การพัฒนา(ไร่)

กิจกรรมจัดตั้งธนาคารปุ๋ยหมัก
กิจกรรมจัดตั้งธนาคารน้าหมักชีวภาพ (ลิตร)

500,000

90,000

30,000
60,000
158,050

66,000
92,050
95,750

63,750

กิจกรรมผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก
กิจกรรมผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย
35.โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้าพืน้ ที่ลุ่ม -ดอน

กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว
กิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน
40.โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

งบประมาณ
(บาท)

จานวนพืน้ ที่ทาง
การเกษตรที่ได้รับการ
ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์
ลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร(ไร่)

32,000
1,558,500

607,500
951,000
5,530,000

4,800,000
730,000
3,712,000

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

2,200,000

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

710,000

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

540,000
170,000
60,000

156,000

136,000
20,000
107,000

68,000
39,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
41.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (7
ศูนย์)

42.โครงการก่อสร้างแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน
43.โครงการหมอดินน้อยในโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียนใหม่
กิจกรรมต่อยอดโรงเรียนเดิม
44.โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
ชาติ
น
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
2
2
จานวนจุดเรียนรู้ และ
ศูนย์บริการงานพัฒนา
ที่ดินประจาตาบลที่
เกษตรกรสามารถเข้าถึง
2
2
จานวนแหล่งน้าในไร่นาที่
ได้รับการพัฒนา(บ่อ)
2
2
หมอดินอาสาที่ได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาที่ดิน(ราย)

2

2

กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรกลุ่มเดิมให้เข้มแข็ง 50 กลุ่ม
45.โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

กิจกรรมไถกลบตอซัง
กิจกรรมผลิตน้าหมักชีวภาพ
กิจกรรมปรับปรุงและส่งเสริมพื้นที่ดินกรด
กิจกรรมผลิตปุ๋ยหมัก
กิจกรรมผลิตน้าหมัก
46.โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

กิจกรรมจัดทาผังแปลง (ราย)
กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ราย)
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ (ราย)
กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตพร้อมเอกสารเผยแพร่ความรู้ (หน่วยงาน
อื่นรับผิดชอบ)
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ (หน่วยงานอื่นรับผิดชอบ)
47.โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพือ่
การการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map
กิจกรรมผลิตน้าหมัก
กิจกรรมผลิตปุ๋ยหมัก
48.พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

กิจกรรมพัฒนากลุ่มขั้นที่ 1 สู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
กิจกรรมพัฒนากกลุ่มขั้นที่ 2 , 3สู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
49.โครงการภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

กิจกรรมสาธิตการทาปุ๋ยหมัก พด.(ตัน)
กิจกรรมสาธิตการทาน้าหมัก (ลิตร)
กิจกรรมสาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
กิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
50. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

51. โครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวันในโรงเรียนตารวจตระเวณ
ชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์และโรงเรียนตารวจตระเวณชายแดน
บ้านส้านแดง
52. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

2

2

2

2

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

69,300

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล
สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

890,000

จานวนพืน้ ที่ทาง
การเกษตรที่ได้รับการ
ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์
ลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร(ไร่)

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

จานวนพืน้ ที่ทาง
การเกษตรได้รับการ
ปรับปรุงคุณภาพดิน(ไร่)

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

133,620

49,620
84,000
245,000

245,000

ร้อยละของพื้นที่การเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
ได้รับการบริหารจัดการการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง
เหมาะสม

912,980

40,000
64,350
178,190
476,000
154,440
452,130

6,800
64,600
2,720
348,650

2

2

จานวนพืน้ ที่เพือ่ การ
อนุรักษ์ดินและน้าที่ได้รับ
การพัฒนา(ไร่)

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

2

2

จานวนกลุ่มเครือข่าย
เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา
เพือ่ เข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

2

2

จานวนกลุ่มเครือข่าย
เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา
เพือ่ เข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานเกษตร

2

4

พืน้ ที่ 10 ไร่ ได้มีการ
ขับเคลื่อน

2

4

จานวนโรงเรียน 2
โรงเรียนได้รับการพัฒนา

2

4

จานวนเกษตรมีรายได้
เพิม่ ขึ้น

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
สตูล
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
สตูล
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
สตูล

29,360
355,400

95,000

5,000
90,000
502,800

136,000
20,800
340,000
6,000
100,000

28,000

20,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
53. โครงการผลิตพืชพันธุ์คุณภาพดี

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
ชาติ
น
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
2
2
จานวนเกษตรมีรายได้
เพิม่ ขึ้น

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
สตูล
จานวนแปลงที่ได้รับการ
ศูนย์วิจัยและ
รับรอง
พัฒนาการเกษตร
เกษตรการมีรายได้ที่เพิม่ ขึ้น
ศูนย์สตู
วิจลัยและ
พัฒนาการเกษตร
สตูล
วิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ
ด่านตรวจสัตว์น้า
ผลิตภัณฑ์และแหล่งประมง
จังหวัดสตูล

278,703

54. โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

2

2

333,300

55. โครงการสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

2

2

56. โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

2

2

57. โครงการความปลอดภัยด้านอาหารประมง GAP,Safty Level

2

2

ระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่

177,300

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
58. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จืดสตูล

2

2

ผลิตพันธุ์ปลาให้เกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการได้
100%

159,070

กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง
59. โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จืดสตูล

2

2

ผลิตพันธุ์ปลาให้เกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการได้
100%

189,000

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)
60. โครงการเกษตรอินทรีย์ด้านประมง

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จืดสตูล

2

2

สัตว์น้า จานวน 12 ราย
สร้างเสริมองค์ความรู้ด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
อินทรีย์แก่เกษตรกร
จานวน 12 ราย

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จืดสตูล

54,000

61.โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(สนับสนุนอาหารกลางวัน) และโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช

2

2

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้ประกอบกิจการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
จานว 31 ราย

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จืดสตูล

46,100

62.โครงการงานวิจัยและพัฒนาการประมง

2

2

การวิเคราะห์และ
พัฒนาการประมง
มาตรฐานขึ้น

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จืดสตูล

310,600

51,750

411840

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตราฐาน

กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างหรือสะสมองค์ความรู้
63.โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน

2

2

ส่งเสริมและบริหารจัดการ
การผลิตสินค้าประมง

กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
64.โครงการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จืดสตูล

2

2

พัฒนาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้า

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร
65.โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้า

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จืดสตูล

2

2

พัฒนาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้า

กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตและการแปรรูป
66. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จืดสตูล

2

2

ร้อยละ 50 ของผู้เข้าฝึ
อบรมได้ความรู้
ความสามารถ

สานักงานประมง
จังหวัดสตูล

48,800

กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
67. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

2

2

พัฒนาแปลงเรียนรู้ 49
แห่ง

สานักงานประมง
จังหวัดสตูล

194,100

กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
68. โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่

2

2

พัฒนาพัฒนาระบบเกษตร
แปลงใหญ่

สานักงานประมง
จังหวัดสตูล

100,000

กิจกรรมส่งเสริมระบบเกษตรสัตว์น้าชายฝั่ง (กุ้งทะเล)
กิจกรรมส่งเสริมระบบเกษตรสัตว์น้าจืด (ปลาดุก)

310,600
80,000

80,000
960,000

960,000
400,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
69. โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตร (สัตว์น้าจืด)
70. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
ชาติ
น
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
2
2
ธนาคารผลผลิตการเกษตร
ได้รับการพัฒนา

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

สานักงานประมง
จังหวัดสตูล

15,000

2

2

จานวน 70 ฟาร์มได้รับ
การยกระดับมาตรฐาน

สานักงานประมง
จังหวัดสตูล

23,000

2

2

จานวนผู้เข้าฝึกอบรมได้
ความรู้ความสามารถ

สานักงานประมง
จังหวัดสตูล

11,900

72. โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่ )

2

2

2

2

สานักงานประมง
จังหวัดสตูล
สานักงานประมง
จังหวัดสตูล

94,250

73. โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (Sea
Book)
74. โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

2

2

จานวนผู้เข้าฝึกอบรมได้
ความรู้ความสามารถ
แรงงานในเรือประมง
จานวน 708 ราย ได้รับ
ความพึ
จานวนผูงพอใจ
้เข้าฝึกอบรมได้

กิจกรรมเตรียมความพร้อม GAP สัตว์น้าชายฝั่ง
กิจกรรมเตรียมความพร้อม Safety Level
71. โครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพือ่ การ
บริหารจัดการเชิกรุก Agri-Map

ความรู้ความสามารถ
กิจกรรมส่งเสริมการดาเนินงานโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน อันเนื่อง
มากจากพระราชดาริ
75. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน

2

2

2

2

77. โครงการประชาสัมพันธ์เพือ่ เกษตรกร

2

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเกษตรกร (จัดนิทรรศการ,ชุมชนสัมพันธ์ และ
รายการวิทยุ)
78. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่ เกษตรกร

สานักงานประมง
จังหวัดสตูล

101,000
25,300

ร้อยละการเพิม่ ขึ้นของ
มูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรที่สาคัญ
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
มูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรที่สาคัญ

กยท.

174,485,000

กยท.

312,600

2

ร้อยละการเพิม่ ขึ้นของ
มูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรที่สาคัญ

กยท.

100,000

2

2

ร้อยละการเพิม่ ขึ้นของ
มูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรที่สาคัญ

กยท.

486,450

กิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรกรสวนยางพารา
79. โครงการสนันสนุนสถาบันเกษตกร

2

2

ร้อยละการเพิม่ ขึ้นของ
มูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรที่สาคัญ

กยท.

739,300

กิจกรรมพัฒนาสถาบันเกษตรกร
กิจกรรมติดตามตรวจเยี่ยมเกษตร (หน่วยงานอื่นรับผิดชอบ)
กิจกรรมสนับสนุนเกษตรกรรายเดิม ปี 2560
80. โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

2

2

เกษตรกร จานวน 55 ราย
ได้รัการถ่ายทอดความรู้
การพัฒนาการเกษตรตาม
เนวทฤษฎีใหม่โดยยึด
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จากศูนย์
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

สนง.เกษตรและ
สหกรณ์ จ.สตูล

93,500

81. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

2

2

กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการ
คัดเลือกสามารถนาความรู้
ได้รับการอบรมจากศูนย์
ปราชญ์ชาว้านไปสู่การ
ปฏิบัติจริง

สนง.เกษตรและ
สหกรณ์ จ.สตูล

143,300

กิจกรรมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายฯ
กิจกรรมติดตามผู้เข้ารับการฝึกอบรม
82. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

2

2

ร้อยละ 70 ของเกษตรกรมี
ความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
ในการทาการเกษตรทฤษฎี
ใหม่

สนง.เกษตรและ
สหกรณ์ จ.สตูล

24,331

76. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรและสถาบันเกษตรกร
(Smart Farmer)
กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านยางพาราทั้งระบบเพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพชาวสวนยางและก้าวไปสู่ Smart Farmer
กิจกรรมพัฒนาสินค้ายางพาราให้ได้มาตรฐานและปลูกจิตสานึกรักในอาชีพ
เกษตรกรชาวสวนยาง

กิจกรรมคัดเลือก(จุดเรียนรู้)
กิจกรรมติดตามอานวยการโครงการฯ

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
ชาติ
น
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
83. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2
2
ร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต
เป็นแนวเกษตรทฤษฎีใหม่
84. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านประมง
2
2
ร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต
เป็นแนวเกษตรทฤษฎีใหม่
กิจกรรม : พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
85.โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและ
2
2
ร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่
นอกภาคเกษตร
เข้าร่วมโครงการมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต
เป็นแนวเกษตรทฤษฎีใหม่
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
86. โครงการพัฒนาเกษตรกร
2
2
กิจกรรมอาสาสมัครเกษตรกร
กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร
87. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
2
2
จานวนเกษตรกรที่ได้รับ
ความรู้ในการยกระดับการ
ผลิตไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์
และเหมาะสมกับศักยภาพ
พืน้ ที่สู่มาตรฐานการส่งออก
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer
88.โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการ
ผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

สนง.เกษตรและ
สหกรณ์ จ.สตูล

20,000

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จืดสตูล

181,100

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จืดสตูล

104,000

สนง.เกษตรจังหวัด

61,400

สนง.เกษตรจังหวัด

320,000

2

2

จานวนเกษตรกรที่ได้รับ
สนง.เกษตรจังหวัด
ความรู้ในการยกระดับการ
ผลิตไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์
และเหมาะสมกับศักยภาพ
พืน้ ที่สู่มาตรฐานการส่งออก

242,500

89.โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

2

2

จานวนเกษตรกรที่ได้รับ
สนง.เกษตรจังหวัด
ความรู้ในการยกระดับการ
ผลิตไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์
และเหมาะสมกับศักยภาพ
พืน้ ที่สู่มาตรฐานการส่งออก

164,800

90.โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านบัญชี

2

2

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

93,300

กิจกรรมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านบัญชี
91. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ร้อยละ 25 ของวิสาหกิจ
ชุมชนเป้าหมายที่ผ่านการ
สอนแนะสามารถจัดทา
บัญชี

2

2

ร้อยละ 100 ของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

123,900

กิจกรรมฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
92. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

2

2

ร้อยละ 15 ของเกษตรกร
เป้าหมายที่ผ่านการ
ฝึกอบรมสามารถจัดทา
บัญชี

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

ร้อยละ 15 ของจานวน
เกษตรกรที่สามารถจัดทา
บัญชีต้นทุนอาชีพได้

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

กิจกรรมฝึกอบรม
กิจกรรมดาเนินงาน
93. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ทฤษฎีใหม่)

กิจกรรมฝึกอบรม
กิจกรรมดาเนินงาน
94. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าตามแผนที่เกษตรเพือ่ การ
บริหารเชิงรุก (Agri-Map)
กิจกรรมบริหารจัดการการผลิตสินค้าตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเชิงรุก
(Agri-Map)
95. โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ฯ

กิจกรรมคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ฯ
96. โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

2

2

123,900
194,000

106,300
87,700
69,310

46,560
22,750
35,280

2

2

จานวนครั้งที่จัดนิทรรศการ

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

2

2

ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมายตาม
โครงการพระราชดาริ

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

17,500

2

2

ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมายตาม
โครงการพระราชดาริ

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

1,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ความ
ชาติ
น
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรมพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
97. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

2

2

ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมายตาม
โครงการพระราชดาริ

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

12,200

กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
98. โครงการตรวจบัญชีประจาปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

2

2

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้องใน
การทาธุรกรรมด้านการเงิน
กับสหกรณ์

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

3,633,660

กิจกรรมตรวจบัญชีประจาปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
99. โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการทาธุรกรรมทางการเงินของ
สมาชิกสหกรณ์

2

2

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้องใน
การทาธุรกรรมด้าน
การเงินกับสหกรณ์

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

18,000

กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นต่อการทาธุรกรรมทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์
100. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้น
พืน้ ฐานแก่สมาชิกสหกรณ์

2

2

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้องใน
การทาธุรกรรมด้าน
การเงินกับสหกรณ์

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

56,800

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่
สมาชิกสหกรณ์
101. โครงการพัฒนาเกษตรกรที่ทาบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น

2

2

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้องใน
การทาธุรกรรมด้าน
การเงินกับสหกรณ์

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

13,600

กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรที่ทาบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น
102. โครงการพัฒนาเกษตรกรให้ใช้ข้อมูลทางบัญชีอย่างยั่งยืน

2

2

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้องใน
การทาธุรกรรมด้าน
การเงินกับสหกรณ์

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

6,800

กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรให้ใช้ข้อมูลทางบัญชีอย่างยั่งยืน
103. โครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

2

2

สมาชิกสหกรณ์เป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาด้าน
การเงินการบัญชี

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

1,800

กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
104. โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตั้งใหม่

2

2

ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

300

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตั้งใหม่
105. โครงการส่งเสริมการจัดทาบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร

2

2

ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

178,600

2

2

ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

141,190

2

2

ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ประโยชน์
ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์

สานักงานสหกรณ์
จังหวัดสตูล

2,999,400

สานักงานสหกรณ์
จังหวัดสตูล

41,000

สานักงานสหกรณ์
จังหวัดสตูล

326,700

กิจกรรมส่งเสริมการจัดทาบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร
106. โครงการเสริมสร้างการจัดทาบัญชีครัวเรือนเพือ่ การจัดการ
เศรษฐกิจระดับครอบครัว

กิจกรรมเสริมสร้างการจัดทาบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับ
ครอบครัว
107.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

108.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพือ่ แก้ไขปัญหาที่ดินกินของ
เกษตรกร

109.โครงการส่งเสริมอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

2

2

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
กระทรวงมหาดไทย
110. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานชุมชนศูนย์ราชการ ต.คลอง
ขุด อ.เมือง จ.สตูล
กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานชุมชนศูนย์ราชการ ต.คลองขุด อ.เมือง
จ.สตูล
กระทรวงอุตสาหกรรม
111. โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม(กตร.)
กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงอุตสาหกรรม(กตร.)
112. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมในภูมิภาค(กตร.)
กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมใน
ภูมิภาค(กตร.)
113. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทาฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพือ่
การเตือนภัยเศษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด(กยผ.)
กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการจัดทาฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัย
เศษฐกิโครงการค่
จอุตสาหกรรม
114.
าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้าและวางระบบธรร
มาภิบาลสิ่งแวดล้อม(กยผ.)
กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้าและวางระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม(กยผ.)
115. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับ 3 ขอ
กระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการการนโยบายเชิงพืน้ ที่ (กยผ.)
กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับ3 ขอกระทรวง
อุตสาหกรรมและบูรณาการการนโยบายเชิงพื้นที่ (กยผ.)
116. โครงการค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพือ่
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
กิจกรรมาใช้จ่ายการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
117. โครงการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ
กิจกรรมกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ
118. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมในภูมิภาค(กตร.)
กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมใน
ภูมิภาค(กตร.)
119. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการเข่งขันของเกษตร
อุตสาหกรรมและขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพือ่ พัฒนาวิสาหกิจ
สู่ตลาด 4.0(OPOAI+Mini ITC)
กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการเข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรมและ
ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาวิสาหกิจสู่ตลาด
4.0(OPOAI+Mini ITC)
กระทรวงวัฒนธรรม
120. โครงการอบรม ส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยใน
ชุมชนคุณธรรมจังหวัดสตูล
กิจกรรมอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมจากภูมิปัญญา
กิจกรรมอบรมส่งเสริมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจากภูมิปัญญา
121. โครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม
เขาโต๊ะพญาวัง
กิจกรรมจัดให้มีตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรม ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 12 ครั้ง
122. โครงการส่งเสริมศูนย์บันดาลไทยและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย จังหวัดสตูล
กิจกรรมจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน เพื่อจัดแสดงในศูนย์บันดาลไทย
จังหวัดสตูล จานวน 10 รายการ
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ความ
ชาติ
น
ย่อย
สาคัญ
2

2

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยดาเนินงาน

ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐาน สนง.โยธาธิการและ
ชุมชนศูนย์ราชการ ต.
ผังเมืองจังหวัดสตูล
คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

งบประมาณ
(บาท)

29,000,000

29,000,000

2

2

การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล

312,000
312,000

2

2

การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล

463,000
463,000

2

2

การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล

2

2

การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล

75,000
75,000
34,000
34,000

2

2

การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล

23,000
23,000

2

2

การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล

233,500
233,500

2

2

การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล

2

2

การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล

454,960
454,960
463,000
463,000

2

2

การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล

90,000

90,000

2

2

2

2

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับ
ความรู้และส่งเสริม
ผลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับ
ความรู้และส่งเสริม
ผลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม

สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดสตูล

สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดสตูล

34,000

17,000
17,000
300,000

300,000
2

2

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับ
ความรู้และส่งเสริม
ผลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม

สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดสตูล

10,000

10,000
340,030,187
122

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
(3) โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. โครงการรักษ์ เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล
กิจกรรมรักษ์ เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล
2. โครงการ Satun Geopark Fossil Fesstival

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ความ
ชาติ
น
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

2

1

จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม

อบจ.สตูล

2,000,000

2

1

จานวนนักท่องเที่ยว
เพิม่ ขึ้นในอัตราร้อยละ 7
ของจานวนนักท่องเที่ยว

อบจ.สตูล

500,000

2

1

ร้อยละ 3 ของการ
ขยายตัวของรายได้จาก
การท่องเที่ยว

อบจ.สตูล

240,000

2

1

ก่อสร้างโรงยิมเนเซี่ยม
จานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

92,070,000

2

1

ก่อสร้างหอประชุม
จานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

80,000,000

2

1

ร้อยละ 3 ของการ
ขยายตัวของรายได้จาก
การท่องเที่ยว

อบจ.สตูล

24,000,000

2

2

ผู้เข้าร่มกิจกรรมมีความ
พึงพอใจร้อยละ 70

อบจ.สตูล

150,000

2

2

ผู้เข้าร่มกิจกรรมมีความ
พึงพอใจร้อยละ 70

อบจ.สตูล

200,000

2

2

จานวนรายได้ที่เพิม่ ขึ้น

อบจ.สตูล

200,000

2

2

จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม

อบจ.สตูล

300,000

2

2

ถนนได้รับการก่อสร้าง
ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน
จานวน 1 แห่ง

เทศบาลเมืองสตูล

กิจกรรมก่อสร้างซุ้มประตูเมืองบริเวณหัวสะพานตา-ยาย
12. โครงการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพืน้ ที่

2

2

ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว
จานวน 1 แห่ง

อบต.ย่านซื่อ

100,000

กิจกรรมจัดกิจกรรมปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่
13. โครงการสารวจถ้าพญา บังสา หมู่ที่ 1

2

2

จานวนครั้งในการสารวจถ้า

อบต.ย่านซื่อ

30,000

2

2

จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม

อบจ.สตูล

200,000

2

2

จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม

อบจ.สตูล

200,000

2

2

จานวนผู้ได้รับบัตรไกด์

อบจ.สตูล

300,000

2

2

จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม

อบจ.สตูล

200,000

2

2

ผู้เข้าร่มกิจกรรมมีความ
พึงพอใจร้อยละ 70

อบจ.สตูล

500,000

2

2

อบจ.สตูล

1,000,000

2

2

ถนนได้รับการก่อสร้าง
ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน
จานวน 1 แห่ง

เทศบาลเมืองสตูล

10,000,000

2

2

ก่อสร้างตลาดชุมชนเพือ่
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

อบต.ควนกาหลง

1,430,000

กิจกรรม Satun Geopark Fossil Fesstival
3. โครงการขับเคลื่อนอุทยานธรณีโลกสตูล

กิจกรรมการขับเคลื่อนอุทยานธรณีโลกสตูล
4. โครงการก่อสร้างโรงยิมเนเซี่ยมขนาด 1,000 ที่นั้ง ภายในสนาม
กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างโรงยิมเนเซี่ยมขนาด 1,000 ที่นั้ง ภายในสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
5. โครงการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูล
6. โครงการ Shuttle bus เพือ่ การท่องเที่ยว satun UNESCO Global
Geopark
กิจกรรม Shuttle bus เพื่อการท่องเที่ยว satun UNESCO Global
Geopark
7. โครงการจัดเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเภอละงู
(ยอนหอยหลอด)
กิจกรรมจัดเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเภอละงู (ยอนหอยหลอด)
8. โครงการจัดงานมรกตอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู
(La-Ngu Food Festival)
กิจกรรมจัดงานมรกตอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู
(La-Ngu Food Festival)
9. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล
10. โครงการจัดกิจกรรม Street Art
กิจกรรม Street Art
11. โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองบริเวณหัวสะพานตา-ยาย

กิจกรรมดาเนินการสารวจถ้าพญาบังสา หมู่ที่ 1
14. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
15. โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรมขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว
16. โครงการจัดอบรมมัคคุเทศก์
กิจกรรมจัดอบรมมัคคุเทศก์
17.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล
18. โครงการ Satun Halal Street
กิจกรรมSatun Halal Street
19. โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวใน
ระดับภูมิภาค
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค
20.โครงการซุ้มประตูเมือง สู่การท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลก

กิจกรรมก่อสร้างซุ้มประตูเมือง กว้าง 28 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 15
เมตร (ทั้งสองฝั่ง)
21.โครงการก่อสร้างตลาดชุมชนเพือ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี

10,000,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ความ
ชาติ
น
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรมก่อสร้างลานคอนกรีต ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 45 เมตร
จานวน 1 ลาน งบประมาณ 485,400 บาท
กิจกรรมก่อสร้างห้องน้าห้องส้วม ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 3 เมตร
จานวน 2 หลัง งบประมาณ 663,333 บาท
กิจกรรมติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง จานวน 6 ต้น งบประมาณ 281,600
บาท
22. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

2

3

จานวนรายได้ที่เพิม่ ขึ้น
จากการท่องเที่ยว

อบจ.สตูล

500,000

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
23. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

2

4

จานวนรายได้ที่เพิม่ ขึ้น
จากการท่องเที่ยว

อบจ.สตูล

200,000

กิจกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
24. โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว

2

4

จานวนรายได้ที่เพิม่ ขึ้น
จากการท่องเที่ยว

อบจ.สตูล

200,000

2

4

จานวนรายได้ที่เพิม่ ขึ้น
จากการท่องเที่ยว

อบจ.สตูล

150,000

2

4

ประชาชนมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 70

อบจ.สตูล

3,000,000

2

4

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

7,800,000

2

4

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบจ.สตูล

8,400,000

2

4

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบจ.สตูล

7,850,000

2

4

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

เทศบาลกาแพง

14,307,300

กิจกรรบุกเบิกก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็กสายเขาแดง
31.โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก สายห้วยบ่วง

2

4

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

เทศบาลกาแพง

10,302,700

กิจกรรมบุกเบิกก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก สายห้วยบ่วง
32.โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก สายควนเปลือกหอย

2

4

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

เทศบาลกาแพง

5,371,200

กิจกรรมบุกเบิกก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก สายควนเปลือกหอย
33. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

2

4

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

เทศบาล
เมืองสตูล

50,000,000

กิจกรรมติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญรวมทั้ง
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและอุบัติเหตุจราจร ในเขตเทศบาลเมือง
สตูล
34. โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุม

2

4

ก่อสร้างอาคารห้องประชุม
จานวน 1 แห่ง

อบต.ควนกาหลง

12,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

8,400,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

9,067,000

กิจกรรมขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว
25. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่ การจัดทาแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล
26. โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนน
กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนน
27. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0037 แยกทางหลวง 406ทางหลวง 4041 ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0037 แยกทางหลวง 406 - ทาง
หลวง 4041 ต.ควนขัน
อ.เมืองสตูล
28. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1- 0003 บ้านแป-ระใต้ บ้านทางยาง ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ, ต.สาคร อ.ท่าแพ
กิจกรรมปรับปรุงถนนสายสต.ถ.1-0003 บ้านแป-ระใต้ บ้านทางยาง
ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ,ต.สาคร อ.ท่าแพ
29. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ. 1-0082 หัวสะพานละงู - บ้าน
ผัง 17,บ้านผัง 18 (ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง)
กิจกรรมปรับปรุงถนน สาย สต.ถ. 1-0082 หัวสะพานละงู - บ้านผัง
17,บ้านผัง 18 (ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง)
30. โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก สายเขาแดง

กิจกรรมก่อสร้างอาคารห้องประชุม
35. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต ถ.1-0.009 บ้านควนไสน-คลองละ
งู (ตาบลกาแพง, ต.เขาขาว,ต.น้าผุด อ.ละงู) ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 8.634 กม. ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 ม. ตามแบบที่
กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต ถ.1-0.009 บ้านควนไสน-คลองละงู
(ตาบลกาแพง, ต.เขาขาว,ต.น้าผุด อ.ละงู) ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 8.634 กม. ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 ม. ตามแบบที่กาหนด
36. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0058 บ้านปลักสาวสูง-บ้าน
ทุ่งพัก (ต.ควนกาหลง, ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง) ผิวจราจรกว้าง 5.00
ม. ระยะทาง 4.251 กม. ตามแบบที่กาหนด

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0058 บ้านปลักสาวสูง-บ้านทุ่งพัก
(ต.ควนกาหลง, ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง) ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.
ระยะทาง 4.251 กม. ตามแบบที่กาหนด
37. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ. 1-0030 ทางเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวน้าพุร้อนทุ่งนุ้ย ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ระยะทาง 1.500 กม. ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 ม. ตามแบบ
ที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ. 1-0030 ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวน้าพุ
ร้อนทุ่งนุ้ย ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
1.500 กม. ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 ม. ตามแบบที่กาหนด
38. โครงการปรับปรุงถนนสายสต.ถ.1-0038 รร.บ้านปากละงู บ้าน
ท่าชะมวง (ต.ละงู อ.ละงู) ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 2.000
กม. ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสายสต.ถ.1-0038 รร.บ้านปากละงู - บ้านท่า
ชะมวง (ต.ละงู อ.ละงู) ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 2.000 กม.
ตามแบบที่กาหนด
39. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0043 หมู่ที่ 3,9 ต.ท่าแพ หมู่ที่ 4 ต.ควนกาหลง ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 4.921 กม.
ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0043 หมู่ที่ 3,9 ต.ท่าแพ - หมู่ที่ 4
ต.ควนกาหลง ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 4.921 กม. ตามแบบที่
กาหนด
40. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1 - 0060 บ้านยางในคง หมู่ที่
12 ต.ละงู อ.ละงู ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 1.179 กม.
ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1 - 0060 บ้านยางในคง หมู่ที่ 12 ต.
ละงู อ.ละงู ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 1.179 กม. ตามแบบที่
กาหนด
41. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1- 0057 บ้านน้าหรา - บ้านควน
กาหลง (ต.ทุ่งนุ้ย,ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง) ผิวจราจรกว้าง 6.00
ม. ระยะทาง 2.560 กม. ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1- 0057 บ้านน้าหรา - บ้านควน กาหลง
(ต.ทุ่งนุ้ย,ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง) ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง
2.560 กม. ตามแบบที่กาหนด
42. โครงการปรับปรุงถนนสายสต.ถ.1-0019 บ้านทุ่งหญ้าแดง-บ้าน
กาลันยีตัน อ.เมือง ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 4.425 กม.
ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสายสต.ถ.1-0019 บ้านทุ่งหญ้าแดง-บ้านกาลันยีตัน
อ.เมือง ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 4.425 กม. ตามแบบที่
กาหนด
43. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ. 1-xxxx บ้านทุ่งวิมาน-บ้านควน
ขัน (ต.บ้านควน , ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล) ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.800 กม. ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 ม. ตามแบบที่
กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ. 1-xxxx บ้านทุ่งวิมาน-บ้านควนขัน (ต.
บ้านควน , ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล) ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง
1.800 กม. ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 ม. ตามแบบที่กาหนด
44. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ. 1-0065 บ้านช่องไทร - บ้าน
ท่าซิว (ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า) ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง
3.000 กม. ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ. 1-0065 บ้านช่องไทร - บ้านท่าซิว (ต.
นาทอน อ.ทุ่งหว้า) ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 3.000 กม. ตาม
แบบที่กาหนด
45. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บนสายทางถนน สต.ถ.1-0013
บ้านทุ่งไหม้ - ผัง 17 (ต.น้าผุด อ.ละงู) ขนาด 1.50x1.50x15.00 ม.
จานวน 3 ช่อง ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.
บนสายทางถนน สต.ถ.1-0013 บ้านทุ่งไหม้ - ผัง 17 (ต.น้าผุด อ.ละงู)
ขนาด 1.50x1.50x15.00 ม.จานวน 3 ช่อง ตามแบบที่กาหนด
46. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ถนนสาย สต.ถ. 1-0097 บ้านผัง
19 ม. 8 ต.นิคมพัฒนา - รร.ปาล์มพัฒนวิทย์ ม.2 ต.ปาล์มพัฒนา อ.
มะนัง ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 20.00 ม.
กิจกรรมก่อสร้างสะพาน คสล. ถนนสาย สต.ถ. 1-0097 บ้านผัง 19 ม. 8
ต.นิคมพัฒนา - รร.ปาล์มพัฒนวิทย์ ม.2 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง ขนาด
กว้าง 9.00 ม. ยาว 20.00 ม.

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ความ
ชาติ
น
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

7,800,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

8,400,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

8,500,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

4,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

5,800,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

9,457,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

7,800,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

7,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

448,700

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

3,960,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
47. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสาย สต.ถ.1-0022
บ้านผัง 120 - บ้านผัง 42 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง ขนาด
1.50x1.50x15.00 ม. จานวน 2 ช่อง ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสาย สต.ถ.1-0022 บ้านผัง 120 บ้านผัง 42 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง ขนาด 1.50x1.50x15.00 ม.
จานวน 2 ช่อง ตามแบบที่กาหนด
48. โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย หมู่ที่ 1 ต.ทุ่ง
หว้าอาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 14 ม. ยาว 48 ม.
กิจกรรมซ่อมแซม/ปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย หมู่ที่ 1 ตาบลทุ่งหว้า
อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 14 ม. ยาว 48 ม.
49. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต ถ.1-0.009 บ้านควนไสน-คลองละ
งู (ตาบลกาแพง, ต.เขาขาว,ต.น้าผุด อ.ละงู) ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 8.634 กม. ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 ม. ตามแบบที่
กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต ถ.1-0.009 บ้านควนไสน-คลองละงู
(ตาบลกาแพง, ต.เขาขาว,ต.น้าผุด อ.ละงู) ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 8.634 กม. ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 ม. ตามแบบที่กาหนด
50. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0016 บ้านผัง 6 - บ้านผัง
ปาล์ม 5 อ.มะนัง ผิวจราจร 6.00 ม. ระยะทาง 5.150 กม. ไหล่ทาง
ข้างละ 0.00-1.00 ม. ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0016 บ้านผัง 6 - บ้านผังปาล์ม 5
อ.มะนัง ผิวจราจร 6.00 ม. ระยะทาง 5.150 กม. ไหล่ทางข้างละ
0.00-1.00 ม. ตามแบบที่กาหนด
51. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ. 1-xxxx บ้านทุ่งวิมาน - บ้านควนขัน
(ต.บ้านควน,ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล ) ผิวจราจร 6.00 ม.ระยะทาง 3.000
กม. ไหล่ทางข้างละ 0 .00-1.00 ม. ตามแบบที่กาหนด

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หน่วยดาเนินงาน
ความ
ชาติ
น
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
2
5
ถนนได้รับการปรับปรุงให้
อบจ.สตูล
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

งบประมาณ
(บาท)
300,000

2

5

ท่าเรือได้รับการปรับปรุง
จานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

8,700,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

15,600,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

13,300,000

อบจ.สตูล

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

7,800,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

10,800,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

12,880,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

7,800,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

8,500,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

7,800,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

11,902,000

กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ. 1-xxxx บ้านทุ่งวิมาน - บ้านควนขัน (ต.บ้าน
ควน , ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล ) ผิวจราจร 6.00 ม.ระยะทาง 3.000 กม.
ไหล่ทางข้างละ .00-1.00 ม. ตามแบบที่กาหนด

52. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0002 บ้านควนเก - อุใด
เจริญ อ.ท่าแพ, อ.ควนกาหลง จ.สตูล
กิจกรรมโครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0002 บ้านควนเก - อุใด
เจริญ อ.ท่าแพ, อ.ควนกาหลง จ.สตูล
53. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0010 บ้านป่าฝางบ้านทุ่งเสม็ด ต.กาแพง อ.ละงู จ.สตูล ผิวจราจร 6.00 ม. ระยะทาง
5.554 กม. ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0010 บ้านป่าฝาง-บ้านทุ่งเสม็ด ต.
กาแพง อ.ละงู จ.สตูล ผิวจราจร 6.00 ม. ระยะทาง 5.554 กม. ตาม
แบบที่กาหนด
54. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0026 บ้านเขาน้อย-บ้านย่าน
ซื่อ อ.เมือง, อ.ควนโดน จ.สตูล ผิวจราจร 6.00 ม. ระยะทาง 2.650
กม. ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0026 บ้านเขาน้อย-บ้านย่านซื่อ อ.
เมือง, อ.ควนโดน จ.สตูล ผิวจราจร 6.00 ม. ระยะทาง 2.650 กม. ตาม
แบบที่กาหนด
55. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0022 บ้านผัง 120 - บ้านผัง
42 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลงจ.สตูล ผิวจราจร 6.00 ม. ระยะทาง
2.650 กม. ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0022 บ้านผัง 120 - บ้านผัง 42
ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ผิวจราจร 6.00 ม. ระยะทาง
2.650 กม. ตามแบบที่กาหนด
56. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0057 บ้านน้าหรา - บ้าน
ควนกาหลง ต.ทุ่งนุ้ย, ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ผิวจราจร
6.00 ม. ระยะทาง 3.500 กม. ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0057 บ้านน้าหรา - บ้านควนกาหลง
ต.ทุ่งนุ้ย, ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ผิวจราจร 6.00 ม.
ระยะทาง 3.500 กม. ตามแบบที่กาหนด
57. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0048 บ้านควนสูง - บ้าน
ปาเต๊ะ ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล ผิวจราจร 6.00 ม. ระยะทาง
4.000 กม. ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0048 บ้านควนสูง - บ้านปาเต๊ะ ต.
เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล ผิวจราจร 6.00 ม. ระยะทาง 4.000 กม.
ตามแบบที่กาหนด

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
58. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0061 บ้านห้วยไทร - บ้านผัง
41 ต.ละงู อ.ละงู, ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.025 กม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0061 บ้านห้วยไทร - บ้านผัง 41 ต.
ละงู อ.ละงู, ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ระยะทาง 2.025 กม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ตามแบบที่กาหนด
59. โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย สต.ถ.1-0007 บ้านคลองขุด บ้านหัวทาง อ.ละงู จ.สตูล โดยปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 4.059 กม. ไหล่ทางข้างละ0.00 - 1.00 ม. (ปี 64,65
ขอปรับปรุงผิวจราจรเป็น คสล.2.000 กม) ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนน คสล. สาย สต.ถ.1-0007 บ้านคลองขุด - บ้านหัว
ทาง อ.ละงู จ.สตูล โดยปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง
4.059 กม. ไหล่ทางข้างละ0.00 - 1.00 ม. (ปี 64,65 ขอปรับปรุงผิว
จราจรเป็น คสล.2.000 กม) ตามแบบที่กาหนด
60. โครงการปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0038 ร.ร.ปากละงู-บ้านท่า
ชะมวง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
5.350 เมตร ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0038 ร.ร.ปากละงู-บ้านท่าชะมวง
ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 5.350
เมตร ตามแบบที่กาหนด
61. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-XXXX บ้านโคกพิลา ต.ควน
โพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.375
กม. ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-XXXX บ้านโคกพิลา ต.ควนโพธิ์ อ.
เมือง จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.375 กม. ตาม
แบบที่กาหนด
62. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0006 บ้านช่องงับ-บ้านบารายี
อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.554 กม.
ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0006 บ้านช่องงับ-บ้านบารายี อ.ทุ่ง
หว้า จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.554 กม. ตาม
แบบที่กาหนด
63. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0031 บ้านเกาะใหญ่ - บ้านบู
เก็ตยามู อ.ควนกาหลง , อ.ควนโดน จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ระยะทาง 4.868 กม. ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0031 บ้านเกาะใหญ่ - บ้านบูเก็ตยามู
อ.ควนกาหลง , อ.ควนโดน จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
4.868 กม. ตามแบบที่กาหนด
64. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0003 บ้านแป-ระใต้ - บ้าน
ทางยาง อ.ท่าแพ จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
4.990 กม. ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0003 บ้านแป-ระใต้ - บ้านทางยาง
อ.ท่าแพ จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.990 กม.
ตามแบบที่กาหนด
65. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0001 บ้านท่าแพ - บ้านปลัก
ใหญ่ใจดี อ.ท่าแพ จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
4.170 กม. ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0001 บ้านท่าแพ - บ้านปลักใหญ่ใจดี
อ.ท่าแพ จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.170 กม.
ตามแบบที่กาหนด
66. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-xxxx บ้านศาลากระเบื้อง
-บ้านท่าจีน อ.เมือง จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
2.830 กม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ตามแบบที่กาหนด

กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-xxxx บ้านศาลากระเบื้อง-บ้านท่าจีน
อ.เมือง จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.830 กม.
ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ตามแบบที่กาหนด
67. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0097 บ้านผัง 19 ม.8 ต.
นิคมพัฒนา-ร.ร.ปาล์มพัฒนวิทย์ ม.2 ต.ปาล์มพัฒนา ผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ระยะทาง 2.912 กม.พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล.
9.00x12.00 ม. ตามแบบที่กาหนด

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หน่วยดาเนินงาน
ความ
ชาติ
น
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
2
5
ถนนได้รับการปรับปรุงให้
อบจ.สตูล
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

งบประมาณ
(บาท)
9,720,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

29,190,600

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

10,491,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

5,363,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

5,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

10,400,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

12,428,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

15,340,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

13,584,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

15,730,400

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ความ
ชาติ
น
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0097 บ้านผัง 19 ม.8 ต.นิคมพัฒนาร.ร.ปาล์มพัฒนวิทย์ ม.2 ต.ปาล์มพัฒนา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 2.912 กม.พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. 9.00x12.00 ม.
ตามแบบที่กาหนด
68. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 3 บ้านปูยู ต.ปูยู อ.เมือง จ.
สตูล โดยก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาด พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 156 ตร.ม. ,
สะพานท่าเทียบเรือ ยาวไม่น้อยกว่า 49 ม. ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมก่อสร้างท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 3 บ้านปูยู ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล โดย
ก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 156 ตร.ม. , สะพานท่าเทียบ
เรือ ยาวไม่น้อยกว่า 49 ม. ตามแบบที่กาหนด
69. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 8 ริมสระ
หมู่ที่ 4
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.655 กิโลเมตร
70. โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปาล์ม 6 หัวสะพานอุไดเจริญ หมู่ที่ 5
กิจกรรมซ่อมสร้างผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
238.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1440 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุ
กว้างข้างละ 0.50 เมตร
71. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองทราย-ทุ่งหว้าแตน หมู่ที่ 1
ตาบลวังประจัน
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายคลองทราย-ทุ่งหว้าแตน หมู่ที่ 1 ตาบล
วังประจัน
72. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาหัวเมืองวังประ หมู่ที่ 2 ตาบล
วังประจัน
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายนาหัวเมืองวังประ หมู่ที่ 2 ตาบลวังประจัน
73. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายเลียบเขา หมู่ที่ 1-2
ตาบลวังประจัน
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายเลียบเขา หมู่ที่ 1-2 ตาบล
วังประจัน
74. โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันออก
กิจกรรมก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันออก
75. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายต่างๆในเขตเทศบาล
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายต่างๆในเขตเทศบาล
76. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 4 หมู่ที่ 9 –
บ้านอุใดเหนือ หมู่ที่ 6

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

6,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.นิคม
พัฒนา

2,700,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.นิคมพัฒนา

1,021,900

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต. วังประจัน

4,935,450

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต. วังประจัน

4,117,400

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต. วังประจัน

2,976,760

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้ เทศบาลเมืองสตูล
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

100,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

เทศบาลเมืองสตูล

21,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.อุใดเจริญ

1,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.อุใดเจริญ

1,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.อุใดเจริญ

1,000,000

2

5

อบต.อุใดเจริญ

2,164,500

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.ควนสตอ

4,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.ควนสตอ

6,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.ควนสตอ

1,700,000

กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 4 หมู่ที่ 9 –
บ้านอุใดเหนือ หมู่ที่ 6
77. โครงการก่อสร้างนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านผัง
35 หมู่ที่ 3 –บ้านผัง 34 หมู่ที่ 2
กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านผัง 35 หมู่ที่
3 – บ้านผัง 34 หมู่ที่ 2
78. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน
คลองลาโลน หมู่ที่ 5 – บ้านผัง 41 หมู่ที่ 3
กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองลา
โลน หมู่ที่ 5 – บ้านผัง 41 หมู่ที่ 3
79. โครงการก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บ้านไร่สาธิต (งานก่อสร้าง ศาลาริมน้า)
กิจกรรมงานก่อสร้างศาลาริมน้าขนาด Ø 7.00 เมตรจานวน 10 หลัง
80. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประตูวังพะเนียตโคกม่วง
หมู่ 1 เชื่อม ม.2
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.ซอยประตูวังพะเนียตโคกม่วงหมู่ 1 เชื่อม ม.3
81. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน เชื่อมต่อสายประตูลม
หมู่ 3
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน เชื่อมต่อสายประตูลม หมู่ 3
82. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสนามกีฬา หมู่ 4 และภายใน
สนามกีฬา
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสนามกีฬา หมู่ 4 และภายในสนามกีฬา

ก่อสร้างศาลาริมน้าจานวน
1 แห่ง

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
83. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถ้าลาหอย หมู่ 6
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายถ้าลาหอย หมู่ 6
84. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน-เกาะโท หมู่ 9

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หน่วยดาเนินงาน
ความ
ชาติ
น
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
2
5
ถนนได้รับการปรับปรุงให้
อบต.ควนสตอ
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

งบประมาณ
(บาท)
2,500,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.ควนสตอ

2,200,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ควนสตอ

5,200,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ควนสตอ

8,200,000

2

5

จานวนพืน้ ที่ที่มีการขยาย
เขตไฟฟ้า

อบต.ควนสตอ

300,000

2

5

ก่อสร้างประปาให้ได้
มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.ควนสตอ

3,600,000

2

5

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพืน้ ที่มีไฟฟ้าใช้

อบต.ควนสตอ

300,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

1,276,000

2

5

มีการปรับปรุงคูระบายน้า
จานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

8,550,000

กิจกรรมก่อสร้างคูระบายน้า คสล.สายเขาน้อยเหนือ
92. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหัวสะพาน ห้วยนุ้ย (ชลประทาน)

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

1,968,000

กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสะพานห้วยนุ้ย - หนองกก
93. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบห้วยนุ้ย หมู่ที่ ๔

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

1,680,000

กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบห้วยนุ้ย
94. โครงการปรับปรุงถนนสายควนเทศ - หมู่ที่ 1

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

4,212,000

กิจกรรมปรับปรุงถนนสายควนเทศ หมู่ที่ 1
95. โครงการบุกเบิกถนนสายกลางนา (ต่อจากจุดเดิม) หมู่ที่ 7

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

1,144,000

กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน-เกาะโท หมู่ 10
85. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ 5 ถึง หมู่ 10 เชื่อมตาบลควน
โดน
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ 5 ถึง หมู่ 10 เชื่อมตาบลควนโดน
86. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทาน หมู่ 6 ถึงหมู่ 7
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทาน หมู่ 6 ถึงหมู่ 8
87. โครงการปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งระบบส่องสว่าง
สนามกีฬากลาง อาเภอควนโดน หมู่ที่ 4
กิจกรรมปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งระบบส่องสว่างสนามกีฬา
กลางอาเภอควนโดน หมู่ที่ 5
88. โครงการก่อสร้างระบบประปา ผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 6
กิจกรรมก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 6
89. โครงการติดตั้งโคมไฟกิ่งเดี่ยว สีส้มในเขตตาบลควนสตอ
กิจกรรมติดตั้งโคมไฟกิ่งเดี่ยว สีส้มในเขตตาบลควนสตอ
90. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบเขาพญาบังสา (ส่วนที่เหลือ)
หมู่ที่ 1
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบเขาพญาบังสา (ส่วนที่เหลือ)
91. โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล. สายเขาน้อยเหนือ หมู่ที่ 3

กิจกรรมบุกเบิกถนนสายกลางนา (ต่อจากจุดเดิม)
96. โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล. สายหลังบ้านนายชาฟีอี บ้านนายกอเดช หมู่ที่ 2
กิจกรรมก่อสร้างคูระบายน้า คสล. สายหลังบ้านนายชาฟีอี บ้านนายกอเดช
หมู่ที่ 2
97. โครงการบุกเบิกถนนซอยสลีมีน (ต่อจากจุดเดิม) หมู่ที่ ๓

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

500,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

280,000

กิจกรรมบุกเบิกถนนซอยสลีมีน
98. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายในบ้านเขาน้อย หมู่ที่ ๓

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

140,000

กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายในบ้านเขาน้อย
99. โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบปลักใหญ่ลึก หมู่ที่ 4

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

300,000

2

5

ประชาชนในพืน้ ที่มีไฟฟ้าใช้

อบต. ย่านซื่อ

12,000,000

2

5

มีการปรับปรุงคูระบายน้า
จานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

280,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.ฉลุง

1,040,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.ฉลุง

8,829,000

กิจกรรมบุกเบิกถนนสายเลียบปลักใหญ่ลึก
100. โครงการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าในพืน้ ที่ อบต. ย่านซื่อ
กิจกรรมดาเนินการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่
101. โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล.จากบ้านนางเสาวลักษณ์ บ้านนายสมาน ดาหมาด หมู่ที่ 2
กิจกรรมก่อสร้างคูระบายน้า คสล.จากบ้านนางเสาวลักษณ์ - บ้านนายสมาน
ดาหมาด หมู่ที่ 2
102. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. สายโคกประดู่ หมู่ที่ 11
กิจกรรมปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. สายโคกประดู่ หมู่ที่ 11
103. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล.สายบ้านทุ่ง (สระใหญ่) หมู๋
ที่ 8

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
กิจกรรมปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล.สายบ้านทุ่ง (สระใหญ่) หมู๋ที่ 8
104. โครงการก่อสร้างทางระบายน้าสายบ้านกุบังจามัง หมู่ที่ 4,6,7
กิจกรรมก่อสร้างทางระบายน้าสายบ้านกุบังจามัง หมู่ที่ 4,6,7
105. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ซอยควนปันยี หมู่ที่ 8
กิจกรรมก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ซอยควนปันยี หมู่ที่ 8
106. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต ซอยริม
คลอง หมู่ที่ ๑๑,๕
กิจกรรมก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต ซอยริมคลอง หมู่ที่
๑๑,๕
107. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายริมห้วยชั่งทอง หมู่ที่ 13
กิจกรรมก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายริมห้วยชั่งทอง หมู่ที่ 13
108. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายห้วยยาหมูด
เหนือ หมู่ที่ ๖ รหัสสายทาง สต.ถ. ๓๖๐๒๘
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน กรีตผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว
640 เมตร
109. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนเทศ หมู่ที่ ๕ บ้านผัง ๓๖ หมู่ที่ ๗ รหัส สายทาง สต.ถ.๓๖๐๓๖
กิจกรรมก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,
765 เมตร
110. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 รหัสสาย
ทาง สต.ถ.๓๖๐32
กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,665 เมตร
111. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเกาะไทร-แป-ระเหนือ หมู่ที่ 3
รหัสสายทาง สต.ถ. ๓๖๐08
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว 2,850 เมตร
112. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายควนโท๊ะ -แป-ระ
เหนือ หมู่ที่ 2 รหัสสายทาง สต.ถ.๓๖๐๐5
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร
ยาว 526 เมตร
113. โครงการขยายเขตไฟฟ้าและสายดับสาธารณะ พร้อมปรับปรุง
แนวเสาไฟฟ้า
กิจกรรมขยายเขตไฟฟ้าและสายดับสาธารณะ พร้อมปรับปรุงแนวเสาไฟฟ้า
114. โครงการติดตั้งเพิม่ เติม /ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต อบต.
กิจกรรมติดตั้งเพิ่มเติม/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต อบต.
115. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง
แหล่งอุทยานธรณีโลกสตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนผิว พาราแสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านซอย 6 หมู่ที่ 4
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,393 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวิเศษ หมู่ที่ 4 ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 881 เมตร หนา 0.15 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างถนนพารา แอสฟัลท์คอนกรีตสาย ซอยไกลวังวล หมู่ที่ 3
ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว1,244 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์สายบ้านซอย 5 หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง
6 เมตร รยาว 1,120 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยาง ACสายหลังมัสยิดธรรมประทีป ม.1 ม.10
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตรหนา 0.05 เมตร
กิจกรรมปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอย10 - ซอย 2
หมู่ที่ 3กว้าง 7 เมตร ยาว1,250 เมตร หนา 0.05 เมตร
116. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้า คสล.ถนน
เทศบาล
2 ซอย 1 ถึงถนนยนตรการกาธร
กิจกรรมก่อสร้างรางระบายน้า คสล. กว้างภายใน 1.00 เมตร ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 768 เมตร ท่อพักทุกระยะไม่เกิน 8.00 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว
688 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,440 เมตร
117. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.แนวเขื่อนริมคลองละงู
กิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล.แนวเขื่อนริมคลองละงู
118. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ความ
ชาติ
น
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

2

5

มีการปรับปรุงคูระบายน้า

อบต.ฉลุง

7,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.ฉลุง

4,875,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.ฉลุง

2,500,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.ฉลุง

๔,๔๕๔,๐๐๐

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.แป-ระ

2,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.แป-ระ

8,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.แป-ระ

3,800,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.แป-ระ

10,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.แป-ระ

4,020,000

2

5

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพืน้ ที่มีไฟฟ้าใช้

อบต.แป-ระ

1,500,000

2

5

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพืน้ ที่มีไฟฟ้าใช้

อบต.แป-ระ

500,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
อบต.ควนกาหลง
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

เทศบาลตาบล
ควนโดน

9,131,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

เทศบาลตาบล
กาแพง

65,000,000

2

5

ประชาชนในพืน้ ที่มีความ
ปลอดภัย

เทศบาลตาบล
กาแพง

6,508,195

30,655,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
119. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ความ
ชาติ
น
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

70,071,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.อุใดเจริญ

4,400,000

121. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน
ผัง 32 หมู่ที่ 2 - บ้าน ผัง 35 หมู่ที่ 3
กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านผัง 32 หมู่ที่ 2 – บ้านผัง 35 หมู่ที่
3 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 968 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,744 ตารางเมตร
122. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน
ผัง 32 หมู่ที่ 2 - บ้านหนองโพรง หมู่ที่ 5
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผัง 32 หมู่ที่ 2 – บ้าน
หนองโพรง หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,268 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,072 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.อุใดเจริญ

3,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.อุใดเจริญ

5,900,000

123. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน
ผัง 39 - บ้านผัง 34 หมู่ที่ 2
กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านผัง 39 – บ้านผัง 34 หมู่ที่ 2 ผิว
จราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 684 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,104
ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.อุใดเจริญ

2,760,000

124. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 120 ซอย
ในกลุ่ม 30 หมู่ที่ 7
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผัง 120 ซอยในกลุ่ม
30 หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 365 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,825 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง/วัสดุ
คัดเลือกกว้างข้างละ 0.50 เมตร

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.อุใดเจริญ

1,300,000

กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย สตูล ถ.1-009 บ้านควนไสย - คลองละงู
ต.กาแพง ,ต.เขาขาว ,ต.น้าผุด อ.ละงู จ.สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย สต.ถ. 1-0016 บ้านผัง 6 - บ้านผังปาล์ม 5
อ.มะนัง จ.สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย สต.ถ.1-0002 บ้านควนเก-อุใดเจริญ อ.ท่า
แพ,อ.ควนกาหลง จ.สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย สต,ถ, 1-0010 บ้านป่าฝาง - บ้านทุ่งเสม็ด
ต.กาแพง อ.ละงู จ.สตูล
กิจกรรมซ่มอสร้างถนน สาย สต.ถ.1-0057 บ้านน้าหรา-ย้านควนกาหลง
ต.ทุ่งนุ้ย ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย สต.ถ.1-0065 บ้านช่องไทร-บ้านท่าซิว
ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย สต.ถ.1-0059 บ้านซอย9 - บ้านซอย 8
ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย สต..ถ.1-0052 หมู่ที่ 4 ต.คลองขุด - บ้าน
โคกพยอม ต.คลองขุด,ตงพิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย สต.ถ.1-0032 บ้านคลองขุดเหนือ-เขต
เทศบาล ต.คลองขุด,ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย สต.ถ.1-0061 บ้านห้วยไทร-บ้านผัง41 ต.
ละงู อ.ละงู, ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย สต.ถ.1-0089 บ้านนาแก้ว - บ้านป่าแก่บ่อ
หิน ต.น้าผุด อ.ละงู ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย สต.ถ.1-0007 บ้านคลองขุด-บ้านหัวทาง
อ.ละงู จงสตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย สต.ถ.1-0038 โรงเรียนปากละงู - บ้านท่า
ชะมวง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนส สาย สต.ถ.1-0004 บ้านวังใหญ่ - บ้านเกาะไทร
อ.ท่าแพ จ.สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย สต.ถ.1-0056 บ้านบ่อทอง - บ้านทุ่งพัก
ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล
120. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน
ผัง
่ที่ 1 บ้บปรุ
านผังถนนลาดยางสายบ้
ง 32 หมู่ที่ 2 านผัง 1 หมู่ที่ 1 – บ้านผัง 32 หมู่ที่ 2
กิ1จหมู
กรรมปรั
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,425 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,400 ตารางเมตร

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
125.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายสาม
แยกบ้านไร่สาธิต - บ้านผัง 4 หมู่ที่ 9
กิจกรรมปรับปรุถนนลาดยางสายแยกบ้านไร่สาธิต - บ้านผัง 4 หมู่ที่ 9 ผิว
จราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 625 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750
ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
126.โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง
แหล่งอุทยานธรณีโลกสตูล
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพิเศษ หมู่ที่ 7 ตาบลควน
กาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 981
เมตร หนา 0.15 เมตร

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
ชาติ
น
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
2
5
ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

อบต.อุใดเจริญ

2,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ควนกาหลง

35,900,000

127.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายมัสยิด - สวนปาล์ม หมู่ที่ 6

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ควนโดน

3,646,900

กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางสายมัสยิด - สวนปาล์ม หมู่ที่ 6
128. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยเพิม่ พูน หมู่ 8

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ควนโดน

836,700

กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยเพิ่มพูน หมู่ 8
129. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสระน้า กสช. - ช่องแคบ หมู่ที่ 2

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ควนโดน

5,575,700

กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง สายสระน้า กสช. - ช่องแคบ หมู่ที่ 2
130. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายมัสยิด หมู่ที่ 7

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ควนโดน

2,349,600

กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางสายมัสยิด หมู่ที่ 7
131. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเพิม่ ทรัพย์ หมู่ที่ 8

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ควนโดน

1,603,700

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ควนโดน

1,595,200

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ควนโดน

3,115,100

กิจกรรมก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายซอยไกลวังวน ช่วงที่ 2
หมู่ที่ 3 ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 1,245 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านซอย 5 หมู่ที่ 4
ตาบลควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,120 เมตร หนา
0.05 เมตร
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายหลังมัสยิดธรรมประทีป หมู่ที่ 1,
หมู่ที่ 10 ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายซอยชายคลอง (ซอย
หลังมัสยิดธรรมประทีป) หมู่ที่ 1 ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยกุโบร์ 8/2
ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 8 ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอย 8/2 ช่วงที่ 2
หมู่ที่ 8 ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 1,440 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายซอยไกลวังวน ช่วงที่ 1
หมู่ที่ 10 ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซอย 8 หมู่ที่ 7 ตาบล
ควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ 8
132. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบเหมืองส่งน้า
บ้านสุเรน - ร.ร.ปันจอร์ หมู่ที่ 2
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบเหมืองส่งน้าบ้านสุเรน
ร.ร.ปันจอร์ หมู่ที่ 2
133. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนโต๊ะโส๊ะ - ถนน
เลียบเขา หมู่ที่ 2

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนโต๊ะโส๊ะ - ถนนเลียบเขา
หมู่ที่ 2
134. โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล.ซอย 8 ซอย 9 ซอย 10 หมู่ที่
2
กิจกรรมก่อสร้างคูระบายน้า คสล. ซอย 8 ซอย 9 ซอย 10 หมู่ที่ 2
135. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้ได้มาตรฐาน เพือ่ รับรอง
เส้นทางท่องเที่ยว
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนสตูลธานี ซอย
อนุบาลทักษิณสยาม
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซ่มเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนสตูล
ธานี ซอยข้างโรงแรมวังใหม่
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซ่มเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนสตูล
ธานี ซอยร้านธาม
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนปานราลึก
ซอย 1
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนปานราลึก
ซอย 4
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนปานราลึก
ซอย 5
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนปานราลึก
ซอย 6
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนปานราลึก
ซอย 9
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนราษฎร์อุทิศ
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซ่มเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนเลี่ยง
เมือง บริเวณแยกจงหัวและแยกกองทุน
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซ่มเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนประชา
อุทิศ
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนศุลกานุกูล
ซอย 11
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนศุลกานุกูล
ซอย 12
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนศุลกานุกูล
ซอย 14
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนศุลกานุกูล
ซอย 16
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนเลี่ยงเมือง
136. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแประ - พิปูน
หมู่ที่ 7
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแประ-พิปูน หมู่ที่ 7 ตาบล
ปาล์มพัฒนา อาเภอมะนังจังหวัดสตูล ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว
1,300 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ความ
ชาติ
น
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

2

5

มีการปรับปรุงคูระบายน้า
ให้ได้มาตรฐาน

อบต.ควนโดน

3,243,700

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

เทศบาลเมืองสตูล

21,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ปาล์มพัฒนา

3,228,000

137.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 19 หมุ่ที่
8 ต.นิคมพัฒนา - หมู่ที่ 1 ต.ปาล์มพัฒนา
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 19 หมู่ที่ 8ตาบล
นิคมพัฒนา - หมู่ที่ 1 ตาบลปาล์มพัฒนา อาเภอมะนัง จังหวัดสตูลความ
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 464.00 เมตร

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ปาล์มพัฒนา

1,764,300

138.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนปาล์ม
พัฒนวิทย์และขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผัง 19 หมุ่ที่
8 ต.นิคมพัฒนา - หลังที่ว่าการอาเภอมะนัง หมู่ที่ 1 ต.ปาล์มพัฒนา
กิจกรรมซ่อมสร้างสายข้างโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์หมู่ที่ ๒ ตาบลปาล์ม
พัฒนา อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง
๑๙๖.๗๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร
กิจกรรมขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผัง ๑๙ หมู่ที่ ๘
ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล ชนิดเพิ่มไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก ข้างละ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๘๕ เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้ง ๒
ข้างถนน
139. โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต สายบ้านผัง 14
หมู่ที่ 1 - บ้านผัง 13 หที่ 7 ต.นิคมพัฒนา

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ปาล์มพัฒนา

3,152,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.นิคมพัฒนา

7,800,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ความ
ชาติ
น
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรมซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผัง ๑๔ หมู่ที่ 1– บ้าน
ผัง ๑๓ หมู่ที่ ๗ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยขุดรื้อพื้น
ทางเดิมพร้อมเสริมพื้นทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร Prime Coat และปู
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่า
ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๑.๙๕๐ กิโลเมตร
พร้อมก่อสร้างทางระบายน้า คสล. ขนาด ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ,
ฝาปิด คสล. ระยะทางรวม ๒๖๐ เมตร และบ่อพักน้าขนาด ๐.๙๐ X ๐.๙๐
เมตร ฝาปิดตระแกรงเหล็กจานวน ๑๘ บ่อ
140. โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหัว
สะพานละงู - บ้านวังพระเคียน หมู่ 6 ต.นิคมพัฒนา
กิจกรรม 1 ซ่อมสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหัว
สะพานละงู – บ้านวังพระเคียน หมู่ที่ 6 ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอมะนัง
จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 1,449 เมตร หนา 0.15
เมตร (ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร) จานวน 1 เส้น

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.นิคมพัฒนา

8,105,500

141. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่องไม้ดา หมู่ที่ 4
ตาบลป่าแก่บ่อหิน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่องไม้ดา หมู่ที่ 4 ตาบลป่า
แก่บ่อหิน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 2,000
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,00๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
หินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
กาหนด)

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ป่าแก่บ่อหิน

5,761,000

142. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเหม หมู่ที่ 4
บ้านวังตง ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเหม หมู่ที่ 4 บ้านวังตง
ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
1,363 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,452 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.5๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.มอก. ชั้น ๓ Ø 0.6๐
เมตร จานวน 5 จุดๆ ละ 7 ท่อน รวม 35 ท่อน (รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่กาหนด)

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.นาทอน

3,319,100

143. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ - บารายี
หมู่ที่ 1 บ้านนาทอน ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ -บารายี หมู่ที่ 1
บ้านนาทอน ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว 1,275 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,10๐ ตารางเมตร หนา
๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.มอก. ชั้น
๓ Ø 1.0๐ เมตร จานวน 8 ท่อน (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กาหนด)

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.นาทอน

3,073,400

144. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองขุนชนะ
หมู่ที่ 5 ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองขุนชนะ หมู่ที่ 5
ขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 350 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุ
ข้างละ ๐.5๐ เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กาหนด)
145.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลวงนอม หมู่ที่ 3
บ้านช่องไทร ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลวงนอม หมู่ที่ 3 บ้านช่อง
ไทร ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
200 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘0๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กาหนด)

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.นาทอน

1,160,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.นาทอน

475,700

146. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองขุนชนะ
หมู่ที่ 2 ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองขุนชนะ หมู่ที่ 2
ขนาดกว้าง 5.๐๐ เมตร ยาว 969 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุ
ข้างละ ๐.5๐ เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กาหนด)
147. โครงการปรับปรุงผิวจราจรใหม่ จากถนนสายบ้านไร่ ถึง ห้วย
กระทิง หมู่ที่ 8
กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรใหม่ จากถนนสายบ้านไร่ ถึง ห้วยกระทิง หมู่ที่ 8
ถนนลาดยาง เป็นผิวทางถนน คสล. ขนาดผิวจาจร กว้าง 5.๐๐ เมตร
ยาว ระยะทาง 1,000 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
ที่กาหนด)

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.นาทอน

3,560,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ทุ่งหว้า

4,500,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
148. โครงการปูผิวจราจรใหม่ จากถนนสายทุ่งปรือ หมู่ที่ 4 ถึง ถนน
สายบ้านท่าขาม หมู่ที่ 5
กิจกรรมปูผิวจราจรใหม่ จากถนนสายทุ่งปรือ หมู่ที่ 4 ถึง ถนนสายบ้านท่า
ขาม หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 9.๐๐ เมตร ยาว 4,318 เมตร หนา ๕.00
เซนติเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กาหนด)
149. โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. แนวเขื่อนริมคลองละงู

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
ชาติ
น
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
2
5
ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

อบต.ทุ่งหว้า

19,610,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

เทศบาลกาแพง

6,245,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ละงู

13,466,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ละงู

16,032,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ควนกาหลง

33,900,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.น้าผุด

9,714,000

กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองสร้อย - ลานเสือ หมู่ที่ 3
155. โครงการสตูลเกษตรแฟร์

2

7

จานวนครั้งในการจัด
กิจกรรม

อบจ.สตูล

1,000,000

กิจกรรมสตูลเกษตรแฟร์
156.โครงการคืนชีวิตที่สดใสด้วยสายใยแห่งครอบครัว

2

9

จานวนครั้งในการจัด
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

90,000

กิจกรรมจัดกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว
157. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

2

9

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

อบต. ย่านซื่อ

10,000

2

9

จานวนครั้งในการจัด
กิจกรรม

เทศบาลตาบล
ควนโดน

300,000

กิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แนวเขื่อนริมคลองละงู
150. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติดคอนกรีตสายซอย
เขียดแก้ว หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไทร ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างถนนเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจและเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
151. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหาญ-ลานเสือ
กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางสายลานเสือ-บ้านหาญ หมู่ที่ 7 บ้านลานเสือ
ตาบลน้าผุด อาเภอละงู จังหวัดสตูล จานวน 1 แห่ง
153. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง
แหล่งอุทยานธรณีโลกสตูล
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพิเศษ หมู่ 7 ตาบลควน
กาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 981
เมตร หนา 0.15 เมตร
กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(ชนิด High Mast) ทางหลวงหมายเลข 406
ตอนค่ายรวมมิตร-ย่านซื่อ ระหว่าง กม.69+630-กม.70+160 และกม.
86+920-กม.87+720 หนา 0.05 เมตร เป็นตอนๆ
กิจกรรมก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายซอยไกลกังวน ช่วงที่ 2
หมู่ 3 ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 1,245 เมตรหนา 0.05 เมตร
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านซอย 5 หมู่ 4
ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
1,120 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายหลังมัสยิดธรรมประทีป หมู่ 1, หมู่
10 ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายซอยชายคลอง(ซอยข้าง
มัสยิดธรรมประทีป) หมู่ 1 ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัด
สตูล ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยกุโบร์ 8/2
ช่วงที่ 1หมู่ที่ 8 ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอย 8/2 ช่วงที่ 2 หมู่
8 ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 1,440 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายซอยไกลกังวนช่วงที่ 1
หมู่ 10 ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซอย 8 หมู่ 7 ตาบลควน
กาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
154. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองสร้อย - ลานเสือ หมู่ที่ 3

กิจกรรมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
158. โครงการรณรงค์มหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean
food good taste)
กิจกรรมรณรงค์มหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean food good
taste)

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
159. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการด้านอาหาร
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการด้านอาหาร
160. โครงการส่งเสริมสนับสนุนฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพใน
ชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพในชุมชน
161. โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
ชาติ
น
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
2
9
ผู้ประกอบการได้รับ
ความรู้มากขึ้น

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

เทศบาลตาบล
ควนโดน

100,000

เทศบาลตาบล
ควนโดน

100,000

2

10

กลุ่มอาชีพในชุมชนมี
ความรู้เพิม่ ขึ้น

2

10

เกษตรกรได้รับความรู้มาก
ขึ้น

อบจ.สตูล

100,000

2

11

กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP มี
การพัฒนาเพิม่ มากขึ้น

อบจ.สตูล

350,000

2

12

จานวนนักท่องเที่ยวที่
เพิม่ ขึ้น

อบจ.สตูล

1,000,000

2

12

ก่อสร้างห่อประชุมจานวน
1 แห่ง

อบจ.สตูล

80,000,000

2

12

ก่อสร้างจุดชมวิวจานวน 1 อบต. ควนกาหลง
แห่ง

2

12

ก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยว
จานวน 1 แห่ง

อบต.แป-ระ

กิจกรรมก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวหนองลูตง หมู่ที่ ๒ ตาบลแป-ระ
167. โครงการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพืน้ ที่ อบต.ย่านซื่อ

2

12

ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ย่านซื่อ

200,000

กิจกรรมปรับปรุงสถานที่ในพื้นที่ท่องเที่ยว
168.โครงการรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพืน้ ที่

2

12

จานวนนักท่องเที่ยวที่
เพิม่ ขึ้น

อบต. ย่านซื่อ

50,000

กิจกรรมจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
169.โครงการปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวิต

2

12

จานวนเส้นทางที่ได้รับ
มาตรฐาน

อาเภอท่าแพ

55,582,500

2

12

ก่อสร้างตลาดชุมชน
จานวน 1 แห่ง

อบต.ควนกาหลง

1,430,000

กิจกรรมขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร
162. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ OTOP
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ OTOP
163. โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวใน
ระดับภูมิภาค
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค
164. ก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูล ก่อสร้างอาคาร
หอประชุมขนาด 3,000 ที่นั่ง พร้อมทั้งสิ่งอานวยความสะดวกและการ
บริการที่ครบครันทันสมัย(งานครุภัณฑ์ , งานภูมิทัศน์ , งานระบบ
ไฟฟ้า)บริเวณที่ดิน ของอบจ.สตูล ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
จานวน 27 ไร่
กิจกรรมก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูล ก่อสร้างอาคาร
หอประชุมขนาด 3,000 ที่นั่ง พร้อมทั้งสิ่งอานวยความสะดวกและการ
บริการที่ครบครันทันสมัย (งานครุภัณฑ์ , งานภูมิทัศน์ , งานระบบไฟฟ้า)
บริเวณที่ดิน ของอบจ.สตูล ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล จานวน 27 ไร่
165. โครงการสร้างจุดชมวิวที่ยอดเขาควนธง เทือกเขาบรรทัด หมู่ที่ 8
บ้านเหนือคลอง ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
กิจกรรมสร้างจุดชมวิวที่ยอดเขาควนธง เทือกเขาบรรทัด หมู่ที่ 8 บ้าน
เหนือคลอง ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
166. โครงการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวหนองลูตง

กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนรีต สายแป-ระใต้ - ไร่ทอน
หมู่ที่ 4 ตาบลท่าเรือ
กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านตีน - วังใหญ่ หมู่ที่ 1
ตาบลท่าเรือ
กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนกลางนาเชื่อมซอยกุโบร์
หมู่ที่ 1 ตาบลท่าเรือ
กิจกรรมปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีตลาดยางสายท่าแพ ดาหลา หมู่ที่ 2,3,4 ตาบลท่าแพ
กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนานอกรั้ว หมู่ที่ 2 ตาบลท่า
แพ
กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกุโบร์ หมู่ที่ 7 ตาบลท่าแพ
กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองยาว หมู่ที่ 3 ตาบลแประ
กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองยาวฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3
ตาบลแป-ระ
กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,7
ตาบลแป-ระ
กิจกรรมที่ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองยาวฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3 บ้าน
เกาะไทร ตาบลแป-ระ
170.โครงการก่อสร้างตลาดชุมชนเพือ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี
กิจกรรมก่อสร้างลานคอนกรีต ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 45 เมตร
จานวน 1 ลาน
กิจกรรมก่อสร้างห้องน้าห้องส้วม ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 3 เมตร จานวน
2 หลัง

25,000,000

20,000,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
กิจกรรมติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง จานวน 6 ต้น
171. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล
กิจกรรมบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล
172. โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบบ่อขยะมูลฝอย หมู่ที่ 4 ตาบลควน
กาหลง
กิจกรรมก่อสร้างรั้วล้อมรอบบ่อขยะมูลฝอย หมู่ที่ 4 ตาบลควนกาหลง
173. โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางอาเภอควนกาหลง
กิจกรรมก่อสร้างสนามกีฬากลางอาเภอควนกาหลง
174. โครงการก่อสร้างศูนย์อาหารแหล่งจาหน่ายและกระจายสินค้า
ชุมชนเพือ่ ส่งเสริมการค้าจังหวัดชายแดน และการท่องเที่ยวอุทยานธรณี
โลกสตูล
กิจกรรมก่อสร้างศูนย์อาหารแหล่งจาหน่ายและกระจายสินค้าชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการค้าจังหวัดชายแดน และการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล
175. โครงการสร้างจุดชมวิวที่ยอดเขาควนธง เทือกเขาบรรทัด หมู่ที่ 8
บ้านเหนือคลอง ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
กิจกรรมสร้างจุดชมวิวที่ยอดเขาควนธง เทือกเขาบรรทัด หมู่ที่ 8 บ้าน
เหนือคลอง ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
176. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนและ
ขนส่งสินค้าชุมชนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยหิน หมู่ที่ 5 และ 6
ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 930 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,580 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,985 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,925 ตารางเมตร

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ความ
ชาติ
น
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

2

12

จานวนขยะที่ลดลง

อบต.ควนกาหลง

6,000,000

2

12

ก่อสร้างรั้วจานวน 1 แห่ง

อบต.ควนกาหลง

1,344,000

2

12

ก่อสร้างสนามกีฬาจานวน
1 แห่ง

อบต.ควนกาหลง

48,727,000

2

12

ก่อสร้างศูนย์อาหารจานวน
1 แห่ง

อบต.ควนกาหลง

15,900,000

2

12

ก่อสร้างจุดชมวิวจานวน 1
แห่ง

อบต.ควนกาหลง

15,000,000

2

12

จานวนเส้นทางที่ได้รับ
มาตรฐาน

อบต. ควนกาหลง

28,990,000

2

12

จานวนที่เพิม่ ขึ้นของ
นักท่องเที่ยว

เทศบาลเมืองสตูล

20,000,000

2

12

ผู้ประกอบการร้านอาหาร
แผงลอยได้รับมาตรฐาน

เทศบาลตาบล
ควนโดน

50,000

2

12

จานวนตลาดสดได้รับ
มาตรฐาน

เทศบาลตาบล
ควนโดน

50,000

2

12

รายได้ที่เพิม่ ขึ้นจากการ
ท่องเที่ยว

เทศบาลตาบล
ควนโดน

30,000

กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเรดาร์ หมู่ที่ 10 ตาบล
ควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
1,000 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมะหรา หมู่ที่ 3 ตาบล
ควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 830
เมตร
กิจกรรมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายผังปาล์ม 8/2 หมู่ที่ 8 ตาบล
ควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพิเศษ หมู่ที่ 7 ตาบลควน
กาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 981
เมตร หนา 0.15 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตสายฝายเก็บน้าคลองมาจัง
หมู่ที่ 10 ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 900 เมตร
177. โครงการถนนสายวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
178. โครงการส่งเสริมสถานประกอบการร้านอาหารและแผงลอยได้
มาตรฐาน
กิจกรรมส่งเสริมสถานประกอบการร้านอาหารและแผงลอยได้มาตรฐาน
179. โครงการพัฒนาตลาดสดได้มาตรฐาน
กิจกรรมพัฒนาตลาดสดได้มาตรฐาน
180. โครงการเทศกาลผลไม้เพือ่ การท่องเที่ยวของเทศบาลตาบลควน
โดน
กิจกรรมเทศกาลผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวของเทศบาลตาบลควนโดน
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

1,671,134,205
180

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
(4) โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน
1. โครงการสร้างความร่วมมือการประมงพาณิชย์กับประเทศเพือ่ นบ้าน
มาเลเซีย อินโดนีเซีย
กิจกรรมสร้างความร่วมมือการประมงพาณิชย์กับประเทศเพื่อนบ้าน
มาเลเซีย อินโดนีเซีย
2. โครงการวันไข่โลก

กิจกรรมจัดการแข่งขันกินไขและสาธิตการทาเมนูไข่
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ความ
ชาติ
น
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยดาเนินงาน

2

1

ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของมูลค่า สมาคมประมง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
จังหวัดสตูล
การเกษตร

2

1

ร้อยละของผู้บริโภคสินค้า หอการค้าจังหวัด
ทางการเกษตรด้านปศุสัตว์ สตูล
เพิม่ ขึ้น

งบประมาณ
(บาท)

2,500,000

100,000

2,600,000
2

แบบ จ.2
ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

หน่วย
ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม อย่างสมดุล และยั่งยืน
(2) โครงการของกระทรวง กรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1 โครงการปรับปรุงทางและสะพาน
2
5
แหล่งน้ามีความอุดม
โครงการ
สมบูรณ์
ชลประทานสตูล
กิจกรรมซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้า 1L-1L- LMC (ท่าแพร) กม.
3+000 - กม.7+950 โครงการชลประทานสตูล
กิจกรรมปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้า LMC (ดุสน) ระยะทาง 1.600
กม. ตาบลฉลุง อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
กิจกรรมซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้า 1L-1L- LMC (ท่าแพร) กม.
10+000 - กม.11+500 ความยาว 1.500 กิโลเมตร โครงการ
ล
กิชลประทานสตู
จกรรมซ่อมแซมถนนบนคั
นคลองส่งน้า LMC (ท่าแพร) ความยาว
2.700 กิโลเมตร โครงการชลประทานสตูล
กิจกรรมซ่อมแซมถนนคันคลองระบาย 1 ขวา สายใหญ่ (ท่าแพร) กม.
0+000 - กม.3+500 ความยาว 3.500 กิโลเมตร โครงการ
ชลประทานสตูล
กิจกรรมสะพาน คสล.ข้ามคลองส่งน้า LMC (ดุสน) กม.2+400 กม.
3+050
กิจกรรมสะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายสายใหญ่ (ท่าแพร) กิโลเมตร
14+620 ขนาด 8.00x12.00 เมตร โครงการชลประทานสตูล
กิจกรรมสะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายสายใหญ่ (ท่าแพร) กิโลเมตร
13+380 ขนาด 6.00x18.00 เมตร โครงการชลประทานสตูล
กิจกรรมสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้า 2R-LMC (ดุสน) กิโลเมตร
4+300 ขนาด 6.00x8.00 เมตร โครงการชลประทานสตูล
กิจกรรมสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้า LMC (ดุสน) กิโลเมตร4
12+500 ขนาด 6.00x18.00 เมตร โครงการชลประทานสตูล
กิจกรรมสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้า 1L-LMC (ท่าแพร) กโลเมตร
9+990 ขนาด 6.00x6.00 เมตร โครงการชลประทานสตูล
กิจกรรมสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้า 1L-LMC (ท่าแพร) กิโลเมตร
5+800 ขนาด 6.00x6.00 เมตร โครงการชลประทานสตูล
กิจกรรมสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้า 1L-LMC (ท่าแพร) กิโลเมตร
4+600 ขนาด 6.00x6.00 เมตร โครงการชลประทานสตูล
กิจกรรมสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้า 1L-LMC (ท่าแพร) กิโลเมตร
2+425 ขนาด 6.00x6.00 เมตร โครงการชลประทานสตูล
กิจกรรมสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้า 1L-1L-LMC (ท่าแพร) กิโลเมตร
0+582 ขนาด 6.00x6.00 เมตร โครงการชลประทานสตูล
กิจกรรมสะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายสายใหญ่ฝายคลองท่าแพร
กิโลเมตร8+760 ขนาด 6.00x18.00 เมตร โครงการชลประทานสตูล
กิจกรรมสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้า LMC (ดุสน) กิโลเมตร 10+150
ขนาด 6.00x8.00 เมตร โครงการชลประทานสตูล
กิจกรรมสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้า LMC (ดุสน) กิโลเมตร 2+750
ขนาด 6.00x10.00 เมตร โครงการชลประทานสตูล
2. โครงการปรับปรุงระบบชลประทาน

2

5

ปรับปรุงระบบส่งน้า
โครงการ
จานวน 3 แหล่ง ชลประทานสตูล

กิจกรรมปรับปรุงระบบส่งน้า กม.3+900 คลอง LMC (ดุสน) ระยะที่ 2
พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ โครงการชลประทานสตูล
กิจกรรมระบบส่งน้าคลองส่งน้า 1L-1L-LMC กม.12+497 พื้นที่รับ
ประโยชน์ 300 ไร่ โครงการชลประทานสตูล
กิจกรรมปรับปรุงระบบส่งน้าอ่างเก็บน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล โครงการจัดหาน้าโรงเรียน ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์

งบประมาณ
(บาท)

75,500,000
20,000,000
3,500,000
3,500,000
10,000,000
4,000,000

4,000,000
4,000,000
3,500,000
1,500,000
5,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
3,500,000
1,500,000
1,500,000
28,600,000
15,000,000
12,000,000
1,600,000

3. โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้า LMC (ดุสน) จานวน 3,000 ตาราง
เมตร โครงการชลประทานสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

3,500,000

4.โครงการซ่อมแซมท่อลอดระบบส่งน้า ทรบ.เขาวังประ

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

3,000,000

5.โครงการฝายบ้านควนโต๊ะพร้อมระบบส่งน้า พื้นที่ชลประทาน 400
ไร่

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

20,000,000

6.โครงการขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านบุโบย ฝ่ายส่ง
น้าฯที่ 2 ปริมาณดิน 26,650 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทาน
สตูล
7.โครงการขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองโต๊ะทิ้ง ฝ่ายส่งน้าฯที่
2 ปริมาณดิน 26,720 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

1,000,000

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

1,000,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
8.โครงการขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองสนกลาง ฝ่ายส่งน้า
ฯที่ 2 ปริมาณดิน 74,060 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานสตูล

หน่วย
ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
2
5
แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

งบประมาณ
(บาท)
2,800,000

9.โครงการขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหัวเกาะ ปลาย
แหลม ฝ่ายส่งน้าฯที่ 2 ปริมาณดิน 13,250 ลูกบาศก์เมตร โครงการ
ชลประทานสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

500,000

10.โครงการอาคารอัดน้าบ้านราไวใต้ พื้นที่รับประโยชน์ 640 ไร่

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

10,000,000

11.โครงการปรับปรุงระบบระบายน้า ทรบ.วังพะเนียด พื้นที่รับ
ประโยชน์ 300 ไร่ โครงการชลประทานสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

15,000,000

12.โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้า LMC (ดุสน) จานวน 1,600
ตารางเมตร ช่วง กม.18+380 - 18+779 โครงการชลประทานสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

2,500,000

13.โครงการปรับปรุงคลองส่งน้า 2R-LMC (ดุสน) พื้นที่รับประโยชน์
300 ไร่ โครงการชลประทานสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

25,000,000

14.โครงการบารุงรักษาคลองส่งน้าสายซอย ระยะทาง 4.0 กิโลเมตร
ฝ่ายส่งน้าและบารุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานสตูล อาเภอเมือง
สตู
ล จังหวัดสตูอมแซมคลองส่
ล
15.โครงการซ่
งน้า 2R-LMC (ดุสน) จานวน 1,200

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

30,000

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

2,500,000

16.โครงการบารุงรักษาคลองส่งน้าสายใหญ่ ระยะทาง 18.779
กิโลเมตร ฝ่ายส่งน้าและบารุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานสตูล
อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล
17.โครงการบารุงรักษาคลองส่งน้าสายซอย ฝ่ายส่งน้าและ
บารุงรักษาที่ 3 ระยะทาง 7.300 กิโลเมตร โครงการชลประทานสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

2,840,000

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

55,000

18.โครงการบริหารการส่งน้าโครงการชลประทาน พื้นที่ชลประทาน
51,710 ไร่
19.โครงการซ่อมแซมระบบระบายน้าที่ทาการและบ้านพัก ฝ่ายส่งน้า
และบารุงรักษาที่ 1 ฝายดุสน โครงการชลประทานสตูล

2

5

300,000

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

20.โครงการกาจัดวัชพืชในเขตฝ่ายส่งน้าและบารุงรักษาที่ 1 จานวน
154 ไร่ โครงการชลประทานสตูล อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

500,000

21.โครงการซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้า LMC (ท่าแพร) ความ
ยาว 2.700 กิโลเมตร โครงการชลประทานสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

10,000,000

22.โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้า ทรบ.ห้วยใหญ่ ตาบลควนโดน
อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล โครงการชลประทานสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

1,000,000

23.โครงการบารุงรักษาคลองส่งน้าสายใหญ่ ฝ่ายส่งน้าและ
บารุงรักษาที่ 3 ระยะทาง 30.000 กิโลเมตร โครงการชลประทาน
สตูล
24.โครงการกาจัดวัชพืชคลองระบายน้าฝายคลองท่าแพร ปริมาณ
450 ไร่ โครงการชลประทานสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

453,000

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

1,460,000

25.โครงการกาจัดวัชพืชคลองส่งน้าฝายคลองท่าแพร ปริมาณ 770
ไร่ โครงการชลประทานสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

2,500,000

26โครงการซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้า 1L-1L- LMC (ท่าแพร)
กม.3+000 - กม.7+950 โครงการชลประทานสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

20,000,000

27.โครงการซ่อมแซมถนนคันคลองระบาย 1 ขวา สายใหญ่ (ท่า
แพร) กม.0+000 - กม.3+500 ความยาว 3.500 กิโลเมตร
โครงการชลประทานสตู
28.โครงการระบุ
หัวงานลปรับรุงท่อลอดถนนคลองส่งน้า 2L-1L-LMC
กม.3+080 (ท่าแพร) พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่ โครงการ
ชลประทานสตู
29.โครการปรับลปรุงระบบส่งน้าอ่างเก็บน้าวิทยาลัยเกษตรและ

2

5

4,000,000

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

30.โครงการฝายบ้านเขาไครพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์
53 ไร่
31.โครงการฝายห้วยลิเกพร้อมระบบส่งน้า พื้นที่ชลประทาน 80 ไร่

2

5

2

5

32.โครงการแก้มลิงบ้านซอย 7 ปริมาตรเก็บกัก 0.110 ล้านลูกบาศก์
เมตร
33.โครงการปรับปรุงระบบส่งน้า กม.3+900 คลอง LMC (ดุสน)
ระยะที่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ โครงการชลประทานสตูล

2

5

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์

34.โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้า LMC (ดุสน) จานวน 2,600
ตารางเมตร

2

5

ตารางเมตร

เทคโนโลยีสตูล โครงการจัดหาน้าโรงเรียน ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์

15,000,000

10,000,000
1,600,000

กรมชลประทาน

25,000,000

กรมชลประทาน

90,000,000

กรมชลประทาน

17,000,000

กรมชลประทาน

15,000,000

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

3,800,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

หน่วย
ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
35.โครงการซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้า 1L-1L- LMC (ท่าแพร)
2
5
แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
กม.10+000 - กม.11+500 ความยาว 1.500 กิโลเมตร โครงการ
สมบูรณ์
ชลประทานสตูล
36.โครงการปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้า LMC (ดุสน) ระยะทาง
2
5
แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
1.600 กม. ตาบลฉลุง อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
สมบูรณ์

งบประมาณ
(บาท)
3,500,000

3,500,000

37.โครงการปรับปรุงอาคารอัดน้าพร้อมระบบส่งน้าบ้านกาลันบาตู
พื้นที่ชลประทาน 15 ไร่

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

23,000,000

38.โครงการปรับปรุงอาคารอัดน้าคลองลินโต๊ะ พื้นที่รับประโยชน์
500 ไร่

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

10,000,000

39.โครงการปรับปรุงอาคารอัดน้าพร้อมระบบส่งน้าบ้านพรุต้นอ้อ
พื้นที่ชลประทาน 300ไร่
40.โครงการปรับปรุงฝายคลองประพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับ
ประโยชน์ 200 ไร่

2

5

45,000,000

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

41.โครงการปรับปรุงอาคารอัดน้าสตูลพิปูนล้นเกล้า 1 พร้อมระบบ
ส่งน้า พื้นที่ชลประทาน 40 ไร่

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

45,000,000

42.โครงการปรับปรุงฝายบ้านกาลูปีพร้อมระบบส่งน้า พื้นที่
ชลประทาน 400 ไร่
43.โครงการระบบส่งน้าคลองส่งน้า 1L-1L-LMC กม.12+497 พื้นที่
รับประโยชน์ 300 ไร่ โครงการชลประทานสตูล

2

5

45,000,000

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

44.โครงการบารุงรักษาหัวงานฝ่ายส่งน้าและบารุงรักษาที่ 2 พื้นที่
250 ไร่ โครงการชลประทานสตูล
45.โครงการกาจัดวัชพืชคลองระบายปตร.บาโรย ปริมาณ 92 ไร่
โครงการชลประทานสตูล

2

5

568,000

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

46.โครงการปรับปรุงระบบระบายน้า ทรบ.คาแป พื้นที่รับประโยชน์
300 ไร่ โครงการชลประทานสตูล
47.โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้าฝายคลองย่าบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
46.โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้าอ่างเก็บน้าคลองโตนเขาไครอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
47.โครงการปรับปรุงอาคารอัดน้าบ้านท่าชะมวง พื้นที่รับประโยชน์
120 ไร่
48.โครงการคันกั้นน้าเค็มบ้านตันหยงอุมา พื้นที่รับประโยชน์ 1,200
ไร่
49.โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งบ้านบูเก็ตยามู พื้นที่รับ
ประโยชน์ 100 ไร่
50.โครงการทรบ.กลางคลองระบายสายใหญ่ กม.14+100 ฝาย
คลองท่าแพร พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ โครงการชลประทานสตูล
51.โครงการทรบ.กลางคลองระบายสายใหญ่ กม.11+200 ฝาย
คลองท่าแพร พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ โครงการชลประทานสตูล
52.โครงการทรบ.กลางคลองระบายสายใหญ่ กม.8+900 ฝายคลอง
ท่าแพร พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ โครงการชลประทานสตูล
53.โครงการทรบ.กลางคลองระบายสายใหญ่ กม.7+800 ฝายคลอง
ท่าแพร พื้นที่รับประโยชน์ 3,000ไร่ โครงการชลประทานสตูล
54.โครงการคันกั้นน้าเค็มบากันเคยพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับ
ประโยชน์ 250 ไร่
55.โครงการปตร.ปลายคลองระบายสายใหญ่ ฝายคลองท่าแพร พื้นที่
รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการชลประทานสตูล
56.โครงการคลองระบายน้าพร้อมอาคารประกอบ โครงการคลอง
ระบายน้าคลองละงู -คลองน้าเค็ม จังหวัดสตูล
57.โครงการคันกั้นน้าเค็มบ้านสาครเหนือ พื้นที่รับประโยชน์ 280 ไร่

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

กระทรวงมหาดไทย
58.โครงการงานวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้า หมู่ 5 และ หมู่ 9
ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล
59.โครงการระบบจ่ายน้า-วางท่อขยายเขต/งานวางท่อขยายเขต
จาหน่ายน้า ซอยบ้านโคกโดน-บูเก็ตยามู หมู่ 12 ตาบลทุ่งนุ้ย อาเภอ
ควนกาหลง จังหวัดสตูล
60.โครงการงานวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้า ซอยหนองปรือ หมู่ 1
บ้านสันติสุข ตาบลเขาขาว อาเภอละงู จังหวัดสตูล

50,000,000

12,000,000

300,000

แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์

กรมชลประทาน

25,000,000

กรมชลประทาน

2,000,000

กรมชลประทาน

1,500,000

กรมชลประทาน

10,000,000

กรมชลประทาน

20,000,000

กรมชลประทาน

6,000,000

กรมชลประทาน

20,000,000

กรมชลประทาน

20,000,000

กรมชลประทาน

20,000,000

กรมชลประทาน

20,000,000

กรมชลประทาน

25,000,000

กรมชลประทาน

40,000,000

กรมชลประทาน

115,000,000

กรมชลประทาน

40,000,000

5

แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์

การประปา
ส่วนภูมิภาค

2,270,000

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์

การประปา
ส่วนภูมิภาค

129,300

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์

การประปา
ส่วนภูมิภาค

400,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
61.โครงการงานวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้า ซอยเสียงหวาน หมู่ 1
บ้านควนไสน ตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
2
5
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

การประปา
ส่วนภูมิภาค

270,000

62.โครงการงานวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้า ซอยป่าพะยอม หมู่ 1
บ้านควนไสน ตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์

การประปา
ส่วนภูมิภาค

252,000

63.โครงการงานวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้า ซอยสี่สะอาด หมู่ 6
บ้านปลักมาลัย ตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์

การประปา
ส่วนภูมิภาค

1,990,000

64.โครงการงานวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้า หมู่ 5 บ้านปิใหญ่
ตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์

การประปา
ส่วนภูมิภาค

2,650,000

65.โครงการระบบจ่ายน้า-วางท่อขยายเขต/งานวางท่อขยายเขต
จาหน่ายน้า ถนนคลองขุด 21 (ซอยเทียนศิริ) หมู่ 1 ตาบลคลองขุด
อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์

การประปา
ส่วนภูมิภาค

169,000

66.โครงการปรับปรุงแหล่งน้าดิบเดิม/ปรับปรุงระบบรับน้าดิบ การ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล /งานขุดลอกโคลนตะกอนบริเวณรางชัก
น้า โรงสูบน้า แรงต่าดุสน ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ. สตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์

การประปา
ส่วนภูมิภาค

75,000

67.โครงการงานวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้า ซอยบ้านครูเสรี หมู่ 1
ตาบลควนขัน อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์

การประปา
ส่วนภูมิภาค

82,000

68.โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้านาทอน(แห่งใหม่) พร้อมวางท่อ
ขยายเขตจาหน่ายน้าพื้นที่ตาบลนาทอน ตาบขอนคลาน อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล
69.โครงการขุดลอกคลองปลายแหลม

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์

การประปา
ส่วนภูมิภาค

83,381,000

2

5

70.โครงการขุดลอกคลองนาทอน

2

5

71.โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยตะแบก

2

5

72.โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้าบ้านผัง 118 ช่วงที่ 2

2

5

73.โครงการขุดลอกแหล่งน้าสาธารณะ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมป้องกัน
สมบูรณ์
และบรรเทาสา
ธารณภัย
แหล่งน้ามีความอุดม กรมป้องกัน
สมบูรณ์
และบรรเทาสา
ธารณภัย
แหล่งน้ามีความอุดม กรมป้องกัน
สมบูรณ์
และบรรเทาสา
ธารณภัย
แหล่งน้ามีความอุดม กรมป้องกัน
สมบูรณ์
และบรรเทาสา
ธารณภัย
แหล่งน้ามีความอุดม กรมป้องกัน
สมบูรณ์
และบรรเทาสา
ธารณภัย

74.โครงการขุดลอกสระเก็บน้า ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมป้องกัน
สมบูรณ์
และบรรเทาสา
ธารณภัย

9,820,000

75.โครงการขุดลอกสระเก็บน้า

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมป้องกัน
สมบูรณ์
และบรรเทาสา
ธารณภัย

1,158,000

76.โครงการขุดลอกสระเก็บน้า

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมป้องกัน
สมบูรณ์
และบรรเทาสา
ธารณภัย

976,000

2

5

950,000

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
77.โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้กบั
โรงเรียนทั่วประเทศขนาดเล็ก ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
78.โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้กบั
โรงเรียนทั่วประเทศขนาดเล็ก ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
79.โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้กบั
โรงเรียนทั่วประเทศขนาดเล็ก ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
80.โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้กบั
โรงเรียนทั่วประเทศขนาดเล็ก ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล
81.โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้กบั
โรงเรียนทั่วประเทศขนาดเล็ก ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
82.โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้กบั
โรงเรียนทั่วประเทศขนาดเล็ก ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
83.โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้กบั
โรงเรียนทั่วประเทศขนาดเล็ก โรงเรียนผังปาล์ม7 ต.ปาล์มพัฒนา อ.
มะนัง จ.สตูล

กรมทรัพยากร
น้าบาดาล
กรมทรัพยากร
น้าบาดาล
กรมทรัพยากร
น้าบาดาล
กรมทรัพยากร
น้าบาดาล
กรมทรัพยากร
น้าบาดาล
กรมทรัพยากร
น้าบาดาล
กรมทรัพยากร
น้าบาดาล

684,000

421,000

3,372,000

5,232,600

7,863,000

950,000
950,000
950,000
950,000
950,000
950,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
84.โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้กบั
โรงเรียนทั่วประเทศขนาดเล็ก โรงเรียนผังปาล์ม3 ต.ปาล์มพัฒนา อ.
มะนัง จ.สตูล
85.โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้กบั
โรงเรียนทั่วประเทศขนาดใหญ่ ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล
86.โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นลาจูหนุงสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม
2,000 ไร่ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล
87โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาล (ชุมชน)
88.โครงการพัฒนาน้าบาดาลเพื่อการเกษตรแบบจุ่มใต้น้าในพื้นที่หา
น้ายาก
89. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาส
จังหวัดสตูล

กิจกรรมชุมชนต้นแบบลดขยะลดโลกร้อน
กิจกรมโรงเรียนต้นแบบลดขยะลดโลกร้อน
กิจกรรมนูหรีรีไซเคิล
กิจกรรมโรงเรียนสีเขียวลดโลกร้อน
กิจกรรมชุมชนสีเขียวลดโลกร้อน
กระทรวงพลังงาน
90. โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารพลังงานครบวงจรใน
ชุมชนระดับตาบล
กิจกรรมเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับ
ตาบล
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

หน่วย
ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
2
5
แหล่งน้ามีความอุดม กรมทรัพยากร
สมบูรณ์
น้าบาดาล
2

5

2

5

2

5

2

5

5

5

แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์

กรมทรัพยากร
น้าบาดาล
กรมทรัพยากร
น้า
กรมทรัพยากร
น้าบาดาล
กรมทรัพยากร
น้าบาดาล
สนง.ทรัพยากร
ธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดสตูล

งบประมาณ
(บาท)
950,000

1,350,000
20,000,000
3,792,000
3,338,000
670,000

134,000
134,000
134,000
134,000
134,000
5

5

ประชาชนได้รับการ
ความรู้ด้านพลังงาน

สนง.พลังงาน
จังหวัดสตูล

200,000
200,000
1,171,950,900
90

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

(3) โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1โครงการคลองสวยน้าใส

5

1

ประชาชนมีความพึง
พอใจ

อบจ.สตูล

260,000

กิจกรรมคลองสวยน้าใส
2. โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เครือข่าย Green City

5

1

จานวนครั้งในการจัด
กิจกรรม

อบจ.สตูล

200,000

5

2

พัฒนาระบบระบายน้า เทศบาลตาบล
คลองขุด

5

2

ก่อสร้างคลอง

อบต.ละงู

10,000,000

5

2

ขุดลอกคลองส่งน้า
จานวน 1 แห่ง

อบต.ละงู

6,000,000

5

2

ขุดลอกอ่างเก็บน้า
จานวน 1 แห่ง

อบต.ละงู

2,000,000

5

2

ขุดลอกคูระบายน้าให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ละงู

8,000,000

5

2

ขุดลอกคลอง
ชลประทาน 1 แห่ง

อบต.ละงู

10,000,000

5

2

ก่อสร้างคูส่งน้า

อบต.ละงู

10,000,000

5

2

ก่อสร้างระบบประปา อบต.ควนโดน
ให้ได้มาตรฐาน

3,048,800

5

2

ก่อสร้างระบบประปา อบต.ควนโดน
ให้ได้มาตรฐาน

4,000,000

5

2

ขุดลอกอ่างเก็บน้า
จานวน 1 แห่ง

อบต.ควน
กาหลง

100,000,000

5

2

ขุดลอกอ่างเก็บน้า
จานวน 1 แห่ง

อบต.ควน
กาหลง

20,000,000

5

2

ก่อสร้างระบบประปา
ให้ได้มาตรฐาน

อบต.ทุ่งหว้า

1,500,000

5

2

ก่อสร้างฝายน้าล้น
จานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

1,200,000

5

2

ปรับปรุงบ่อน้าตื้น
จานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

300,000

5

2

เจาะน้าบาดาลจานวน อบต. ย่านซื่อ
1 แห่ง

600,000

กิจกรรมจัดกิจกรรมรณรงค์เครือข่าย Green City
3. โครงการศึกษาออกแบบแผนแม่บทการวางระบบระบายน้ารวม
เทศบาลตาบลคลองขุด
กิจกรรมศึกษาออกแบบแผนแม่บทการวางระบบระบายน้ารวม เทศบาล
ตาบลคลองขุด
4. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้าคลองชลประทานบาโรย หมู่ที่
4,14,15,17
กิจกรรมก่อสร้างคลองส่งน้าคลองชลประทานบาโรย หมู่ที่ 4,14,
15,18
5. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้าวังตะคียน หมู่ที่ 8
กิจกรรมขุดลอกอ่างเก็บน้าวังตะคียน หมู่ที่ 8
6. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยมะพร้าว ม.11
กิจกรรมขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยมะพร้าว ม.11
7. โครงการขุดลอกคูระบายน้าหลังโรงเรียนบ้านท่าชะม่วง-นาพรุ หมู่
ที่ 1,2,18
กิจกรรมขุดลอกคูระบายน้าหลังโรงเรียนบ้านท่าชะม่วง-นาพรุ หมู่ที่
1,2,19
8. โครงการขุดลอกคลองชลประทานบาโรย หมู่ที่ 14
กิจกรรมขุดลอกคลองชลประทานบาโรย หมู่ที่ 14
9. โครงการก่อสร้างคูส่งน้าแบบพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 5,9,11,13
กิจกรรมก่อสร้างคูสง่ น้าแบบพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 5,9,11,13
10. โครงการพัฒนาคุณภาพน้าระบบประปา ก่อสร้างระบบประปา
ประเภทผิวดินขนาดกลางตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า ณ ชุม
ขนเบาะเต-ดินทรุด
กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพน้าระบบประปา ก่อสร้างระบบประปา
ประเภทผิวดินขนาดกลางตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า ณ ชุมขน
เบาะเต-ดินทรุด
11. โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
กิจกรรมก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
12. โครงการพัฒนาระบบผันน้าและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้า ติดตั้ง
ระบบท่อ นาน้าจากน้าตกธาราสวรรค์มาเติมอ่างเก็บน้าวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสตูล
กิจกรรมพัฒนาระบบผันน้าและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้า ติดตั้งระบบท่อ
นาน้าจากน้าตกธาราสวรรค์มาเติมอ่างเก็บน้าวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล
13. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
ตาบลควนกาหลง
กิจกรรมขุดลอกอ่างเก็บน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ตาบล
ควนกาหลง
14. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาดกลางพร้อมเจาะบ่อ
บาดาลบริเวณข้างสุสานจีน หมู่ที่ 5บ้านท่าขาม ตาบล
ทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาดกลางพร้อมเจาะบ่อบาดาล
บริเวณข้างสุสานจีน หมู่ที่ 5 บ้านท่าขาม ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล
15. โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นบริเวณประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2
กิจกรรมก่อสร้างฝายน้าล้นบริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
16. โครงการปรับปรุงและขุดบ่อน้าตื้นในพื้นที่
กิจกรรมดาเนินการปรับปรุงและขุดบ่อน้าตื้นในพื้นที่
17. โครงการเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่

2,000,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
กิจกรรมดาเนินการเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่
18. โครงการบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
กิจกรรมบริหารจัดการขยะโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
19. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ดา้ นการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
20. โครงการส่งเสริมการบริหารกองทุนขยะ
กิจกรรมส่งเสริมการบริหารกองทุนขยะ
21. โครงการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนดิน
กิจกรรมอบรมการเลี้ยงไส้เดือนดิน
22. โครงการการจัดการขยะอันตรายจังหวัดสตูล
กิจกรรมการจัดการขยะอันตรายจังหวัดสตูล
23. โครงการสนับสนุนการติดตั้งทุ่นจอดเรือจุดชมปะการังธรรมชาติ
กิจกรรมสนับสนุนการติดตั้งทุ่นจอดเรือจุดชมปะการังธรรมชาติ
24. โครงการสนับสนุนการติดตั้งทุ่นจอดเรือจุดชมปะการัง
ธรรมชาติ
กิจกรรมสนับสนุนการติดตั้งทุ่นจอดเรือจุดชมปะการังธรรมชาติ
25. โครงการการจัดการขยะอันตราย จังหวัดสตูล
กิจกรรมจัดการขยะอันตราย จังหวัดสตูล
26.โครงการปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยตาบลฉลุง
กิจกรรมปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยตาบลฉลุง
27. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการด้านขยะมูลฝอยใน
ชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการมีสว่ นร่วมการจัดการด้านขยะมูลฝอยในชุมชน
28. โครงการส่งเสริมการทาปุ๋ยหมักจากขยะในครัวเรือนและวัสดุด้าน
การเกษตรในชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการทาปุ๋ยหมักจากขยะในครัวเรือนและวัสดุดา้ น
การเกษตรในชุมชน
29.โครงการกาจัดน้าเสียในชุมชน
กิจกรรมกาจัดน้าเสียในชุมชน
30.โครงการก่อสร้างระบบเพิ่มเติมและฟื้นฟูพื้นที่ฝังกลบขยะ
(Sanitaty Landfill)
กิจกรรมก่อสร้างระบบเพิ่มเติมและฟื้นฟูพื้นที่ฝงั กลบขยะ (Sanitaty
Landfill)
31.โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร เทศบาลตาบลกาแพง
กิจกรรม ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๕
เมตร
กิจกรรมจัดซื้อเครื่องย่อยขยะแบบติดตั้งกับรถตักล้อยาง (Mobile
Crusher) ขนาด ๑๕๐ แรงม้า
32.โครงการปรับปรุงก่อสร้างเสริมคันดินบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจร เทศบาลตาบลกาแพง
กิจกรรมปรับปรุงก่อสร้างเสริมคันดินบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร เทศบาลตาบลกาแพง
33.โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะเพื่อผลิต
เป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ในศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลตาบลกาแพง
กิจกรรมปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น
เชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ในศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาล
ตาบลกาแพง
34. โครงการจัดทาป้ายเตือนสึนามิ ในพื้นที่จังหวัดสตูล

กิจกรรมจัดทาป้ายเตือนสึนามิ ในพื้นที่จังหวัดสตูล
35. โครงการก่อสร้างระบบเพิ่มเติมและฟื้นฟูพื้นที่ฝังกลบขยะ
(Sanitaty Landfill)
กิจกรรมก่อสร้างระบบเพิ่มเติมและฟื้นฟูพื้นที่ฝงั กลบขยะ (Sanitaty
Landfill)
36. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร เทศบาลตาบลกาแพง
กิจกรรม ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๕
เมตร

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

5

2

ร้อยละขยะลดลง 25

อบต.แป-ระ

1,500,000

5

2

ร้อยละขยะลดลง 25

อบต.แป-ระ

105,000

5

2

ร้อยละขยะลดลง 25

อบต.แป-ระ

30,000

5

2

เกษตรกรมีความรู้

อบต.แป-ระ

20,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25

อบจ.สตูล

270,000

5

3

ติดตั้งทุ่นจอดเรือ

อบจ.สตูล

200,000

5

3

ติดตั้งทุ่นจอดเรือ

อบจ.สตูล

200,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25

อบจ.สตูล

170,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25 เทศบาลตาบล
ฉลุง

2,772,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25 เทศบาลตาบล
ควนโดน

300,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25 เทศบาลตาบล
ควนโดน

150,000

5

3

ปรับปรุงระบบน้าเสีย เทศบาลตาบล
ให้ได้มาตรฐาน
ควนโดน

50,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25 เทศบาลตาบล
กาแพง

6,000,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25 เทศบาลตาบล
กาแพง

6,500,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25 เทศบาลตาบล
กาแพง

7,037,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25 เทศบาลตาบล
กาแพง

30,000,000

5

3

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ เทศบาลตาบล
กาแพง
ทรัพย์สิน

7,037,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25 เทศบาลตาบล
กาแพง

6,000,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25 เทศบาลตาบล
กาแพง

10,000,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
กิจกรรมจัดซื้อเครื่องย่อยขยะแบบติดตั้งกับรถตักล้อยาง (Mobile
Crusher) ขนาด ๑๕๐ แรงม้า
37. โครงการปรับปรุงก่อสร้างเสริมคันดินบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจร เทศบาลตาบลกาแพง
กิจกรรมปรับปรุงก่อสร้างเสริมคันดินบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร เทศบาลตาบลกาแพง
38. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ในพื้นที่
กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่
39. โครงการธนาคารขยะ
กิจกรรมอบรมให้ความรุ้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
40.โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6
ตัน 6 ล้อ
กิจกรรมจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6
ล้อ จานวน 1 คัน
41. โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างจิตสานึก
42. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25 เทศบาลตาบล
กาแพง

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25

อบต.ย่านซื่อ

30,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25

อบต.ย่านซื่อ

30,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25 อบต. ย่านซื่อ

2,300,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25

อบต.ย่านซื่อ

20,000

5

3

ประชาชนมีความพึง
พอใจมากขึ้น

อบต.ย่านซื่อ

10,000

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่
43. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5

3

ประชาชนมีความพึง
พอใจมากขึ้น

อบต.ย่านซื่อ

20,000

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
44. โครงการคลองสวยน้าใส

5

3

ประชาชนมีความพึง
พอใจมากขึ้น

อบต.ย่านซื่อ

20,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25 อบต. ย่านซื่อ

30,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25 อบต. ย่านซื่อ

30,000

5

3

อบต.น้าผุด

3,127,300

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25 อบต.วังประจัน

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25

อบต.แป-ระ

1,500,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25

อบต.แป-ระ

105,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25

อบต.แป-ระ

30,000

5

3

เกษตรได้รับความรู้
เพิ่มมากขึ้น

อบต.แป-ระ

20,000

กิจกรรมจัดอบรมให้ประชาชน จานวน 70 คน
53.โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

5

3

ร้อยละขยะลดลง

อบต.ควน
กาหลง

3,000,000

กิจกรรมบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล
54.โครงการก่อสร้างคันดินป้องกันน้าท่วมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

5

4

ก่อสร้างคันดิน
ป้องกันน้า

เทศบาลเมือง
สตูล

50,000,000

กิจกรรมก่อสร้างคันดินป้องกันน้าท่วมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
55. โครงการชุมชนร่วมใจมุ่งสู่เมื่อคาร์บอนต่า

5

4

ประชาชนมีความพึง เทศบาลตาบล
พอใจ
ควนโดน

100,000

กิจกรรมชุมชนร่วมใจมุ่งสู่เมื่อคาร์บอนต่า
56. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

5

4

ก่อสร้างระบบประปา
จานวน 1 แห่ง

กิจรรมเก็บขยะ กาจัดสิ่งกีดขวางปรับปรุงภูมทัศน์ลาคลอง
45. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่
กิจกรรมจัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ
46. โครงการธนาคารขยะ
กิจกรรมจัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในพื้นที่
47. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้าบ้านหนองราโพ หมู่ที่ 6
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้าบ้านหนองราโพ หมู่ที่ 6
48. โครงการจัดการขยะ หมู่ที่ 1-4
กิจกรรมจัดการขยะ หมู่ที่ 1-4
49.โครงการบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
กิจกรรม อบต. แป-ระร่วมกับชุมชนในพื้นที่ดาเนินการบริหารจัดการขยะ
50.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่
51.โครงการส่งเสริมการบริหารกองทุนขยะ
กิจกรรมจัดตั้งกองทุนขยะ จานวน 7 กองทุน
52.โครงการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนดิน

ปรับปรุงภูมิทัศน์
จานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

14,074,000

200,000

5,000,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างประปา หมู่ที่ 1
57. โครงการทิ้งหินริมคลองดูสนบริเวณบ้านนายยาฝาด หยาหลี หมู่ที่
1
กิจกรรมทิ้งหินริมคลองดูสนบริเวณบ้านนายยาฝาด หยาหลี หมู่ที่ 1
58. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง (หินทิ้ง) บ้านลาน
หมู่ที่ 2
กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง (หินทิ้ง) บ้านลาน หมู่ที่ 2
59. โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 3
กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 3
60. โครงการก่อสร้างอาคารเอนก ประสงค์ที่สนามกีฬา หมู่ที่ 4
กิจกรรมก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่สนามกีฬา หมู่ที่ 4
61. โครงการปรับปรุงกาแพงกันคลื่นตลอดแนว หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3
ตาบลตันหยงโป อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
กิจกรรมปรับปรุงกาแพงกันคลื่นตลอดแนว หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตาบล
ตันหยงโป อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
62. โครงการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน
กิจกรรมปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน
63. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยหน้าลา หมู่ที่ ๓

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

5

4

ปรับปรุงรอมคลองดู
สนให้ได้มาตรฐาน

อบต. ย่านซื่อ

2,000,000

5

4

ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่ง 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

1,000,000

5

4

ก่อสร้างลานกีฬา
จานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

5,000,000

5

4

ก่อสร้างอาคาร
อบต. ย่านซื่อ
เอนกประสงค์ 1 แห่ง

3,000,000

5

4

ปรับปรุงกาแพงกัน อบต.ตันหยงโป
คลื่นจานวน 1 แห่ง

6,133,000

5

5

ปรับปรุงสายไฟฟ้าลง เทศบาลเมือง
ดินจานวน 1 แห่ง
สตูล

6,000,000

5

5

5

อบต. ย่านซื่อ

1,560,000

5

คูระบายที่ได้มาตรฐาน อบต. ย่านซื่อ

1,500,000

5

5

ต่อเติมอาคารจานวน
1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

1,500,000

5

5

ต่อเติมอาคารจานวน
1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

1,500,000

5

5

ปรับปรุงเมืองเก่าให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ฉลุง

10,000,000

5

6

ร้อยละขยะลดลง 25

อบจ.สตูล

170,000

5

6

ประชาชนมีความ
เพิ่มพอใจมากขึ้น

อบจ.สตูล

200,000

กิจกรรมคลองสวยน้าใส
70.โครงการสนับสนุนการติดตั้งทุ่นจอดเรือจุดชมปะการังธรรมชาติ

5

6

ติดตั้งทุ่นจอดเรือ
จานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

200,000

กิจกรรมสนับสนุนการติดตั้งทุ่นจอดเรือจุดชมปะการังธรรมชาติ
71. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

5

6

ร้อยละของการใช้
พลังงาน

เทศบาลตาบล
ควนโดน

100,000

กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
72.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สระน้าบ้านหนองราโพ ม.6

5

6

ปรับปรุงภูมิทัศน์
จานวน 1 แห่ง

อบต.น้าผุด

3,127,300

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้าบ้านหนองราโพ ม.6
73.โครงการสนับสนุนการดาเนินงานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน

5

6

ประชาชนมีความ
เพิ่มพอใจ

อบต.แป-ระ

100,000

กิจกรรมอนุรักษ์ป่าชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๑๐๐ คน
74.โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ยืนต้น

5

6

ประชาชนมีความ
เพิ่มพอใจ

อบต.แป-ระ

200,000

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ไม่น้อยกว่า 1,000.- ต้น
75. โครงการสนับสนุนการดาเนินงานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน

5

6

ประชาชนมีความ
เพิ่มพอใจ

อบต.แป-ระ

100,000

กิจกรรมสนับสนุนการดาเนินงานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน
76. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ยืนต้น

5

6

ประชาชนมีความ
เพิ่มพอใจ

อบต.แป-ระ

200,000

กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยหน้าลา
64. โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล. ซอยห้วยคล้า ๓ หมู่ที่ ๔
กิจกรรมก่อสร้างคูระบายน้า คสล. ซอยห้วยคล้า 3
65. โครงการ ต่อเติมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปากบาง หมู่ที่ ๗
กิจกรรมต่อเติมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ศนู ย์พัฒนาเด็กเล็ก
66. โครงการต่อเติมอาคารและห้องน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลนาอีม
หมู่ที่ 3
กิจกรรมต่อเติมอาคารและห้องน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลนาอีม
67. โครงการฉลุงเมืองใหม่(กาปังบารู) หมู่ที่ 8
กิจกรรมฉลุงเมืองใหม่ (กาปังบารู) หมู่ที่ 8
68.โครงการการจัดการขยะอันตราย จังหวัดสตูล
กิจกรรมจัดการขยะอันตราย จังหวัดสตูล
69.โครงการคลองสวยน้าใส

กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สเี ขียวโดยการปลูกต้นไม้ยืนต้น
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ถนนได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน

380,686,400
76

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

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

(2) โครงการของกระทรวง กรม
กระทรวงสาธารณสุข
1. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรองรับการ
ให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

2

2

ร้อยละคุณภาพ สานักงาน
ชีวิตที่ดีขึ้น 30 สาธาณณสุข
จังหวัดสตูล

863,813,414

4

2

ก่อสร้างอาคาร สนง.
จานวน 1 แห่ง สาธารณสุข
จังหวัดสตูล

120,371,900

กิจกรรมพัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและระบบการส่งต่อ
รพ.สตูล
กิจกรรมพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและระบบการส่งต่อ
รพ.ละงู
กิจกรรมก่อสร้างศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเกาะหลีเป๊ะ
กิจกรรมพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและระบบการส่งต่อ
จังหวัดสตูล
2. โครงการพัฒนาก่อสร้างอาคารเพื่อพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลละ
งู อาเภอละงู จ.สตูล
กิจกรรมพัฒนาก่อสร้างอาคารเพื่อพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาล
ละงู อาเภอละงู จ.สตูล
4. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพ
ระดับอาเภอ
กิจกรรมรพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับ
อาเภอ
5. โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพชายแดนภาคใต้แบบบูรณาการ

กิจกรรม.เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพชายแดนภาคใต้แบบบูรณาการ
3. โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม

120,371,900
3

2

ร้อยละของพื้นที่ที่ สนง.
มีคลินิกหมอ สาธารณสุข
ครอบครัว
จังหวัดสตูล

6,215,044
3

2

ร้อยละของหน่วย สนง.
บริการที่ผ่านเกณฑ์ สาธารณสุข
จังหวัดสตูล

3

2

ร้อยละของกลุ่ม สนง.
วัยมีพฤติกรรม สาธารณสุข
สุขภาพที่ถูกต้อง จังหวัดสตูล

4,639,800

4,639,800
4

2

ก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาล
จานวน 1 แห่ง สตูล

กิจกรรมก่อสร้างอาคารบาบัดรักษาผู้ป่วย 6 ชั้น รพ.สตูล
4. โครงการพัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์และรักษาความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
กิจกรรมก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ 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 บาท

1,493,624

1,493,624

กิจกรรมประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม
7. โครงการก่อสร้างอาคารบาบัดรักษาผู้ป่วย 6 ชั้น รพ.สตูล

6,215,044

274,065,600
274,065,600

4

2

ก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาล
จานวน 1 แห่ง ละงู

177,228,500

2

3

ก่อสร้างโรงยิมเน สานักงาน
เซี่ยม จานวน 1 การกีฬาแห่ง
แห่ง
ประเทศไทย
จังหวัดสตูล

92,070,000

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
9. โครงการรก่อสร้างโรงยิมเนเซี่ยม ขนาด 1,000 ที่นั่ง ภายในสนาม
กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

กิจกรรมก่อสร้างโรงยิมเนเซี่ยม ขนาด 1,000 ที่นั่ง ภายในสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล หมู่ที่ 6 ตาบลคลองขุด อาเภอเมือง จังหวัด
สตูล
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
10.โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว

กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว

92,070,000

4

3

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

181,000

181,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
11.โครงการเสริมสร้างศักยภาพในครอบครัวลดความรุนแรงในเด็กเล็ก

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพในครอบครัวลดความรุนแรงในเด็กเล็ก
12.โครงการพัฒนาระบบงานศูนย์ปฎิบัติการเพื่อป้องกันการกระทา
ความรุนแรงในครอบครัวศูนย์ปฎิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความ
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

กิจกรรมพัฒนาระบบงานศูนย์ปฎิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรง
ในครอบครัวศูนย์ปฎิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
13.โครงขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน

4

1

จานวนเด็กและ
เยาวชนที่ได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ

บ้านพักเด็ก
และ
ครอบครัว
จังหวัดสตูล

4

1

4

3

ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้
ก้าวหน้าตามแผน
กลยุทธ์การ

บ้านพักเด็ก
และ
ครอบครัว
จังหวัดสตูล

จานวนเด็กและ
เยาวชนที่ได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ

บ้านพักเด็ก
และ
ครอบครัว
จังหวัดสตูล

4

3

จานวนเด็กที่ บ้านพักเด็ก
ได้รับการคุ้มครอง และ
และพิทักษ์สิทธิ ครอบครัว
จังหวัดสตูล

กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนระดับตาบล อาเภอ
จังหวัด
20.โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด

กิจกรรมเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด

40,000

4

3

ร้อยละของแกน
นาเด็กและ
เยาวชนที่นา
ความรู้

บ้านพักเด็ก
และ
ครอบครัว
จังหวัดสตูล

87,400

4

3

จานวนเด็กใน
ครอบครัว
อุปถัมภ์ที่ได้รับ
การเลี้ยงดูอย่าง
เหมาะสม

บ้านพักเด็ก
และ
ครอบครัว
จังหวัดสตูล

312,000

87,400

กิจกรรมจัดหาครอบครัอุปถัมภ์
19.โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนระดับตาบล
อาเภอ จังหวัด

160,000

40,000

กิจกรรมแผ่นดินเดียวกัน
18.โครงการจัดหาครอบครัอุปถัมภ์

20,000

160,000

กิจกรรมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตาบล
17.โครงการแผ่นดินเดียวกัน

30,000

20,000

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นวัยรุ่น
16.โครงกาสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตาบล

425,000
30,000

30,000

กิจกรรมบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
15.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นวัยรุ่น

425,000

30,000

กิจกรรมงขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
14.โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ
(บาท)

4

3

312,000

ร้อยละของ อปท. บ้านพักเด็ก
เป้าหมายสามารถ และ
จัดสวัสดิการสังคม ครอบครัว
จังหวัดสตูล

820,000

820,000
4

3

จานวนเด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้ความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเฝ้า

บ้านพักเด็ก
และ
ครอบครัว
จังหวัดสตูล

82,000

82,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
21.โครงการโรคเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ
4
3

กิจกรรมโรคเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์
22.โครงการคุ้มครองสวัสดิการและจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล

4

3

ตัวชี้วัด
โครงการ
สร้างสิ่งใหม่ๆ
เป็นผู้นา
นักพัฒนาและมีจ
ติอาสา มีคุณธรรม
จริยธรรม

หน่วย
ดาเนินงาน
บ้านพักเด็ก
และ
ครอบครัว
จังหวัดสตูล

38,000

38,000

ความสาเร็จของ บ้านพักเด็ก
การเบิกจ่ายเงิน และ
ครอบครัว
จังหวัดสตูล

กิจกรรมคุ้มครองสวัสดิการและจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล
23.โครงการการบริหารสวัสดิการสังคมแก่เด็กยากจน(เงินสงเคราะห์เด็ก)

งบประมาณ
(บาท)

1,400,000

1,400,000
4

3

เด็กที่อยู่ในครอ
ครัวยากลาบาก
ได้รับความ
ช่วยเหลือบรรเทา
ทุกข์

บ้านพักเด็ก
และ
ครอบครัว
จังหวัดสตูล

กิจกรรมการบริหารสวัสดิการสังคมแก่เด็กยากจน(เงินสงเคราะห์เด็ก)

144,300

144,300

กระทรวงแรงงาน
13. โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน

4

4

กิจกรรมมีงานทานาชุมชนเข้มแข็ง

ร้อยละเฉลี่ยของ สนง.จัดหา
แรงงานที่ได้รับ งานจังหวัด
บริการมีงานทา สตูล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ

กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย

182,500
12,900

กิจกรรมยกระดับคุณภาพบริการจัดหางานสู่ความเป็นเลิศ
14. โครงการบริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ

375,400

180,000
4

4

ร้อยละเฉลี่ยของ สนง.จัดหา
แรงงานที่ได้รับ งานจังหวัด
บริการมีงานทา สตูล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
65

197,900

กิจกรรมจัดหางานพิเศษสาหรับผู้พ้นโทษ

2,000

กิจกรรมจัดหางานพิเศษสาหรับนักเรียน นักศึกษา

7,500

กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทา

8,400

กิจกรรมส่งเสริมคนพิการทางานในหน่วยงานภาครัฐ
15. โครงการเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงาน

กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา
กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ และผู้
ถูกคุมประพฤติ ผู้ต้องขัง
กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทาให้ทหารกองประจาการที่จะปลดเป็นทหาร
กองหนุน
กิจกรรมการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ
กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร
กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้
กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทาที่บ้าน
16. โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ

180,000
4

4

แรงงานที่ได้รับ สนง.จัดหา
บริการมีงานทา งานจังหวัด
ไม่น้อยกว่า ร้อย สตูล
ละ 78

31,800
9,000
12,700

4

4

แรงงานที่ได้รับ สนง.จัดหา
บริการมีงานทา งานจังหวัด
ไม่น้อยกว่า ร้อย สตูล
ละ 78

กิจกรรมศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
17. โครงการขยายโอกาสการมีงานทาให้ผู้สูงอายุ

182,300

30,000
19,800
64,200
14,800
31,800

31,800
4

4

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.จัดหา
งานจังหวัด
สตูล

91,600

กิจกรรมสารวจความต้องการของผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพและทางาน

13,600

กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ

34,000

กิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

34,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว(เพิ่มโอกาสสร้างงานสร้างความมั่นคง แก่ผู้สูงอายุ)
17. โครงการยกระดับศักยภาพฝีมือและสมรรถนะสู่ Thailand 4.0

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

10,000
4

4

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
ฝีมือแรงงาน
สตูล

กิจกรรมยกระดับศักยภาพฝีมือและสมรรถนะสู่ Thailand 4.0
18. โครงการอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์
อัจฉริยะ หุ่นยนต์ ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
ปัญญาประดิษฐ์
กิจกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ
หุ่นยนต์ ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมปัญญา
ประดิษฐ์
19. โครงการระบบขนส่ง/โลจิสติกส์

กิจกรรมท่องเที่ยว/บริการ บริการด้านสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์/วัฒนธรรม
21. โครงการอบรมเพิ่มขีดความสามารถภาษาต่างประเทศ

4

4

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
ฝีมือแรงงาน
สตูล

กิจกรรมฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ
23. โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ
อาชีพ

4

4

4

4

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
ฝีมือแรงงาน
สตูล

972,000

ประชาชนมีการ สนง.พัฒนา
เพิ่มโอกาสในการ ฝีมือแรงงาน
ประกอบอาชีพ สตูล

1,914,000

972,000

1,914,000
4

4

ประชาชนมีการ สนง.พัฒนา
เพิ่มโอกาสในการ ฝีมือแรงงาน
ประกอบอาชีพ สตูล

4

4

ประชาชนมีการ สนง.พัฒนา
เพิ่มโอกาสในการ ฝีมือแรงงาน
ประกอบอาชีพ สตูล

4

4

ประชาชนมีการ สนง.พัฒนา
เพิ่มโอกาสในการ ฝีมือแรงงาน
ประกอบอาชีพ สตูล

4

4

แรงงานได้รับการ สนง.แรงงาน
เสริมสร้าง
จังหวัดสตูล
ศักยภาพ 380 คน

กิจกรรมบริหารจัดการแรงงานนอกะบบแรงงานสูงอายุ และแรงงานคน
พิการ
27. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อ
บูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน
กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการ
ภารกิจของกระทรวงแรงงาน
28. โครงการให้บริการประชาชนด้านแรงงาน โดยศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน
กิจกรรมให้บริการประชาชนด้านแรงงาน โดยศูนย์บริการร่วมกระทรวง
แรงงาน

216,000

1

4

จานวน สปก. ที่ สนง.แรงงาน
เข้าร่วมฯ
จังหวัดสตูล

30,000

1

4

มีแผนยุทธศาสตร์ สนง.แรงงาน
ด้านแรงงานนอก จังหวัดสตูล
ระบบ

40,300

216,000
700,000

700,000

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
26. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกะบบแรงงานสูงอายุ และ
แรงงานคนพิการ

810,000

810,000

กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนทักษะฝีมือแรงงาน
25. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

144,000

144,000

กิจกรรมฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
24. โครงการแก้ไขปัญหาความดือดร้อนด้านอาชีพ

288,000

288,000

กิจกรรมอบรมเพิ่มขีดความสามารถภาษาต่างประเทศ
22. โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสใน
การประกอบอาชีพ

1,184,000

1,184,000

กิจกรรมระบบขนส่ง/โลจิสติกส์
20. โครงการท่องเที่ยว/บริการ บริการด้านสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์/วัฒนธรรม

งบประมาณ
(บาท)

30,000

40,300
2

4

จานวน อสร. ที่ สนง.แรงงาน
เข้าร่วมกิจกรรม จังหวัดสตูล

60,000

60,000
2

4

จานวน ปชช.ที่ สนง.แรงงาน
ได้รับบริการด้าน จังหวัดสตูล
แรงงานผ่านศูนย์ฯ

184,000

184,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
29. โครงการจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และตัวชี้วัด
ภาวะแรงงานจังหวัด

กิจกรรมจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และตัวชี้วดั ภาวะ
แรงงานจังหวัด
30. โครงการจัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้างของ
จังหวัด

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ
2
4

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

จานวนบท
วิเคราะห์
สถานการณ์
แรงงาน

สนง.แรงงาน
จังหวัดสตูล

2

4

จานวนครั้งการ สนง.แรงงาน
จัดประชุม
จังหวัดสตูล
คณะอนุกรรมการฯ

2

4

มีแผนยุทธศาสตร์ สนง.แรงงาน
ด้านแรงงาน จังหวัดสตูล
ระดับจังหวัด

2

4

จานวนครั้งการ สนง.พัฒนา
จัดประชุม
ฝีมือแรงงาน
บุคลากรด้านการ สตูล
ท่อเที่ยว

3

4

ร้อยละของ สนง.พัฒนา
แรงงานที่เข้ารับ ฝีมือแรงงาน
การพัฒนา สตูล

259,000

259,000
3

3

สถาน
สนง.แรงงาน
ประกอบการ จังหวัดสตูล
ได้รับการพัฒนา
20 คน

42,400

3

4

ผู้ใช้แรงงานใน สนง.แรงงาน
สปก. มีความรู้ จังหวัดสตูล
เพิ่มขึ้น 60 คน

45,000

3

4

บุคลากรในสถาน สนง.แรงงาน
ประกอบ-การ จังหวัดสตูล
ด้านอาชีวอนามัย
และสถภาพ
แวดล้อม มีความรู้
เพิ่มขึ้น จานวน
50 คน

12,500

3

6

สนง.แรงงาน
จังหวัดสตูล

83,500

กิจกรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบการตามแนวปฏิบัติการใช้
แรงงานที่ดี
กิจกรรมติดตามสถานประกอบการที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
35. โครงการเสริมสร้างวินัยการทางานในสถานประกอบการ

644,000

644,000

กิจกรรมฝึกอบรมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
34. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการ
ใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้าย

26,800

26,800

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
33. โครงการฝึกอบรมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

45,900

45,900

กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด
32. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

184,000

184,000

กิจกรรมจัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้างของจังหวัด
31. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด

งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ผู้ใช้แรงงานที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
36. โครงการพัฒนาองค์ความรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยแก่บุคลากรที่ปฎิบัติงานในสถานประกอบการ

กิจกรรม จัดอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน
37. โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ
กิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบการ
กิจกรรม จัดอบรมประชุมชี้แจงการจัดทาระบบการจัดการปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบการ

สถานประกอบการ
เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 90 แห่ง
นายจ้าง/ลูกจ้างมี
ความรู้เกี่ยวกับยา
เสพติด เพิ่มขึ้น
จานวน 50 คน

กิจกรรมตรวจประเมินสถานประกอบกิจการจนกระทั่งผ่านเกณฑ์

สถาน
ประกอบการที่เข้า
ร่วม จานวน 3 แห่ง

กิจกรรมดาเนินโครงการโรงงานสีขาว

สถานประกอบการ
เข้าร่วมจานวน 20
แห่ง
นายจ้าง/ลูกจ้าง
เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 1 ครั้ง

กิจกรมมรณรงค์เพื่อสร้างเจตนคติที่ดและสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
แรงงานป้องกันยาเสพติด

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
38. โครงการงานบริการกองทุนประกันสังคม ณ หน่วยบริการ

กิจกรรม การรับขึ้นทะเบียนนายจ้าง ผู้ประกันตนตาม ม. 33 ม. 39 และ
ม. 40 ตามกฎหมายประกัน สังคมและกฎหมายกองทุนเงินทดแทน
39. โครงการจัดประชุมให้ความรู้งานประกันสังคมแก่นายจ้างสถาน
ประกอบการ และผู้ประกันตน

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ
4
4

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

จานวน
สนง.
ผู้ประกันตนตาม ประกันสังคม
มาตรา 33
จังหวัดสตูล
มาตรา 39 และ
มาตรา 40

4

4

จานวนผู้เข้าร่วม สนง.
ประชุม
ประกันสังคม
จังหวัดสตูล

กิจกรรมฝึอบรมและพัฒนาองค์ความรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
42. โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ

40,000

40,000
3

4

ผู้ใช้แรงงานใน
สถาน
ประกอบการ
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น จานวน
60 คน

สนง.
สวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงาน
จังหวัดสตูล

45,000

4

4

บุลากรในสถาน
ประกอบการด้าน
ความปลอดภัย
อาชีวอนามันและ
สภาพแวดล้อม มี
ความรู้เพิ่มขึ้น
จานวน 50 คน

สนง.
สวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงาน
จังหวัดสตูล

12,500

กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ใช้แรงงานที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
41. โครงการพัฒนาองค์ความรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

41,280

41,280

กิจกรรม จัดประชุมให้ความรู้งานประกันสังคม
40. โครงการเสริมสร้างวินัยการทางานในสถานประกอบกิจการ

งบประมาณ
(บาท)

45,000

12,500
3

6

สถาน
ประกอบการเข้า
ร่วมกิจกรรม
จานวน 90 แห่ง

สนง.
สวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงาน
จังหวัดสตูล

กิจกรรมฝึอบรมส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ

83,500

83,500

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
40. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ด้านประมง

2

5

เกษตรกรเข้ารับ สนง.ประมง
บริการศพก.และ จ.สตูล
นาความรู้ไปใช้ไม่
น้อยกว่า 200
ราย/ศูนย์

กิจกรรมเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านประมง
41. โครงการพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer

204,500
2

4

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

กิจกรรมพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer
42. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

204,500

45,000

45,000
2

4

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

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

13,000

13,000

กระทรวงศึกษาธิการ
43. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

4

5

4

5

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

189,600

กลุ่มนักเรียน วิทยาลัย
สามารถประกอบ การอาชีพละงู
อาชีพอิสระได้
มากขึ้น

139,000

กิจกรรมการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
44. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน

กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน

189,600

139,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
45. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ
3
5

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

ลดปัญหาการ
ออกกลางคัน

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

กิจกรรมลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
46. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา

4

5

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

31,000

31,000
3

5

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

กิจกรรมจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
48. โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูและบุคลากร

25,000
25,000

กิจกรรมยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
47. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน

งบประมาณ
(บาท)

117,000

117,000
4

5

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัยการ
อาชีพละงู

30,000

2

5

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

4

5

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

60,000

1

5

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

5,000,000

กิจกรรมผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ครูและบุคลากร
49. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์

กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์
50. โครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน

790,000

กิจกรรมอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน
51. โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

60,000

กิจกรรมพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
52. โครงการเรียนฟรี 15 ปี

5,000,000
4

5

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

กิจกรรมเรียนฟรี 15 ปี
53. โครงการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดาริ

3

5

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

30,000

4

5

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

52,500

2

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

250,000

2

5

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

378,000

2

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

30,000

กิจกรรมทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
55. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

52,500

กิจกรรมเสริมสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
56. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนการบริหารฯ

250,000

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนการบริหารฯ
57. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

378,000

กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน
58. โครงการfix it center

กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน

8,000,000

8,000,000

กิจกรรมศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดาริ
54. โครงการทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ

790,000

50,000

50,000
2

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

400,000

50,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
59. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ
2
4

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
60. โครงการยกระดับคุณภาพทวิภาคี

200,000
4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

80,000

2

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

200,000

80,000

กิจกรรมฝีกอบรมระยะสั้น
58. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

กิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร์ : การคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย (เวทคณิต) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษามาลายูเพื่อการ
สื่อสารสู่อาเซียน
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วดั หลักสาตรแกนกลางฯ
2561
59. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

200,000
4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.เขต
พื้นที่
ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการ
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้มี
คุณภาพ
61. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

695,110

149,000
129,335
210,775
206,000
4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.เขต
พื้นที่
ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการสอน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ษา ฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กิศึจกกรรมพั
60. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
โครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี ให้มีคุณภาพ

200,000

2

กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพทวิภาคี
61. โครงการฝึอบรมระยะสั้น

งบประมาณ
(บาท)

4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.เขต
พื้นที่
ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

1,100,000

600,000
500,000
45,995,300

45,995,300

4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.เขต
พื้นที่
ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

280,000

4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.เขต
พื้นที่
ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

90,000

4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.เขต
พื้นที่
ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

50,000

2

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.เขต
พื้นที่
ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

16,800

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
62. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่เกาะ

กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
โรงเรียนในพื้นที่เกาะ
63. โครงการพัฒนาศักยภาพการสอนและการออกข้อสอบคณิตศาสตร์
เพื่อพัฒนาการคิดตามแนวการสอบ O-net

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการสอนและการออกข้อสอบคณิตศาสตร์เพื่อ
พัฒนาการคิดตามแนวการสอบ O-net
51.โครงการพัฒนาทักษะการคิดคานวณ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดคานวณ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์
52.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

2

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.เขต
พื้นที่
ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

133,000

2

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.เขต
พื้นที่
ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

150,700

4

4

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
53.โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)
ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ โดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา
(PLC)
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ที่
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา(PLC)
65. โครงเสริมสร้างความเข้าใจสถานศึกษาเอกชน

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจสถานศึกษาเอกชน
66. โครงการการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน
กิจกรรมการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง
มั่งคัง ยัง่ ยืน
67. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
เอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
68. โครงการคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

44,020,900
4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์โรงเรียนเอกชน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
70. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามขนาดเล็กจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามขนาดเล็กจังหวัดชายแดนภาคใต้
71. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
72.โครงการงานมหกรรมวิชาการการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

กิจกรรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การ
พัฒนาคุณภาพที่ยงั่ ยืน
74 .โครงการพัฒนาและยกระดับทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

32,941,300

32,941,300
4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

1,160,700

1,160,700
4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

12,412,660

12,412,660
4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

10,000,000

10,000,000
4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

11,604,200

11,604,200
4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
73. โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
สู่การพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน

2,773,400

2,773,400

กิจกรรมคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
69. โครงการส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์โรงเรียน
เอกชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

44,020,900

500,000

500,000
4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

9,320,000

9,320,000
4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

49,168,390

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
กิจกรรมพัฒนาและยกระดับทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
75. โครงการเปิดโลกการศึกษาและพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้สู่สันติสุข

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

49,168,390
4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

กิจกรรมเปิดโลกการศึกษาและพหุวฒ
ั นธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่สันติสุข
76. โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
77. โครงการฝึกอบรมบังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นาขั้นความรู้ชั้นสูง
(A.C.T)

4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

1

6

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
พฤติกรรมใน
ทิศทางที่ดีขึ้น

ที่ทาการ
ปกครอง
จังหวัดสตูล

1

6

เยาวชนมีความรู้ ที่ทาการ
ความเข้าในใน ปกครอง
หลักสูตร
จังหวัดสตูล

1

6

ร้อยละความพึง ที่ทาการ
พอใจของ
ปกครอง
ประชาชนผู้อยู่ จังหวัดสตูล
อาศัย

173,200

1

6

ร้อยละความพึง ที่ทาการ
พอใจของ
ปกครอง
ประชาชนผู้อยู่ จังหวัดสตูล
อาศัย

60,000

มีการปรับปรุง ที่ทาการ
ศูนย์บริการ ปกครอง
อิสลามประจา จังหวัดสตูล
จังหวัดจานวน 1
แห่ง

60,000,000

1

6

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วถิ ีชุมชน : ศิลปะ วัฒนธรรม สัญจรไทย ย
กิมาเลเซี
จกรรมรวมพลคนศิ
ลปินถิ่นสโตย

173,200

60,000

60,000,000
4

6

ประชาชนมีความ สนง.
เข้าใจใน
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น จังหวัดสตูล

กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและองค์ความรู้ด้าน
อาชีพและวิถีชุมชนชาวประมง
กิจกรรมอบรมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
85. โครงการวัฒธรรมเพิ่มค่ารากฐานสตูลยั่งยืน

173,200

173,200

กิจกรรมก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจาจังหวัดสตูล
กระทรวงวัฒนธรรม
84. โครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านบากันใหญ่

1,430,000

1,430,000

กิจกรรมป้องกันและปราบปราม
83. โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจาจังหวัดสตูล

1,114,500

1,114,500

กิจกรรมจัดระเบียบสังคม
82. โครงการป้องกันและปราบปราม

3,972,000

3,972,000

กิจกรรมฝึกอบรมเยาวชน อส.
81. โครงการจัดระเบียบสังคม

2,773,400

2,773,400

กิจกรรมจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
80. โครงการฝึกอบรมเยาวชน อส.

2,961,000

2,961,000

กิจกรรมฝึกอบรมบังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นาขั้นความรู้ชั้นสูง (A.C.T)
78. โครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจามัสยิด
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮ
ศักราช 1437
กิจกรรมพัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจามัสยิดระดับ
อิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮศักราช
1438
กระทรวงมหาดไทย
79. โครงการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

งบประมาณ
(บาท)

118,000

59,000
59,000
4

6

ประชาชนมีความ สนง.
เข้าใจใน
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น จังหวัดสตูล

3,000,000

428,571
428,571

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวฒ
ั นธรรมจังหวัดสตูล

428,571

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนาเสนอคุตบะห์ (ธรรมมกถา) เชิงคุณภาพ

428,571

กิจกรรมค่ายเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสังคมไทยสู่อาเซียน

428,571

กิจกรรมคุณธรรมดี วัฒนธรรมเด่น สร้างสรรค์ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

428,571

กิจกรรมพัฒนาวัฒนธรรมอาหารคาวหวานสู่อาเซียน

428,571

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
86. โครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มผลิตภาพวัยทางาน

3

9

ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ
87. โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุและทุกวัย

280,120
3

9

ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนปรับสถาพแวดล้อมที่อยูอ่ าศัยสาหรับคนพิการ
88. โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการ

กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ (เงินสงเคราะห์, สนับสนุนศูนย์คน
พิการ และกายอุปกรณ์)
89. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กรด้าน
คนพิการและเครือข่าย

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กรด้านคนพิการ
และเครือข่าย
90. โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและสร้างความมั่นคงใน
การดารงชีวิตของผู้สูงอายุ

กิจกรรมสานพลังผู้สูงวัยร่วมพัฒนาคนไทยห้อยูด่ ีมีสุข

40,000

40,000
3

9

ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

751,000

751,000
3

9

ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

42,000

42,000
3

9

ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิผู้สูงอายุ
91. โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทางานและการเป็น
ผู้สูงอายุที่มีพลัง

280,120

275,000

275,000
3

9

ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

55,000

55,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
92. โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธาณะที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุและทุกวัย

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ
3
9

กิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้
เหมาะสมและปลอดภัย
93. โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคม
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัด
โครงการ
ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

หน่วย
ดาเนินงาน
สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

44,000

60,000

44,000

94. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน

3

9

ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน
95. โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ

3

9

ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

กิจกรรมพัฒนาศัยภาพองค์กรเครือข่ายขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ
3

9

ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

กิจกรรมจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยของสถาน
รับเลี้ยงเด็กเอกชน

528,000

528,000
3

9

ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

กิจกรรมส่เงนิมการเกิดอย่างมีคุณภาพ และค่าจ้างโครงการเด็กแรกเกิด
98. โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการสร้างความพร้อมและส่งเสริม
โอกาสทางการศึกษา

60,000
30,000

30,000

กิจกรรมเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและบริการสังคม
97. โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย

685,000

685,000

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

96. โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและบริการสังคม

งบประมาณ
(บาท)

144,000

144,000
3

9

ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

53,123

53,123

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
99. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ
3
9

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

306,500

100,000

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน
100. โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเครือข่าย
และภาคประชาสังคม

306,500
3

9

ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

3

9

ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการขับเคื่อนงาน อพม.
101. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้าประเวณี

งบประมาณ
(บาท)

100,000

กิจกรรมขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขการค้าประเวณี

36,700

36,700

กระทรวสาธารณสุข
106. โครงการพัฒนา Application ระบบ Public Safety and
Emergency Management

กิจกรรมพัฒนา Application ระบบ Public Safety and Emergency
Management
107. โครงการ Smart Hospital

6

11

โรงพยาบาลของ
รัฐสามารถให้
ให้บริการ
ประชาชนที่
สะดวกรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น สามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้
ผู้รับบริการ

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดสตูล/
โรงพยาบาล
สตูล/
โรงพยาบาล
ประจาอาเภอ
6 แห่ง

2,000,000

7

11

โรงพยาบาลของ
รัฐสามารถให้
ให้บริการ
ประชาชนที่
สะดวกรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น สามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้
ผู้รับบริการ

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดสตูล/
โรงพยาบาล
สตูล/
โรงพยาบาล
ประจาอาเภอ
6 แห่ง

6,000,000

กิจกรรมSmart Hospital
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

729,871,019
107

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

(3) โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลสตูลลีก

5

1

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบจ.สตูล

2,800,000

5

1

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบจ.สตูล

350,000

5

1

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบจ.สตูล

500,000

5

1

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบจ.สตูล

1,000,000

5

1

ปรับปรุงสนาม
กีฬา อบจ.สตูลให้
ได้มาตรฐาน

อบจ.สตูล

37,807,000

5

1

ก่อสร้างลานกีฬา
จานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

12,000,000

5

1

ก่อสร้างสระว่าย
น้าชุมชนจานวน
1 แห่ง

อบจ.สตูล

19,000,000

5

2

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

อบจ.สตูล

200,000

5

2

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

อบจ.สตูล

1,000,000

5

2

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

อบจ.สตูล

200,000

5

2

ก่อสร้างโรงพล
ศึกษาจานวน 1
แห่ง

อบจ.สตูล

48,000,000

1

2

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

อบจ.สตูล

14,637,000

5

2

จานวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม

อบจ.สตูล

300,000

5

2

ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจานวน 1 แห่ง

อบต.อุใด
เจริญ

3,000,000

กิจกรรมจัดการแข่งขันฟุตบอลสตูลลีก
2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์
กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์
3. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน
กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน
4. โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลสตูลลีก
กิจกรรมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลสตูลลีก
5. ปรับปรุงสนามกีฬา อบจ.สตูลมาตรฐาน แห่งที่ 2 โดยทาการ
ก่อสร้างอัฒจรรย์ด้านทิศตะวันออกขนาด 105x10 เมตร , ระบบไฟฟ้า
แสงสว่างภายในสนาม , ถนน ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงสนามกีฬา อบจ.สตูลมาตรฐาน แห่งที่ 2 โดยทาการ
ก่อสร้างอัฒจรรย์ด้านทิศตะวันออกขนาด 105x10 เมตร , ระบบไฟฟ้า
แสงสว่างภายในสนาม , ถนน ตามแบบที่กาหนด
6. โครงการก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการชุมชน โดยทาการ
ก่อสร้างอาคาร ขนาด 28x42 เมตร พร้อมสระว่ายน้า ตามแบบ
กรมพลศึกษา
กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการชุมชน โดยทาการก่อสร้างอาคาร
ขนาด 28x42 เมตร พร้อมสระว่ายน้า ตามแบบกรมพลศึกษา
7. โครงการก่อสร้างสระว่ายน้าชุมชน สนามกีฬามาตรฐานแห่งที่ 2
อบจ.สตูล โดยทาการก่อสร้างอาคาร ขนาด 28x42 เมตร พร้อมสระ
ว่ายน้า ตามแบบกรมพลศึกษา
กิจกรรมก่อสร้างสระว่ายน้าชุมชน สนามกีฬามาตรฐานแห่งที่ 2 อบจ.สตูล
โดยทาการก่อสร้างอาคาร ขนาด 28x42 เมตร พร้อมสระว่ายน้า ตามแบบ
กรมพลศึกษา
8. โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสาธาณสุข
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสาธาณสุข
9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลชุมชน
กิจกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลชุมชน
10. โครงการพัฒนาสมรรถภาพเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น
กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น
11. โครงการก่อสร้างโรงพลศึกษาภายในสนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างโรงพลศึกษาภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล
12. โครงการพัฒนาศักยภาพสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
13. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์
กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์
15.โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลอุใดเจริญ

กิจกรรมก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลอุใดเจริญ

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
16.โครงการก่อสร้างสนามกีฬา บ้านผัง 120 หมู่ที่ 7

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
5
2
ก่อสร้างสนาม
กีฬาจานวน 1
แห่ง

หน่วย
ดาเนินงาน
อบต.อุใด
เจริญ

งบประมาณ
(บาท)
2,800,000

กิจกรรมก่อสร้างสนามกีฬา บ้านผัง 120 หมู่ที่ 7
17. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

5

2

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

20,000

5

2

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

30,000

5

2

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

20,000

5

2

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

10,000

21. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1

2

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

20,000

22. โครงการมหกรรมสร้างสุขภาพ

1

2

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เทศบาลตาบล
ควนโดน

50,000

1

2

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เทศบาลตาบล
ควนโดน

100,000

5

2

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เทศบาลตาบล
ควนโดน

50,000

5

2

ประชาชนมีความ
มั่นใจมากขึ้น

อบต.แป-ระ

1,500,000

5

2

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต.แป-ระ

50,000

5

2

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต.แป-ระ

10,000

5

2

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต.แป-ระ

100,000

5

2

ก่อสร้างสนาม
กีฬาจานวน 1
แห่ง

อบต.ควน
กาหลง

2,800,000

5

2

ก่อสร้างสนาม
กีฬาจานวน 1
แห่ง

อบต.ควน
กาหลง

48,728,000

กิจกรรมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
18. โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
กิจกรรมจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
19. โครงการรณรงค์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย
กิจกรรมจัดกิจกรรมรณรงค์สุขภาวะให้แก่ร้านอาหารในพื้นที่
20. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน
กิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน

กิจกรรมมหกรรมสร้างสุขภาพ
23. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
24. โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและประชาชน
กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและประชาชน
25.โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กิจกรรมบริการรถการแพทย์ฉุกเฉินให้กับประชาชน
26.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค
27.โครงการสนับสนุนวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์
28.โครงการเฝ้าระวังโรคเรื้อรังในชุมชน
กิจกรรมเฝ้าระวังโรคเรื้อรังให้กับประชาชนในตาบลแป-ระ
29.โครงการก่อสร้างสนามกีฬา บ้านผัง 120 หมู่ที่ 7

กิจกรรมก่อสร้างสนามกีฬา บ้านผัง 120 หมู่ที่ 7
30.โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอาเภอควนกาหลง

กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยางพารา 8 ลู่วิ่ง และรั้ว
เหล็กรอบลู่วิ่ง 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

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
31. โครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้นาด้านสุขภาพ

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
5
3
จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

อบจ.สตูล

200,000

กิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้นาด้านสุขภาพ
32. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูล

5

3

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบจ.สตูล

300,000

5

3

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบจ.สตูล

1,600,000

5

3

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบจ.สตูล

1,000,000

1

3

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบจ.สตูล

100,000

5

3

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

อบจ.สตูล

200,000

5

3

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

อบจ.สตูล

1,000,000

5

3

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบจ.สตูล

150,000

5

3

ก่อสร้างสนาม
กีฬาจานวน 1
แห่ง

เทศบาล
เมืองสตูล

25,000,000

1

3

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

เทศบาล
เมืองสตูล

50,000,000

5

3

ก่อสร้างสนามกีฬา

อบต.ควน
กาหลง

48,727,200

5

3

ก่อสร้างอาคาร
ห้องประชุม
จานวน 1 แห่ง

อบต.ควน
กาหลง

12,000,000

1

3

ถนนได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน

อบต.ท่าเรือ

5,653,300

1

3

ถนนได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน

อบตท่าเรือ

1,455,200

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ สตรีสตูล
33. โครงการ อบจ.พบประชาชน
กิจกรรม อบจ.พบประชาชน
34. โครงการสุดยอดผู้นาสู่ความสมานฉันท์
กิจกรรมสุดยอดผู้นาสู่ความสมานฉันท์
35. โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง
กิจกรรมอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง
36.โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสาธารณสุข
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสาธารณสุข
37.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลชุมชน
กิจกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลชุมชน
38.โครงการศาสนิกสัมพันธ์
กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์
39. โครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จานวน 1 ศูนย์ ตึก
2 ชั้น
กิจกรรมการก่อสร้างศูนย์วทิ ยาศาสตร์การกีฬา จานวน 1 ศูนย์ ตึก 2 ชั้น
40. โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ในเขตเทศบาลเมืองสตูล

กิจกรรมติดตั้งกล้อง CCTV ในเขตเทศบาลเมืองสตูล
41.โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางอาเภอควนกาหลง
กิจกรรมก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยางพารา 8 ลู่วิ่ง,รั้วเหล็กรอบลู่วิ่ง
จานวน 1สนาม ขนาด 187 x 113 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างโรงยิมเอนกประสงค์ ขนาด 30 x 50 เมตร จานวน
1 หลัง
กิจกรรมก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ขนาด 30 x 50 เมตร พร้อมไฟฟ้า
ส่องสว่าง จานวน 1 ลาน
กิจกรรมก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ขนาด 20 x 40 เมตร จานวน 1
ลาน
กิจกรรมก่อสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตสนามกีฬาอาเภอ ยาว 40.50 เมตร
จานวน 1 หลัง
กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์สนามกีฬา
42.โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุม

กิจกรรมก่อสร้างอาคารห้องประชุม ขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 40 เมตร
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลควนกาหลงกาหนด จานวน 1 หลัง
43.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพุ่มพัฒนาบ้านพรุ
ต้นอ้อ หมู่ที่ 6 ตาบลท่าเรือ เชื่อมสวนเทศ หมู่ที 5 ตาบลแป-ระ
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพุ่มพัฒนาบ้านพรุต้นอ้อ หมู่
ที่ 6 ตาบลท่าเรือ เชื่อมสวนเทศ หมู่ที 5 ตาบลแป-ระ
44.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพร้อมพัฒนา 9 บ้าน
ควนพัฒนา หมู่ที่ 5 ตาบลท่าเรือเชื่อมซอยข้างโรงงานไม้ย่างหมู่ที่ 1
ตาบลแป-ระ อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพร้อมพัฒนา 9 บ้านควน
พัฒนา หมู่ที่ 5 ตาบลท่าเรือเชื่อมซอยข้างโรงงานไม้ย่างหมู่ที่ 1 ตาบลแประ อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
45.โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

5

4

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

20,000

5

4

จานวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

50,000

5

4

เกษตรกรได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

อบต. ย่านซื่อ

50,000

5

4

เกษตรกรได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

อบต. ย่านซื่อ

20,000

5

4

จานวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

30,000

5

4

เกษตรกรได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

อบต. ย่านซื่อ

100,000

5

4

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต.แป-ระ

30,000

5

4

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต.แป-ระ

30,000

5

4

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต.แป-ระ

100,000

5

5

ปรับปรุงภูมิทัศน์
จานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

150,000

55.โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่กลุ่มเป้าหมาย

5

5

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

80,000

56.โครงการต่อเติมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปากบาง หมู่ที่ 7

5

5

ต่อเติมอาคาร
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์จานวน 1
แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

500,000

5

5

ต่อเติมอาคาร
ศุนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

500,000

5

5

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

45,000

5

5

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

30,000

5

5

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

20,000

1

5

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เทศบาลตาบล
ควนโดน

50,000

กิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชน
46.โครงการสนับสนุนการจัดงานวันจาปะดะ
กิจกรรมสนับสนุนการจัดงานวันจาปะดะ
47.โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง
กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง
48.โครงการส่งเสริมครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมส่งเสริมครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง
49.โครงการพลังแห่งตานาน
กิจกรรมส่งเสริมอาชะอิสระ
50.โครงการสนับสนุนการประกอบอาชีพการเกษตร
กิจกรรมส่งเสริท สนับสนุนการประกอบอาชีพในพื้นที่
51.โครงการสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุ
กิจกรรมจัดอบรมสาหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ตาบลแป-ระ
52.โครงการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
กิจกรรมจัดอบรมสาหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตาบลแป-ระ
53.โครงการส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนในตาบลแป-ระ
กิจกรรมจัดอบรมเยาวชนในตาบลแป-ระ จานวน 100 คน
54. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุศศอลิฮีน หมู่ที่ 2
กิจกรรมดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กิจกรรมต่อเติมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปาก
บาง หมู่ที่ 7
57. โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลนาอีม หมู่ที่ 3

กิจกกรมต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลนาอีม หมู่ที่ 3
58.โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการสาหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรมนันทนาการสาหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
59.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
60.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย (สนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา)
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย (สนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา)
61. โครงการอบรมสอนภาษาต่างประเทศ

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรมอบรมสอนภาษาต่างประเทศ
62.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านริมห้วย

5

5

ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 1 แห่ง

อบต.ฉลุง

25,000,000

1

5

ถนนได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน

อบจ.สตูล

13,000,000

1

5

ถนนได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน

อบจ.สตูล

12,600,000

1

5

ถนนได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน

อบจ.สตูล

8,100,000

1

5

ถนนได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน

อบจ.สตูล

4,860,000

1

5

ปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะ
สระน้าหนอง
ปันหยา

อบจ.สตูล

10,000,000

1

5

ปรับปรุง/
ซ่อมแซมท่าเทียบ
เรือจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

3,000,000

1

5

ปรับปรุง/
ซ่อมแซมท่าเทียบ
เรือจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

3,000,000

1

5

ก่อสร้างโรงยิม
สนามฟุตบอล
จานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

15,000,000

5

5

สร้างสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา
1 แห่ง

อบต.แป-ระ

100,000

5

5

จานวนจักครั้งใน
การพัฒนา

อบต.แป-ระ

30,700

1

5

ถนนได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน

อบต.เกตรี

13,200,000

1

5

ถนนได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน

อบต.เกตรี

3,900,000

กิจกรรมก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านริมห้วย
63.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนาพญา หมู่ที่ 8 ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล
กิกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน
นาพญา หมู่ที่ 8 ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล
64.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายซอยเขียดแก้ว-ผัง 41 หมู่ที่ 10 ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล
กิกรรมก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย
เขียดแก้ว-ผัง 41 หมู่ที่ 10 ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล
665โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายปากละงู-ท่าชะมวง หมู่ที่ 1 ตาบลละงู อาเภอละงู
จังหวัดสตูล
กิกรรมปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายปากละงู-ท่าชะมวง หมู่ที่ 1 ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล
66.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตซอยโรงเรียนบ้านห้วยไทร หมู่ที่ 10 ตาบลละงูอาเภอละงู
จังหวัดสตูล
กิกรรมปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยโรงเรียนบ้านห้วยไทร หมู่ที่ 10 ตาบลละงูอาเภอละงู จังหวัดสตูล
67.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะสระน้าหนองปันหยา หมู่ที่
2 ตาบลละงูอาเภอละงู จังหวัดสตูล

กิกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะสระน้าหนองปันหยา หมู่ที่ 2 ตาบล
ละงูอาเภอละงู จังหวัดสตูล
68.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่าเทียบเรือหมู่ที่ 1 ตาบลละงู อาเภอ
ละงู จังหวัดสตูล
กิกรรมปรับปรุง/ซ่อมแซมท่าเทียบเรือหมู่ที่ 1 ตาบลละงู อาเภอละงู
จังหวัดสตูล
69.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่าเทียบเรือหมู่ที่ 7 ตาบลละงู อาเภอ
ละงู จังหวัดสตูล
กิกรรมปรับปรุง/ซ่อมแซมท่าเทียบเรือหมู่ที่ 7 ตาบลละงู อาเภอละงู
จังหวัดสตูล
70.โครงการก่อสร้างโรงยิมสนามฟุตบอลอาเภอละงู หมู่ที่ 12 ตาบลละ
งู อาเภอละงูจังหวัดสตูล
กิกรรมก่อสร้างโรงยิมสนามฟุตบอลอาเภอละงู หมู่ที่ 12 ตาบลละงู อาเภอ
ละงูจังหวัดสตูล
71.โครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

กิจกรรมสร้างสนามเด็กเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลแป-ระ
72.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
กิจกรรมจัดซื้อ DLTVสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลแป-ระ
73.โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางผิวจราจรชนิดพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ถนนสายบ้านการเน๊ะ-บ้านกุบังปะโหลด หมุ่ที่ 1,2,3,7
กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ชนิดพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 2,998.00 ม. หนา .005 ม.
74.โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสวนนายอิ่ม-บ้านนายเลี่ยน ณ
พัทลุง

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
กิจกรรมผิวจราจร ชนิด คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,300 ม. หนา
0.15 ม.
75.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรชนิดพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ถนนซอยเขาวังประ (ซอยวังพะเนียด 1) ม.5

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

1

5

ถนนได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน

อบต.เกตรี

3,770,000

1

5

ถนนได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน

เทศบาล
ตาบลคลองขุด

3,600,000

1

5

ถนนได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน

เทศบาล
ตาบลคลองขุด

3,700,000

1

5

ก่อสร้าง
เทศบาล
พิพิธภัณฑ์จานวน ตาบลคลองขุด
1 แห่ง

16,000,000

1

5

จานวนครั้งในการ
เทศบาล
สารวจ
ตาบลคลองขุด

500,000

1

5

ถนนได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน

อบจ.สตูล

กิจกรรมก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete เขตทาง ๓๐.00 ม. ยาว 3.
๘๘๘ ม. และสะพานจานวน 2 จุด
81. โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติดและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย

5

6

ประชาขนได้รับ
ความพึงพอ

อบต. ย่านซื่อ

45,000

82. โครงการคืนความปลอดภัยให้ชุมชน

5

6

ประชาขนได้รับ
ความพึงพอ

อบต. ย่านซื่อ

50,000

1

6

ประชาขนได้รับ
ความพึงพอ

อบต. ย่านซื่อ

1,000,000

1

6

ประชาขนได้รับ
ความพึงพอ

อบต. ย่านซื่อ

20,000

1

6

ประชาขนได้รับ
ความพึงพอ

อบต.แป-ระ

2,000,000

1

6

ประชาขนได้รับ
ความพึงพอ

อบต.แป-ระ

60,000

1

6

ก่อสร้างศูนย์
วิทยาศาสตร์
จานวน 1 แห่ง

เทศบาล
เมืองสตูล

5

6

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ชนิดพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,370.00 ม. หนา .005 ม.
76.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเขาจีน-บ้านโคกพยอม หมู่ที่
1 (ถนนเลี่ยงเมืองสายตะวันออก)
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.ถนนกว้าง 8.00 ม. ยาว 423 ม. พร้อมท่อ
เหลี่ยม 2 จุด
77.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายถนนคลองขุด 29
(ทรายทอง) หมู่ที่ 7
กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนนกว้าง 6.00 ม. ยาว 660
ม. พร้อมปรับปรุงคูระบายน้า
78.โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้บ้านเขาจีน Satun
UNESCO Global Geo park
กิจกรรมก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้บ้านเขาจีนพร้อมสิ่งอานวยความ
สะดวก จานวน ๑ แห่ง
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๕๐ ม.
79.โครงการศึกษาและสารวจเส้นทางแหล่งเรียนรู้ซากดึกดาบรรพ์
กิจกรรมศึกษาและสารวจเส้นทางแหล่งซากดึกดาบรรพ์ Geo park พื้นที่
วัดถ้าเขาจีน หมู่ที่ ๑ ตาบลคลองขุด อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
80.โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองสตูลฝั่งตะวันออก ตาบลคลองขุด
ตาบลพิมาน อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

562,060,000

กิจกรรมตั้งจุดตรวจและให้บริการประชาชนในพื้นที่
83. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดป้องกันอาชญากรรม
กิจกรรม ดาเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่
84.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
กิจกรรมการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
85.โครงการติดตั้งกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ติดตั้งกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ตาบล
86.โครงการป้องกัน แก้ไขและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ
จัดตั้งจุดบริการประชาชน จานวน ๑ จุด
87.โครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สู่สังคมน่าอยู่

2,500,000

กิจกรรม ก่อสร้างศูนย์สิทยาศาสตร์การกีฬา จานวน 1 ศูนย์ ตึก 2 ชั้น
ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
88. โครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน
กิจกรรมค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน

30,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
89. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวสุขภาพดีถ้วนทั่วทั้งแม่ละเด็ก

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
5
6
จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

เทศบาลตาบล
ควนโดน

50,000

จานวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม

อบต.แป-ระ

100,000

กิขจกรรมสายใยรักแห่งครอบครัวสุขภาพดีถ้วนทั่วทั้งแม่ละเด็ก
90. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

5

6

5

6

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต.แป-ระ

100,000

5

6

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต.แป-ระ

100,000

5

7

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบจ.สตูล

100,000

5

7

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

30,000

5

7

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

40,000

5

7

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

50,000

5

7

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

25,000

5

7

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

30,000

5

7

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต.แป-ระ

120,000

5

7

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต.แป-ระ

30,000

5

7

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต.แป-ระ

50,000

5

7

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต.แป-ระ

30,000

103.โครงการจัดงานเมาลิดกลางตาบลแป-ระ

5

7

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต.แป-ระ

150,000

กิจกรรมสนับสนุนการดาเนินงานของมัสยิดในพื้นที่ตาบลแป-ระ จานวน ๔
แห่ง
104.โครงการส่งเสริมกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน

5

7

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต.แป-ระ

50,000

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสาหรับกิจกรรมละศีลอดของมัสยิด /บานาซ๊ะในพื้นที่
ตาบลแป-ระ
105.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสียงตามสาย, หอกระจายข่าว

5

8

ปรับปรุงเสียงตามสาย อบต.แป-ระ

100,000

5

9

จานวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม

200,000

กิจกรรมสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตาบล
แป-ระ
91. โครงการลดช่องว่างระหว่างวัยใส่ใจสุขภาพชุมชน
กิจกรรมจัดอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๑๐๐ คน
92. โครงการสายใยรักครอบครัว วัยรุ่นวัยใส กายใจดี
กิจกรรม จัดอบรมสาหรับครอบครัว จานวน ๗๐ ครอบครัว
93. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้นับถือศาสนาพุทธ
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้นับถือศาสนาพุทธ
94. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานวันเมาลิดประจาปี
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานเมาลิดประจาปี
95. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดงานวันฮารีรอยอ
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานวันฮารีรายอ
96. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดพิธีต้อนรับเดือนรอมฎอน
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดพิธรี ิมฎอน
97.โครงการเปิดโลกทัศน์การศึกษาเยาวชนมุสลิม
กิจกรรมเปิดโลกทัศน์การศึกษาเยาวชนมุสลิม
98.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่มุสลีมีนและมุสลีม๊ะ
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
99.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
กิจกรรมงานประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
100.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีชักพระ
กิจกรรมสนับสนุนการจัดงานประเพณีชักพระให้กับวัดสวนเทศ หมู่ที่ ๕
101.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีลอยกระทง
จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง จานวน ๑ ครั้ง
102.โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา
จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา จานวน 1 ครั้ง

กิจกรรมปรับปรุง /ซ่อมแซมเสียงตามสาย,หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน
106.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ

อบจ.สตูล

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
107. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
5
9
จานวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

อบต. ย่านซื่อ

10,000

กิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจรรมวันสตรีสากล
108. โครงการส่งเสริมรายได้ผู้สูงอายุ

5

9

จานวนรายได้ที่
เพิ่มขึ้น

เทศบาลตาบล
ควนโดน

10,000

5

9

จานวนครั้งในการ เทศบาลตาบล
ให้ความช่วยเหลือ
ควนโดน

30,000

5

9

จานวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม

อบต.แป-ระ

100,000

5

9

ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตจานวน 1
แห่ง

อบต.แป-ระ

1,000,000

5

11

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทศบาล
เมืองสตูล

5

11

ติดตั้งระบบบาบัด
จานวน 1 แห่ง

เทศบาล
เมืองสตูล

18,500,000

5

11

ประชาชนมีความ
พึงพิใจมากยิ่งขึ้น

เทศบาล
เมืองสตูล

40,000,000

5

11

ปรับปรุงเส้นทาง
เดินให้ได้มาตรฐาน

เทศบาล
เมืองสตูล

50,000,000

5

11

ปรับปรุงและ
พัฒนาเมืองเก่าให
ได้มาตรฐาน

เทศบาล
เมืองสตูล

473,600,000

กิจกรรมส่งเสริมรายได้ผู้สูงอายุ
109. โครงการสงเคราะห์ผู้พิการบุคคลไร้ที่พึ่ง
กิจกรรมสงเคราะห์ผู้พิการบุคคลไร้ที่พึ่ง
110.โครงการส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
กิจกรรมของผู้สูงอายุ ในตาบลแป-ระ
111.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ

กิจกรรมก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
จานวน ๑ หลัง
112.โครงการ Satun Smart City for Sustainable Global
Geopark Tourism
กิจกรรม Satun Smart City for Sustainable Global Geopark
Tourism
113.โครงการติดตั้งระบบบาบัดน้าเสีย

104,908,000

กิจกรรม ติดตั้งระบบบาบัดน้าเสีย
114.โครงการลานชมเมืองและสวนเชิงนิเวศบริเวณเขาโต๊ะหยงหง
กิจกรรมพัฒนาลานชมเมืองและสวนเชิงนิเวศบริเวณเขาโต๊ะหยงหง
115.โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเดินท่องเที่ยวและภูมิทัศน์
เชื่อมโยง พหุวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่าสตูลด้วยอารยะสถาปัตย์
(Universal Design) เพื่อรองรับผู้คนทุกกลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเดินท่องเที่ยวและภูมิทัศน์เชื่อมโยง
พหุวฒ
ั นธรรมในย่านเมืองเก่าสตูลด้วยอารยะสถาปัตย์ (Universal Design)
เพื่อรองรับผู้คนทุกกลุ่ม
116.โครงการระบบบริหารจัดการเมืองเก่าสตูล

กิจกรรมระบบบริหารจัดการเมืองเก่าสตูล
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

1,742,911,400
116

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของจังหวัดสตูล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แหล่งงบประมาณ
จังหวัดสตูล
ประเด็นการพัฒนา

โครงการ
(จานวน)

งบประมาณ
(บาท)

ประเด็นการพัฒนาที่ 1

22

ประเด็นการพัฒนาที่ 2

4

5,465,090

ประเด็นการพัฒนาที่ 3

12

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น

กระทรวง กรม

อปท.

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

240,947,614 122

รวมทั้งสิ้น

เอกชน
งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ (บาท)

326

2,054,712,006

140,030,187

180

1,671,134,205

2

90

1,171,950,900

76

380,686,400

0

-

170

1,558,102,390

47,047,840

107

729,871,019

116

1,742,911,400

0

-

235

2,519,830,259

1

8,000,000

0

0

-

1

39

301,460,544

319

-

2,041,852,106

0

372

-

3,794,732,005

2

2,600,000

โครงการ
(จานวน)

2,600,000

732

8,000,000

6,140,644,655

1
2
3
4

ยุท 1
17,084,000
1,478,950
586,800
1,030,000

5
6
7
8
9
10
11
12
13

2,311,820
887,710
4,577,305
605,100
1,041,105
2,133,500
233,200
55,835,000
84,800,024

14
15
16
17
18
19
20
21
22

7,600,000
3,584,000
17,853,000
1,400,000
1,690,000
2,126,000
9,500,000
19,090,100
5,500,000
240,947,614

ยุท2
331,790
317,300
4,316,000
500,000

ยุท3
5,444,530
920,000
1,861,600
813,750
1,303,000
247,820
3,300,000
1,332,440
11,770,000
440,000
582,700
19,032,000
12

5,465,090

47,047,840

293,460,544

โครงกำรตำมแผนปฏิบตั ิรำชกำรประจำปีของจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

แบบ จ.2

ลำดับ ยุทธศำสตร์ แผน
งบประมำณรวม
งำน กิจกรรม
ควำม ชำติ
ตัวชี้วัดโครงกำร
หน่วยงำนรับผิดชอบ
ย่อย
(บำท)
สำคัญ
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจและสร้ำงมูลค่ำเพิม่ จำกอุทยำนธรณีโลก กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร และกำรค้ำสู่อำเซียนที่เติบโตอย่ำงต่อเนือ่ ง
(1) โครงกำรของจังหวัด
1 โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิง
2
1
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ของ สำนักงำนกำร
19,090,100
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน ปรับปรุง
นักเรียน ประชาชน และ ท่องเที่ยวและกีฬำ
อำคำร และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอำคำร
นักท่องเที่ยวทั้งในและ
จังหวัดสตูล
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำช พิพิธภัณฑ์ช้ำงดึก
ต่างประเทศ
ดำบรรพ์ทุ่งหว้ำ อุทยำนธรณีโลกสตูล
2. ชุมชนผู้ประกอบการมี
รายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 20
ลำดับ

โครงกำร/กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงอาคารและจัด
นิทรรศการภายในอาคารที่ทันสมัย
ศูนย์วฒ
ั นธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ช้างดึก
ด่าบรรพ์ทุ่งหว้า ๑ รายการ

9,497,000

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า
อาคารศูนย์วฒ
ั นธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์
ช้างดึกด่าบรรพ์ทุ่งหว้า ๑ รายการ

1,686,000

กิจกรรมที่ 3 จัดท่าซุ้มประตูเฉลิมพระ
เกียรติทางเข้าศูนย์วฒ
ั นธรรมเฉลิมราช
พิพิธภัณฑ์ช้างดึกด่าบรรพ์ทุ่งหว้า 1 รายการ

1,857,100

กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงลานถนนทางเข้าศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ช้างดึกด่า
บรรพ์ทุ่งหว้า ไม่น้อยกว่า 2,710 ตาราง
เมตร

3,395,000

กิจกรรมที่ 5 จัดท่าจุดถ่ายรูปหน้าศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ช้างดึกด่า
บรรพ์ทุ่งหว้า 1 จุด

2,450,000

กิจกรรมที่ 6 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คอนกรีต
เสริมเหล็ก 1 จุด

2 โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วนอุทยำนน้ำตกธำรำสวรรค์

กิจกรรมที่ 1 สร้างห้องน้่ารวม ชาย หญิง

205,000

2

1

1. จ่านวนนักท่องเที่ยวที่ วนอุทยำนน้ำตกธำรำ
เพิ่มมากขึ้น
สวรรค์
2. สร้างรายได้และ
คุณภาพชีวติ ที่ดีแก่
ประชาชนรอบวนอุทยานฯ

2,126,000

1,210,000

ลำดับ

โครงกำร/กิจกรรม

ลำดับ ยุทธศำสตร์ แผน
งำน กิจกรรม
ควำม ชำติ
ย่อย
สำคัญ

ตัวชี้วัดโครงกำร

หน่วยงำนรับผิดชอบ

งบประมำณรวม
(บำท)

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมลานจอดรถ

750,000

กิจกรรมที่ 3 จัดท่าเส้นทางเดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ ระยะทาง 1,200 เมตร

155,000

3 โครงกำรปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุ
ร้อนรองรับท่องเที่ยวสุขภำพ
กิจกรรม ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้่าพุ
ร้อนทุ่งนุ้ย
4 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมสะพำนท่ำเทียบ
เรือตะโละวำว อุทยำนแห่งชำติตะรุเตำ

2

1

ประสิทธิภาพและความพึง สำนักงำนกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ
พอใจของนักท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล
เพิ่มขึ้น

2

1

อุทยานแห่งชาติตะรุเตามี อุทยำนแห่งชำติตะรุเตำ
สะพานท่าเทียบเรือตะโละ
วาวยาง 150 เมตร กว้าง
4 เมตร อาคารที่เรือ
ขนาดยาว 8 เมตร กว้าง
44 เมตร ที่มีความ
แข็งแรงคงทน จ่านวน 1
แห่ง

2

1

รายได้จากการท่องเที่ยว
ภาคใต้เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 20

7,600,000

17,853,000

กิจกรรม ก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือตะโละวาว
ขนาดยาว 142 เมตร กว้าง 4 เมตร และ ยาว 8
เมตร กว้าง 44 เมตร (ช่วงหัวตัว T) และพร้อม
สิ่งก่อสร้างประกอบ

5 โครงกำรจัดทำแผนแม่บทเมืองเก่ำสุไหงอุเป
(ทุ่งหว้ำ) เชื่อมโยงเมืองเก่ำฝั่งอันดำมัน

สำนักงำนกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดสตูล

กิจกรรม จ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดท่าแผน
แม่บทพื้นที่เมืองเก่าสุไหงอุเป (ทุ่งหว้า) ใน
พื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล
6 โครงกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยว

5,500,000

5,500,000

2

3

ร้อยละ 3 ของการ
ขยายตัวของรายได้จาก
การท่องเที่ยว

สำนักงำนกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดสตูล

๑,๔๗๘,๙๕๐

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับการพัฒนาโฮมสเตย์ให้
ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัย
(ไลฟ์การ์ด)

643,200

กิจกรรมที่ 4 การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนท่องเที่ยวสู่การเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs

150,000

7 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำร
ท่องเที่ยวสู่ควำมเป็นมืออำชีพ

105,750
580,000

2

3

รายได้จากการท่องเที่ยว
วิทยำลัยชุมชนสตูล
จังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

2,311,820

ลำดับ

โครงกำร/กิจกรรม

ลำดับ ยุทธศำสตร์ แผน
งำน กิจกรรม
ควำม ชำติ
ย่อย
สำคัญ

ตัวชี้วัดโครงกำร

หน่วยงำนรับผิดชอบ

งบประมำณรวม
(บำท)

กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมหลักสูตร
“มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)” จ่านวน
211 ชั่วโมง

๘๖๖,๙๕๐

กิจกรรมที่ ๒ ฝึกอบรมหลักสูตร
“วิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้)”
จ่านวน 130 ชั่วโมง

๕๗๖,๔๐๐

กิจกรรมที่ ๓ หลักสูตร “มัคคุเทศก์เฉพาะ
ภูมิภาค (ภาคใต้)” กรณีเปลี่ยนผ่านประเภท
ใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็น
มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) จ่านวน
27 ชั่วโมง

๓๔๐,๖๐๐

กิจกรรมที่ ๔ ฝึกอบรมหลักสูตร
“อาสาสมัครผู้น่าเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล”
จ่านวน 30 ชั่วโมง

192,950

กิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรมหลักสูตร “นวดไทย
เพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง”

236,010

กิจกรรมที่ 6 ฝึกอบรมหลักสูตร “นวดฝ่า
เท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง”

98,910

8 โครงกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนสู่เมือง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

2

3

กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักงำนพัฒนำฝีมือ
กับการท่องเที่ยวได้รบั การ แรงงำนจังหวัดสตูล
พัฒนาทักษะด้านพลังงาน
ทดแทนเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ

กิจกรรมที่ 1 การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้าน
พลังงานทดแทนจากโซล่าเซลล์เพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

1,277,750

กิจกรรมที่ 2 การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างปรับ
อากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
9 โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเกำะรำวี
(หำดทรำยขำว) อุทยำนแห่งชำติตะรุเตำ
จังหวัดสตูล

855,750

2

4

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ อุทยำนแห่งชำติตะรุเตำ
ที่ ตต 6 (หาดทรายขาว)
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา มี
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้
มาตรฐานสามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กิจกรรม ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ขนาดเล็ก ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 8
เมตร จ่านวน 1 หลัง
10 โครงกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำเพือ่ ยกระดับ
กำรท่องเที่ยวอุทยำนธรณีโลก

2,133,500

3,584,000

3,584,000

2

5

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบ แขวงทำงหลวงสตูล
กิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่

55,835,000

ลำดับ

โครงกำร/กิจกรรม

ลำดับ ยุทธศำสตร์ แผน
งำน กิจกรรม
ควำม ชำติ
ย่อย
สำคัญ

ตัวชี้วัดโครงกำร

หน่วยงำนรับผิดชอบ

งบประมำณรวม
(บำท)

กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่ง
เดี่ยวและกิ่งคู่
- ทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควบคุม 0100
ตอน กาเน๊ะ – สตูล ระหว่าง กม.0+850 –
กม.10+215 เป็นตอนๆ ระยะทาง 4.825 กม.
- ทางหลวงหมายเลข 4362 ตอนควบคุม
0100 ตอน นิคมควนกาหลง – นาโต๊ะขุน
ระหว่าง กม.0+330 – กม.9+980 เป็นตอนๆ
ระยะทาง 8.890 กม.

21,315,000

กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าชนิด HIGH MAST
- ทางหลวงหมายเลข 4052 ตอนควบคุม
0100 ตอน เขาขาว – ท่าเรือปากบารา
ระหว่าง กม.0+000 – กม.11+716

20,820,000

กิจกรรมที่ 3 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดียว
- ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม
0201, 0202 ตอน บ้านนา – ละงู – สตูล
ระหว่าง กม.74+950 – กม.125+440 เป็น
ตอนๆ

13,700,000

11 โครงกำรขับเคลื่อนเส้นทำงเข้ำสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวเพือ่ ควำมปลอดภัย

2

5

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอด แขวงทำงหลวงชนบท
เส้นทางเข้าแหล่ง
สตูล
ท่องเที่ยวชุมชน

84,800,024

กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง
สต.5025 แยก ทช.สต 3007 - บ้านเหนือ
คลอง อ.ละงู , มะนัง จ.สตูล

24,885,000

กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง
สต.5008 แยก ทช.สต 3014 - ถ้่าภูผา
เพชร ต.ทุ่งหว้า ต.ปาล์มพัฒนา อ.ทุ่งหว้า ,
มะนัง จ.สตูล

19,690,000

กิจกรรมที่ 3 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง
สต.4040 บ้านหาดทรายยาว (กม.15+300)

10,410,191

กิจกรรมที่ 4 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะเขา
โต๊ะพญาวัง อ.เมือง จ.สตูล

9,814,833

กิจกรรมที่ 5 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง
สต.3018 แยก ทล.416 - บ้านท่าศิลา บ้านตันหยงละไน้ อ.ทุ่งหว้า อ.ละงู จ.สตูล
สายทาง สต 3037 แยก ทล.416 - บ้าน
ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

20,000,000

12 โครงกำรพัฒนำเส้นทำงเพือ่ เข้ำสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว

2

5

ถนนลาดยางยางแอสฟัลท์ แขวงทำงหลวงชนบท
คอนกรีตทางเข้าน้่าตก
สตูล
ธาราสวรรค์ หมู่ที่ 5
ต่าบลควนกาหลง อ่าเภอ
ควนกาหลง ได้รบั การ
ปรับปรุง 1 แห่ง

9,500,000

ลำดับ

โครงกำร/กิจกรรม

ลำดับ ยุทธศำสตร์ แผน
งำน กิจกรรม
ควำม ชำติ
ย่อย
สำคัญ

ตัวชี้วัดโครงกำร

หน่วยงำนรับผิดชอบ

กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีตทางเข้าน้่าตกธาราสวรรค์ หมู่ที่ 5
ต่าบลควนกาหลง อ่าเภอควนกาหลง จังหวัด
สตูล ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
13 โครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงปลำ
นวลจันทร์ทะเลแบบพัฒนำในบ่อดิน

9,500,000

2

6

เกษตรกรได้รบั ความรู้และ สำนักงำนประมง
เทคนิคในการเลี้ยงปลา
จังหวัดสตูล
นวลจันทร์ จ่านวน 40 ราย

กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงปลา
นวลจันทร์ทะเลแบบพัฒนาในบ่อดิน
14 โครงกำรสนับสนุนกำรอนุรักษ์ของชุมชน
ประมงพืน้ บ้ำนจังหวัดสตูล

งบประมำณรวม
(บำท)

๑,๐๓๐,๐๐๐

1,030,000
2

6

ชาวประมงพื้นบ้านมี
รายได้จากการท่าการ
ประมงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15

สำนักงำนประมง
จังหวัดสตูล

๑,๖๙๐,๐๐๐

กิจกรรมที่ 1 จัดท่าและวางซั้งกอบริเวณ
ชายฝั่งทะเลที่มีความลึกของน้่าไม่น้อยกว่า
7 เมตร

๘๔๐,๐๐๐

กิจกรรมที่ 2 ผลิตพันธุ์กุ้งทะเล เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตสัตว์น้่าบริเวณที่วางซั้ง

๘๕๐,๐๐๐

15 พัฒนำศักยภำพกำรผลิตโคเนือ้ -แพะเนือ้
คุณภำพสูง กำรแปรรูปและผลิตภัณฑ์

2

6

ร้อยละของผู้เข้ารับการ
สำนักงำนปศุสัตว์
ฝึกอบรมมีความรู้และ
จังหวัดสตูล
เทคโนโลยีการผลิตและ
การตลาดโคเนื้อ-แพะเนื้อ
คุณภาพสูงเชิงธุรกิจเพิ่มขึ้น

๕๘๖,๘๐๐

กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาดโคเนื้อ
คุณภาพสูง

๑๓๐,๘๐๐

กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาดแพะ
เนื้อคุณภาพสูง

๑๓๖,๘๐๐

กิจกรรมที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านการแปรรูปและท่าผลิตภัณฑ์
จากเนื้อโค-เนื้อแพะ

๓๑๙,๒๐๐

16 โครงกำรพัฒนำช่องทำงกำรตลำดออนไลน์
ด้วย DIGITAL MARKETING

2

6

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า วิทยำลัยชุมชนสตูล
การจ่าหน่ายสินค้า
ร้อยละ 10

กิจกรรม ฝึกอบรมหลักสูตร “การตลาด
ออนไลน์” จ่านวน 30 ชั่วโมง

17 โครงกำรกำรพัฒนำระบบกำรเลี้ยงไก่
พืน้ เมืองและเป็ดเทศเพือ่ เป็นอำชีพเสริม
ให้กับผู้มีรำยได้นอ้ ยจังหวัด

605,100

๖๐๕,๑๐๐

2

6

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
จากการท่าอาชีพเสริม
เลี้ยงไก่พื้นเมือง เป็ดเทศ
มีคุณภาพชีวติ ที่ดี

วิทยำลัยชุมชนสตูล

233,200

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เลี้ยงไก่พื้นเมือง/เป็ดเทศ

102,800

กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ท่าอาหารสัตว์

42,800

ลำดับ

โครงกำร/กิจกรรม

ลำดับ ยุทธศำสตร์ แผน
งำน กิจกรรม
ควำม ชำติ
ย่อย
สำคัญ

ตัวชี้วัดโครงกำร

หน่วยงำนรับผิดชอบ

งบประมำณรวม
(บำท)

กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฟักไข่

58,800

กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเชือดและจ่าหน่ายไก่

28,800

18 โครงกำรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตำมศำสตร์พระรำชำ อำเภอละงู จังหวัด
สตูล

2

7

ศูนย์บริการและถ่ายทอด สำนักงำนเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
จังหวัดสตูล
ประจ่าต่าบลร้อยละ 100
น่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
บริหารจัดการและการ
ด่าเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ

กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดความรู้คณะกรรมการ
ศบกต. และเกษตรกรผู้น่า

24,000

กิจกรรมที่ 2 จัดท่าจุดเรียนรู้การท่า
การเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
19 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียน

1,376,000

2

7

มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพิ สำนักงำนเกษตรและ
เพียงและเกษตรปลอดภัย สหกรณ์จังหวัดสตูล
เป็นแหล่งผลิตอาหาร
ปลอดภัยในโรงเรียนและ
ชุมชน จ่านวน 7 แห่ง

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียน

ส่านักงานเกษตรจังหวัด
สตูล

กิจกรรมที่ 2 อ่านวยการและติดตาม
ประเมินผลโครงการ

ส่านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดสตูล

20 โครงกำรเพิม่ ขีดควำมสำมำรถ
ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนและ SMEs
รองรับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยำน
ธรณีโลก

1,400,000

2

11

1) ผู้ประกอบการที่ได้รับการ สำนักงำนอุตสำหกรรม
ถ่าย ทอดองค์ความรู้ดา้ น
จังหวัดสตูล
มาตรฐานการจัดการ (มจก.)
จ่านวน 100 ราย 2)
ผู้ประกอบการที่ได้รับการ
คัดเลือกสู่การพัฒนาศักยภาพ
เพื่อเป็นต้นแบบ จ่านวน 20
ราย หรือ 4 Cluster

1,041,105

977,625
63,480
887,710

กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการ

๘๒,๕๕๐

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

๖๕๒,๐๐๐

กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ

50,000

กิจกรรมที่ ๔ การส่งเสริมการตลาด
21 โครงกำรพัฒนำผู้ผลิตผู้ประกอบกำร OTOP
สู่มำตรฐำนสำกลและส่งเสริมกำรตลำด

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ
สู่มาตรฐานสากล

103,160
2

11

กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP
20 กลุ่ม และเป้าหมายการ
จัดแสดงและจ่าหน่ายสินค้า
OTOP และชุมชนท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล 50 บูท

สำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนจังหวัดสตูล

4,577,305

77,305

ลำดับ

โครงกำร/กิจกรรม

ลำดับ ยุทธศำสตร์ แผน
งำน กิจกรรม
ควำม ชำติ
ย่อย
สำคัญ

ตัวชี้วัดโครงกำร

หน่วยงำนรับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาจัดงานส่งเสริม
ช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ
OTOP และชุมชนท่องเที่ยว จังหวัดสตูล
(Satun Festival)
22 โครงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม
ด้ำนประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม

งบประมำณรวม
(บำท)
4,500,000

2

13

กิจกรรมที่ 1 วิวาห์เกาะไข่ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 2565
กิจกรรมที่ 2 วิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนเมืองสตูล “Run Thru Satun”
กิจกรรมที่ 3 การจัดงานแข่งขันว่าว
ประเพณีและแสดงว่าวนานาชาติ

ร้อยละ 3 ของการ
ขยายตัวของรายได้จาก
การท่องเที่ยว

สำนักงำนกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดสตูล

17,084,000

675,000
2,429,000
3,000,000

กิจกรรมที่ 4 วิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์
ตะรุเตา ครั้งที่ 19
กิจกรรมที่ 5 การแข่งขันวอลเลย์บอล
ชายหาดนานาชาติ ประจ่าปี 2565

1,200,000

กิจกรรมที่ 6 สตูลอีดิ้ลฟีตรีโอเพ้นเฮ้าส์

1,000,000

1,500,000

กิจกรรมที่ 7 มรกตอันดามันมหัศจรรย์
อาหารอร่อยของดีที่ละงู
กิจกรรมที่ 8 Satun Halal Street 2022

980,000
1,000,000

กิจกรรมที่ 9 จัดงานมหกรรมเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล“มาแลต๊ะ”

1,000,000

กิจกรรมที่ 10 งาน Satun UNESCO
Global Geopark Fair 2022

3,000,000

กิจกรรมที่ 11 เทศกาลงานดอกกาหลงบาน
ประจ่าปี 2565
กิจกรรมที่ 12 : งานวันจ่าปาดะ ผลไม้และ
ของดีจังหวัดสตูล

500,000
800,000
รวมงบประมำณ
รวมโครงกำร

240,947,614
22

โครงกำรตำมแผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปีของจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
ลำดับ

โครงกำร/กิจกรรม

ลำดับ
ยุทธศำสตร์
ควำม
ชำติ
สำคัญ

แผน กิจกรรม
งำน ย่อย

ตัวชีว้ ัดโครงกำร

หน่วยงำนรับผิดชอบ

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติแบบมีส่วนร่วม อย่ำงสมดุล และยั่งยืน
(1) โครงกำรของจังหวัด
1 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
5
1
1. จ่านวนพื้นที่ป่าชุมชน จ่านวน ๑ แห่ง สำนักงำนจังหวัดสตูล
เนือ่ งมำจำกพระรำชดำริฯ ฐำนทรัพยำกร
2. กลุ่มอนุรักษ์พืชสมุนไพร
ท้องถิน่ จังหวัดสตูล
ปลาไหลเผือก จ่านวน ๒ กลุ่ม
(ผู้ผ่านการอบรม และจ่านวนต้น
ปลาไหลเผือก)

แบบ จ.2
งบประมำณรวม
(บำท)

๓๑๗,๓๐๐

กิจกรรม อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด่าริฯ ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น (อบต.ควนโดน)

อ่าเภอควนโดน

๒๐๒,๑๐๐

กิจกรรม อนุรักษ์และพัฒนาการผลิต
สมุนไพรปลาไหลเผือกในเขตต่าบลทุ่งนุ้ย
อ่าเภอควนกาหลง

วิทยาลัยชุมชนสตูล

๑๑๕,๒๐๐

สำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสตูล

331,790

2 โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
อุทยำนธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO
Global Geopark)

5

1

1. จ่านวนนักท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
2. จ่านวนสถานศึกษาเข้าร่วมจัดตัง้
กองลูกเสือ Geopark เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

60,500

กิจกรรมที่ 1 ช่าระค่าธรรมเนียมสมาชิก
สมาคมเครือข่ายอุทยานธรณีโลก ประจ่าปี
พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนบุคลากรด้าน
ธรณีวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัตงิ าน
ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ส่านักงาน
ทรัพยากรรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

180,000

กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการ
อุทยานธรณีโลกสตูล
3 โครงกำรสตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับภัย
พิบัติ

91,290
5

4

1. ป้ายเตือนภัยสึนามิ จ่านวน 850
ป้าย

2. ป้ายแผนที่แสดงเส้นทางหนีภัย
จ่านวน 32 ป้าย
3. ผู้น่าชุมชน/หมู่บ้าน และประชาชน
ผ่านการอบรมจ่านวน 200 คน
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งพร้อม
รับมือภัยพิบัติ จ่านวน 4 รุ่น
กิจกรรมที่ 2 จัดท่าและติดตัง้ ป้ายเตือนภัย
สึนามิและป้ายแผนที่แสดงเส้นทางหนีภัย
4 โครงกำรสนับสนุนตูอ้ บแห้งพลังงำน
แสงอำทิตย์สำหรับกลุ่มวิสำหกิจชุมชนและ
กลุ่มโอทอปในพื้นทีจ่ ังหวัดสตูล

สำนักงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณ
ภัยจังหวัดสตูล

๔,๓๑๖,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐
4,116,000
5

6

สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มรายได้
ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม
โอทอปในพื้นที่จังหวัดสตูล

สำนักงำนพลังงำน
จังหวัดสตูล

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

กิจกรรม สนับสนุนตูอ้ บแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ส่าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ
กลุ่มโอทอปในพื้นที่จังหวัดสตูล
รวมงบประมำณ
รวมโครงกำร

๕,๔๖๕,๐๙๐
๔

โครงกำรตำมแผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปีของจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
ลำดับ
ยุทธศำสตร์ แผน กิจกรรม
ควำม
ตัวชีว้ ัดโครงกำร
หน่วยงำนรับผิดชอบ
ชำติ
งำน ย่อย
สำคัญ
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภำพชีวิต บนฐำนปรัชญำของเศรฐกิจพอเพียง
(1) โครงกำรของจังหวัด
โรงพยาบาลละงูใช้วัตถุดิบสมุนไพร สำนักงำนสำธำรณสุข
1 โครงกำรคนสตูลสุขภำพดีดว้ ยกำรแพทย์
4
2
ที่มาจากการเพาะปลูกของ
แผนไทยและสมุนไพร
จังหวัดสตูล
ลำดับ

โครงกำร/กิจกรรม

แบบ จ.2
งบประมำณรวม
(บำท)

1,303,000

เกษตรกรในพื้นที่ในการผลิตเป็นยา
สมุนไพรและกระจายยาสมุนไพร
ให้แก่โรงพยาบาลอื่นๆในจังหวัด
สตูลและจังหวัดใกล้เคียงได้
เพียงพอต่อความต้องการ

กิจกรรม การส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ปลูก
สมุนไพร
2 โครงกำรสตรีสตูลปลอดมะเร็งเต้ำนม

โรงพยาบาลละงู
4

2

ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้รับการ
รักษาอย่างปลอดภัยมากกว่า
ร้อยละ 90

โรงพยำบำลสตูล

11,770,000

11,770,000

กิจกรรม จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบ
ดิจิตอล
3 โครงกำรอำหำรปลอดภัยและปลอดโรคเพื่อ
ส่งเสริมควำมเชือ่ มั่นของนักท่องเทีย่ วและ
ประชำชนจังหวัดสตูล

1,303,000

4

2

ร้อยละ 80 ของผักและผลไม้ สำนักงำนสำธำรณสุข
สดมีความปลอดภัยจากสารเคมี จังหวัดสตูล
ก่าจัดศัตรูพืช

582,700

กิจกรรมที่ 1 อบรมสายลับอาหารปลอดภัย
เพื่อพัฒนาและเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารใน
โรงเรียนมัธยม

56,600

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ผลิตและจ่าหน่ายอาหาร และเฝ้าระวัง
คุณภาพอาหาร

526,100

4 โครงกำรกำรปลูกและแปรรูปสมุนไพร

กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
พืชสมุนไพรและแพทย์แผนไทย
กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนการผลิตสมุนไพรใน
ระบบเกษตรผสมผสาน
กิจกรรมที่ 3 การแปรรูปเบื้องต้นเพื่อยืดอายุ
เก็บรักษา
5 โครงกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนนอกระบบ
สู่กำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพวิถใี หม่
(New Normal)
กิจกรรม การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
(การฝึกอาชีพอิสระ)
6 โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนรำย
ครัวเรือนจังหวัดสตูล
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
ครัวเรือนยากจน
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมอาชีพของ
ครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

4

4

ประชาชนในชุมชนเห็นคุณค่า วิทยำลัยชุมชนสตูล
และประโยชน์ของสมุนไพร
มีการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
ลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน

247,820

100,920
51,200
95,700
4

4

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ่านวน 200 สำนักงำนแรงงำน
คน ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ
จังหวัดสตูล
และมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ

813,750

813,750
4

4

ครัวเรือนยากจนเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาส่งเสริมอาชีพมีรายได้
ตามแนวทางเศรษฐกิจพิเพียงและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนจังหวัดสตูล

3,300,000

270,000
3,000,000

ลำดับ

โครงกำร/กิจกรรม

กิจกรรมที่ 3 การติดตามประเมินผลและ
สรุปผลการด่าเนินงาน
7 โครงกำรสตูลสันติสุข

กิจกรรม ฝึกอบรมจัดตัง้ /ทบทวนชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
8 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดจังหวัดสตูล ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 1 ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (5 กิจกรรมย่อย)
กิจกรรมที่ 2 ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
9 โครงกำรสื่อสร้ำงสรรค์สตูลสันติสุข

ลำดับ
ยุทธศำสตร์ แผน กิจกรรม
ควำม
ชำติ
งำน ย่อย
สำคัญ

ตัวชีว้ ัดโครงกำร

หน่วยงำนรับผิดชอบ

งบประมำณรวม
(บำท)
30,000

1

1

6

6

จ่านวนครั้งของการจัดตัง้ /
ทบทวนชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
จ่านวน 12 ครั้ง

ทีท่ ำกำรปกครอง
จังหวัดสตูล

สัดส่วนจ่านวนเยาวชนอายุ 6
- 25 ปี สมัครเป็นสมาชิก TO
BE NUMBER ONE มากกว่า
ร้อยละ 90

ศูนย์อำนวยกำร
ป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติด
จังหวัดสตูล

1,861,600

1,861,600
5,444,530

879,830
4,564,700
1

6

ร้อยละ 70 ของส่วนราชการ
ประชาชน และเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์รับทราบและ
ขยายผลการด่าเนินงานของ
จังหวัดสตูล

สำนักงำน
ประชำสัมพันธ์จังหวัด
สตูล

440,000

กิจกรรมที่ 1 อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์

320,000

กิจกรรมที่ 2 สานสัมพันธ์เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์/สื่อมวลชน

120,000

10 โครงกำรติดตัง้ ทุน่ แสดงเครื่องหมำย
กำรเดินเรือ

กิจกรรม ติดตัง้ ทุ่นแสดงเครื่องหมาย
การเดินเรือ
11 โครงกำรชำวสตูลเทิดทูนสถำบันชำติ
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
กิจกรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
12 โครงกำรฝึกทักษะชีวิตเด็กกำพร้ำ
เด็กด้อยโอกำส สู่กำรพัฒนำทีย่ ั่งยืน

1

6

1. สามารถอ่านวยความสะดวก สำนักงำนเจ้ำท่ำ
ความปลอดภัยในการเดินทะเล ภูมิภำคสำขำสตูล
ของเรือประมงและเรือชนิด
อื่นๆ2. สามารถอ่านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ
และนักท่องเที่ยว

19,032,000

19,032,000
1

7

การจัดกิจกรรมจ่านวน 5
แผนงาน

สำนักงำนจังหวัดสตูล

920,000
920,000

4

9

ร้อยละ 100 ของเด็กและ
สำนักงำนพัฒนำสังคม
เยาวชนก่าพร้าด้อยโอกาสที่เข้า และควำมมั่นคงของ
ร่วมโครงการมีงานท่าและมี
มนุษย์จังหวัดสตูล
รายได้เพิ่มขึ้น

1,332,440

58,260

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาวิธีคิดและสร้าง
ทัศนคติที่ดใี ห้กับเด็กและเยาวชนเด็กและ
เยาวชน

1,162,350

กิจกรรมที่ 2 ฝึกทักษะเด็กและเยาวชนสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรมที่ 3 การวางแผนการใช้ชีวิตเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ชีวิตวัยท่างาน
กิจกรรมที่ 4 ติดตามและประเมินผลชีวิต
ความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชน

63,860
47,970
รวมงบประมำณ
รวมโครงกำร

47,047,840
12

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หน่วยดาเนินงาน
ความ
ชาติ
น
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
(2) โครงการของกระทรวง กรม
กระทรวงคมนาคม
1. โครงการศึกษาออกแบบความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม
2
1
ศึกษาโครงการก่อสร้าง
แขวงทางหลวงสตูล
และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพาน Andaman Gate Way
สะพาน จานวน 1 แห่ง
กิจกรรมศึกษาโครงการก่อสร้างสะพานAndaman Gate Way (ถนน
สะพานสตูล - เปอร์ลิส)
กระทรวงคมนาคม
2. โครงการออกแบบพิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO
2
1
ออกแบบพิพิธภัณฑ์
สานักงานการ
Global Geopark Museum)
อุทยานธรณีโกสตูล(Satun ท่องเที่ยวและกีฬา
UNESCO Global
จังหวัดสตูล
Geopark Museum)
จานวน 1 แห่ง
กิจกรรมออกแบบพิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO
Global Geopark Museum)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. โครงการบริหารจัดการที่ดินทากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้วย
โอกาส
กิจกรรมจัดที่ดิน
กิจกรรมการปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS
NETWORK
กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน
กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน
4. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขต
ปฏิรูปที่ดิน
5. โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)
กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
6. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอก
ภาคเกษตร
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม
7. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

2

5

ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของมูลค่า
สินค้าเกษตร

ส.ป.ก.สตูล

แบบ จ.2
งบประมาณ
(บาท)

60,000,000

35,000,000

1,167,613
827,962
97,962
220,394
21,296
47,117
-

2

5

ส.ป.ก.สตูล

2

5

ส.ป.ก.สตูล

2

5

ส.ป.ก.สตูล

201,354
32,476

2

5

ส.ป.ก.สตูล

53,533

กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกร
กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
8. โครงการพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์

2

2

จานวนเกษตรกรได้รับ
ประโยชน์

สนง.ปศุสัตว์ จ.สตูล

35,800

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
9. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

2

2

จานวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิต
ได้จากการผสมเทียม

สนง.ปศุสัตว์ จ.สตูล

35,800
31,900

กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์
10. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

2

2

จานวนสถานประกอบการ สนง.ปศุสัตว์ จ.สตูล
สินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับ
บริการตรวจประเมิน
มาตรฐาน

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล
ด้านปศุสัตว์
11. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพือ่
การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
12. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
13. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
14. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง

2

2

2

จานวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิต
ได้จากการผสมเทียม

2

2

จานวนพืน้ ที่การเกษตร
สนง.ปศุสัตว์ จ.สตูล
แปลงใหญ่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุ
สัตว์

2

2

จานวนโรงเรียนที่ได้รับ
บริการภายใต้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

2

สนง.ปศุสัตว์ จ.สตูล

สนง.ปศุสัตว์ จ.สตูล

จานวนเกษตรกรที่ได้รับ สนง.ปศุสัตว์ จ.สตูล
การถ่ายทอดองค์ความรู้
เข้าสู่ระบบ Smart Farmer

31,900
395,900

295,800
100,100
33,200
33,200
91,400

91,400
68,000

20,000
48,000
66,400

66,400

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
15. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพือ่ แก้ไขปัญหาที่ดินทากินของ
เกษตรกร
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร
16. โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฟาร์ม
ต้นแบบอาหารสัตว์
17. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและ
นอกภาคเกษตร

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
ชาติ
น
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
2
2
จานวนผู้ยากไร้ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
2

2

หน่วยดาเนินงาน

สนง.ปศุสัตว์ จ.สตูล

จานวนเกษตรกรได้รับการ สนง.ปศุสัตว์ จ.สตูล
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
ด้านปศุสัตว์

งบประมาณ
(บาท)
186,940
186,940
150,900

150,900
2

2

จานวนเกษตรได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
ด้านปศุสัตว์

สนง.ปศุสัตว์ จ.สตูล

109,900

18. โครงการพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์

2

2

จานวนผลผลิตที่เพิม่ ขึ้น

1,987,900

กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์
19. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์
สตูล

2

2

จานวนเกษตรกรที่ได้รับ
ประโยชน์

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์
สตูล

20. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพือ่
การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

2

2

จานวนเกษตรกรที่ได้รับ
ประโยชน์

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์
สตูล

102,000

21. โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

2

2

จานวนเกษตรกรที่ได้รับ
ประโยชน์

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์
สตูล

9,500

จานวนวิสาหกิจชุมชน
ได้รับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/
คุณภาพมาตรฐานสินค้า
เกษตรแปรรูป
จานวนผลผลิตที่เพิม่ ขึ้น

สนง.เกษตรจังหวัด

98,000

สนง.เกษตรจังหวัด

15,130

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

109,900

กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฟาร์ม
ต้นแบบอาหารสัตว์
22.โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป

1,987,900
268,400
268,400

102,000

9,500

2

2

2

2

2

2

จานวนเกษตกรได้รับการ
ส่งเสริมจากการอบรมให้
ความรู้ตามระบมาตรฐาน
GAP และร้อยละ 70
ได้รับการประเมินแปลง
เบื้องต้นแล้วผ่านพร้อมจะ
ยื่นขอการรับรองตามระบ
มาตรฐาน GAP

สนง.เกษตรจังหวัด

406,100

2

2

สินค้าเกษตรที่สาคัญทาง
เศรษฐกิจสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตส่งผล
ให้ผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี

สนง.เกษตรจังหวัด

414,900

26. โครงการเกษตรอินทรีย์

2

2

สนง.เกษตรจังหวัด

16,500

27. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร

2

2

เกษตรกรที่เป็นสมาชิก
แปลงใหญ่ร้อยละ 60 มี
การลดต้นทุนการผลิต
และผลผลิตสินค้าเกษตร
เพิ
ม่ ขึง้นท่องเที่ยววิถีเกษตร
แหล่

สนง.เกษตรจังหวัด

35,000

สนง.เกษตรจังหวัด

883,800

23. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน
เกษตร
กิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
24. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
25. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ามัน
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการมะพร้าว
กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล

28. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

2

2

มีศักยภาพในการต้อนรับ
นักท่องเที่ยวได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
เกษตรกรที่เป็นสมาชิก
แปลงใหญ่ร้อยละ 60 มี
การลดต้นทุนการผลิต
และผลผลิตสินค้าเกษตร
เพิม่ ขึ้น

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
29. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานการส่งออกภาคใต้
กิจกรรมส่งเสริมการทาเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่สวนปาล์มน้ามัน
ยางพารา
30.ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทาง

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หน่วยดาเนินงาน
ความ
ชาติ
น
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
2
2
จานวนเกษตรกรที่ได้รับ
สนง.เกษตรจังหวัด
ความรู้ในการยกระดับการ
ผลิตไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์
และเหมาะสมกับศักยภาพ
พืน้ ที่สู่มาตรฐานการส่งออก

2

2

การเกษตร

กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ (ราย)
กิจกรรมผลิตน้าหมักชีวภาพ (ขวด)
31.อบรมหมอดินอาสา

กิจกรรมหมอดินอาสาประจาตาบล
กิจกรรมหมอดินอาสาประจาหมู่บ้าน
32.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

2

2

2

2

จานวนพืน้ ที่ทาง
การเกษตรที่ได้รับการ
ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์
ลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร(ไร่)

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

หมอดินอาสาที่ได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาที่ดิน(ราย)

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

จานวนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
(แห่ง)

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินศูนย์ใหม่
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินศูนย์ต่อยอด
33.โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน

กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว
กิจกรรมปรับปรุงและส่งเสริมพื้นที่ดินกรด
34.รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก

2

2

2

2

2

2

36.โครงการฟืน้ ฟูพนื้ ที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดา

2

2

37.โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

2

2

กิจกรรมสนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดบารุงดิน
กิจกรรมปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
38.โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช

2

2

39.โครงการการป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

2

2

จานวนพืน้ ที่ทาง
การเกษตรได้รับการ
ปรับปรุงคุณภาพดิน(ไร่)

จานวนพืน้ ที่ทาง
การเกษตรได้รับการ
ปรับปรุงคุณภาพดิน(ไร่)

2

2

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

จานวนพืน้ ที่ทาง
การเกษตรได้รับการ
ปรับปรุงคุณภาพดิน(ไร่)
จานวนพืน้ ที่ทาง
การเกษตรได้รับการ
ปรับปรุงคุณภาพดิน(ไร่)
จานวนพืน้ ที่ทาง
การเกษตรที่ได้รับการ
ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์
ลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร(ไร่)

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

จานวนพืน้ ที่ทาง
การเกษตรที่ได้รับการ
ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์
ลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร(ไร่
จานวนพืน้ ที่เพื) อ่ การ

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

อนุรักษ์ดินและน้าที่ได้รับ
การพัฒนา(ไร่)

กิจกรรมจัดตั้งธนาคารปุ๋ยหมัก
กิจกรรมจัดตั้งธนาคารน้าหมักชีวภาพ (ลิตร)

500,000

90,000

30,000
60,000
158,050

66,000
92,050
95,750

63,750

กิจกรรมผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก
กิจกรรมผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย
35.โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้าพืน้ ที่ลุ่ม -ดอน

กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว
กิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน
40.โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

งบประมาณ
(บาท)

จานวนพืน้ ที่ทาง
การเกษตรที่ได้รับการ
ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์
ลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร(ไร่)

32,000
1,558,500

607,500
951,000
5,530,000

4,800,000
730,000
3,712,000

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

2,200,000

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

710,000

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

540,000
170,000
60,000

156,000

136,000
20,000
107,000

68,000
39,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
41.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (7
ศูนย์)

42.โครงการก่อสร้างแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน
43.โครงการหมอดินน้อยในโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียนใหม่
กิจกรรมต่อยอดโรงเรียนเดิม
44.โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
ชาติ
น
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
2
2
จานวนจุดเรียนรู้ และ
ศูนย์บริการงานพัฒนา
ที่ดินประจาตาบลที่
เกษตรกรสามารถเข้าถึง
2
2
จานวนแหล่งน้าในไร่นาที่
ได้รับการพัฒนา(บ่อ)
2
2
หมอดินอาสาที่ได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาที่ดิน(ราย)

2

2

กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรกลุ่มเดิมให้เข้มแข็ง 50 กลุ่ม
45.โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

กิจกรรมไถกลบตอซัง
กิจกรรมผลิตน้าหมักชีวภาพ
กิจกรรมปรับปรุงและส่งเสริมพื้นที่ดินกรด
กิจกรรมผลิตปุ๋ยหมัก
กิจกรรมผลิตน้าหมัก
46.โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

กิจกรรมจัดทาผังแปลง (ราย)
กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ราย)
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ (ราย)
กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตพร้อมเอกสารเผยแพร่ความรู้ (หน่วยงาน
อื่นรับผิดชอบ)
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ (หน่วยงานอื่นรับผิดชอบ)
47.โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพือ่
การการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map
กิจกรรมผลิตน้าหมัก
กิจกรรมผลิตปุ๋ยหมัก
48.พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

กิจกรรมพัฒนากลุ่มขั้นที่ 1 สู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
กิจกรรมพัฒนากกลุ่มขั้นที่ 2 , 3สู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
49.โครงการภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

กิจกรรมสาธิตการทาปุ๋ยหมัก พด.(ตัน)
กิจกรรมสาธิตการทาน้าหมัก (ลิตร)
กิจกรรมสาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
กิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
50. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

51. โครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวันในโรงเรียนตารวจตระเวณ
ชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์และโรงเรียนตารวจตระเวณชายแดน
บ้านส้านแดง
52. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

2

2

2

2

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

69,300

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล
สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

890,000

จานวนพืน้ ที่ทาง
การเกษตรที่ได้รับการ
ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์
ลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร(ไร่)

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

จานวนพืน้ ที่ทาง
การเกษตรได้รับการ
ปรับปรุงคุณภาพดิน(ไร่)

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

133,620

49,620
84,000
245,000

245,000

ร้อยละของพื้นที่การเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
ได้รับการบริหารจัดการการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง
เหมาะสม

912,980

40,000
64,350
178,190
476,000
154,440
452,130

6,800
64,600
2,720
348,650

2

2

จานวนพืน้ ที่เพือ่ การ
อนุรักษ์ดินและน้าที่ได้รับ
การพัฒนา(ไร่)

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

2

2

จานวนกลุ่มเครือข่าย
เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา
เพือ่ เข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

2

2

จานวนกลุ่มเครือข่าย
เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา
เพือ่ เข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานเกษตร

2

4

พืน้ ที่ 10 ไร่ ได้มีการ
ขับเคลื่อน

2

4

จานวนโรงเรียน 2
โรงเรียนได้รับการพัฒนา

2

4

จานวนเกษตรมีรายได้
เพิม่ ขึ้น

สถานีพัฒนาที่ดิน
สตูล

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
สตูล
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
สตูล
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
สตูล

29,360
355,400

95,000

5,000
90,000
502,800

136,000
20,800
340,000
6,000
100,000

28,000

20,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
53. โครงการผลิตพืชพันธุ์คุณภาพดี

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
ชาติ
น
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
2
2
จานวนเกษตรมีรายได้
เพิม่ ขึ้น

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
สตูล
จานวนแปลงที่ได้รับการ
ศูนย์วิจัยและ
รับรอง
พัฒนาการเกษตร
เกษตรการมีรายได้ที่เพิม่ ขึ้น
ศูนย์สตู
วิจลัยและ
พัฒนาการเกษตร
สตูล
วิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ
ด่านตรวจสัตว์น้า
ผลิตภัณฑ์และแหล่งประมง
จังหวัดสตูล

278,703

54. โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

2

2

333,300

55. โครงการสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

2

2

56. โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

2

2

57. โครงการความปลอดภัยด้านอาหารประมง GAP,Safty Level

2

2

ระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่

177,300

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
58. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จืดสตูล

2

2

ผลิตพันธุ์ปลาให้เกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการได้
100%

159,070

กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง
59. โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จืดสตูล

2

2

ผลิตพันธุ์ปลาให้เกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการได้
100%

189,000

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)
60. โครงการเกษตรอินทรีย์ด้านประมง

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จืดสตูล

2

2

สัตว์น้า จานวน 12 ราย
สร้างเสริมองค์ความรู้ด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
อินทรีย์แก่เกษตรกร
จานวน 12 ราย

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จืดสตูล

54,000

61.โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(สนับสนุนอาหารกลางวัน) และโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช

2

2

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้ประกอบกิจการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุม
จานว 31 ราย

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จืดสตูล

46,100

62.โครงการงานวิจัยและพัฒนาการประมง

2

2

การวิเคราะห์และ
พัฒนาการประมง
มาตรฐานขึ้น

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จืดสตูล

310,600

51,750

411840

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตราฐาน

กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างหรือสะสมองค์ความรู้
63.โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน

2

2

ส่งเสริมและบริหารจัดการ
การผลิตสินค้าประมง

กิจกรรมจัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
64.โครงการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จืดสตูล

2

2

พัฒนาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้า

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร
65.โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้า

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จืดสตูล

2

2

พัฒนาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้า

กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตและการแปรรูป
66. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จืดสตูล

2

2

ร้อยละ 50 ของผู้เข้าฝึ
อบรมได้ความรู้
ความสามารถ

สานักงานประมง
จังหวัดสตูล

48,800

กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
67. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

2

2

พัฒนาแปลงเรียนรู้ 49
แห่ง

สานักงานประมง
จังหวัดสตูล

194,100

กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
68. โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่

2

2

พัฒนาพัฒนาระบบเกษตร
แปลงใหญ่

สานักงานประมง
จังหวัดสตูล

100,000

กิจกรรมส่งเสริมระบบเกษตรสัตว์น้าชายฝั่ง (กุ้งทะเล)
กิจกรรมส่งเสริมระบบเกษตรสัตว์น้าจืด (ปลาดุก)

310,600
80,000

80,000
960,000

960,000
400,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
69. โครงการธนาคารผลผลิตการเกษตร (สัตว์น้าจืด)
70. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
ชาติ
น
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
2
2
ธนาคารผลผลิตการเกษตร
ได้รับการพัฒนา

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

สานักงานประมง
จังหวัดสตูล

15,000

2

2

จานวน 70 ฟาร์มได้รับ
การยกระดับมาตรฐาน

สานักงานประมง
จังหวัดสตูล

23,000

2

2

จานวนผู้เข้าฝึกอบรมได้
ความรู้ความสามารถ

สานักงานประมง
จังหวัดสตูล

11,900

72. โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่ )

2

2

2

2

สานักงานประมง
จังหวัดสตูล
สานักงานประมง
จังหวัดสตูล

94,250

73. โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (Sea
Book)
74. โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

2

2

จานวนผู้เข้าฝึกอบรมได้
ความรู้ความสามารถ
แรงงานในเรือประมง
จานวน 708 ราย ได้รับ
ความพึ
จานวนผูงพอใจ
้เข้าฝึกอบรมได้

กิจกรรมเตรียมความพร้อม GAP สัตว์น้าชายฝั่ง
กิจกรรมเตรียมความพร้อม Safety Level
71. โครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพือ่ การ
บริหารจัดการเชิกรุก Agri-Map

ความรู้ความสามารถ
กิจกรรมส่งเสริมการดาเนินงานโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน อันเนื่อง
มากจากพระราชดาริ
75. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน

2

2

2

2

77. โครงการประชาสัมพันธ์เพือ่ เกษตรกร

2

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเกษตรกร (จัดนิทรรศการ,ชุมชนสัมพันธ์ และ
รายการวิทยุ)
78. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่ เกษตรกร

สานักงานประมง
จังหวัดสตูล

101,000
25,300

ร้อยละการเพิม่ ขึ้นของ
มูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรที่สาคัญ
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
มูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรที่สาคัญ

กยท.

174,485,000

กยท.

312,600

2

ร้อยละการเพิม่ ขึ้นของ
มูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรที่สาคัญ

กยท.

100,000

2

2

ร้อยละการเพิม่ ขึ้นของ
มูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรที่สาคัญ

กยท.

486,450

กิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรกรสวนยางพารา
79. โครงการสนันสนุนสถาบันเกษตกร

2

2

ร้อยละการเพิม่ ขึ้นของ
มูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรที่สาคัญ

กยท.

739,300

กิจกรรมพัฒนาสถาบันเกษตรกร
กิจกรรมติดตามตรวจเยี่ยมเกษตร (หน่วยงานอื่นรับผิดชอบ)
กิจกรรมสนับสนุนเกษตรกรรายเดิม ปี 2560
80. โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

2

2

เกษตรกร จานวน 55 ราย
ได้รัการถ่ายทอดความรู้
การพัฒนาการเกษตรตาม
เนวทฤษฎีใหม่โดยยึด
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จากศูนย์
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

สนง.เกษตรและ
สหกรณ์ จ.สตูล

93,500

81. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

2

2

กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการ
คัดเลือกสามารถนาความรู้
ได้รับการอบรมจากศูนย์
ปราชญ์ชาว้านไปสู่การ
ปฏิบัติจริง

สนง.เกษตรและ
สหกรณ์ จ.สตูล

143,300

กิจกรรมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายฯ
กิจกรรมติดตามผู้เข้ารับการฝึกอบรม
82. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

2

2

ร้อยละ 70 ของเกษตรกรมี
ความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
ในการทาการเกษตรทฤษฎี
ใหม่

สนง.เกษตรและ
สหกรณ์ จ.สตูล

24,331

76. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรและสถาบันเกษตรกร
(Smart Farmer)
กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านยางพาราทั้งระบบเพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพชาวสวนยางและก้าวไปสู่ Smart Farmer
กิจกรรมพัฒนาสินค้ายางพาราให้ได้มาตรฐานและปลูกจิตสานึกรักในอาชีพ
เกษตรกรชาวสวนยาง

กิจกรรมคัดเลือก(จุดเรียนรู้)
กิจกรรมติดตามอานวยการโครงการฯ

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
ชาติ
น
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
83. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2
2
ร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต
เป็นแนวเกษตรทฤษฎีใหม่
84. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านประมง
2
2
ร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต
เป็นแนวเกษตรทฤษฎีใหม่
กิจกรรม : พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
85.โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและ
2
2
ร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่
นอกภาคเกษตร
เข้าร่วมโครงการมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต
เป็นแนวเกษตรทฤษฎีใหม่
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
86. โครงการพัฒนาเกษตรกร
2
2
กิจกรรมอาสาสมัครเกษตรกร
กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร
87. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
2
2
จานวนเกษตรกรที่ได้รับ
ความรู้ในการยกระดับการ
ผลิตไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์
และเหมาะสมกับศักยภาพ
พืน้ ที่สู่มาตรฐานการส่งออก
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer
88.โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการ
ผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

สนง.เกษตรและ
สหกรณ์ จ.สตูล

20,000

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จืดสตูล

181,100

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จืดสตูล

104,000

สนง.เกษตรจังหวัด

61,400

สนง.เกษตรจังหวัด

320,000

2

2

จานวนเกษตรกรที่ได้รับ
สนง.เกษตรจังหวัด
ความรู้ในการยกระดับการ
ผลิตไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์
และเหมาะสมกับศักยภาพ
พืน้ ที่สู่มาตรฐานการส่งออก

242,500

89.โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

2

2

จานวนเกษตรกรที่ได้รับ
สนง.เกษตรจังหวัด
ความรู้ในการยกระดับการ
ผลิตไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์
และเหมาะสมกับศักยภาพ
พืน้ ที่สู่มาตรฐานการส่งออก

164,800

90.โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านบัญชี

2

2

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

93,300

กิจกรรมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านบัญชี
91. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ร้อยละ 25 ของวิสาหกิจ
ชุมชนเป้าหมายที่ผ่านการ
สอนแนะสามารถจัดทา
บัญชี

2

2

ร้อยละ 100 ของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

123,900

กิจกรรมฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
92. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

2

2

ร้อยละ 15 ของเกษตรกร
เป้าหมายที่ผ่านการ
ฝึกอบรมสามารถจัดทา
บัญชี

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

ร้อยละ 15 ของจานวน
เกษตรกรที่สามารถจัดทา
บัญชีต้นทุนอาชีพได้

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

กิจกรรมฝึกอบรม
กิจกรรมดาเนินงาน
93. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ทฤษฎีใหม่)

กิจกรรมฝึกอบรม
กิจกรรมดาเนินงาน
94. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าตามแผนที่เกษตรเพือ่ การ
บริหารเชิงรุก (Agri-Map)
กิจกรรมบริหารจัดการการผลิตสินค้าตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเชิงรุก
(Agri-Map)
95. โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ฯ

กิจกรรมคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ฯ
96. โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

2

2

123,900
194,000

106,300
87,700
69,310

46,560
22,750
35,280

2

2

จานวนครั้งที่จัดนิทรรศการ

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

2

2

ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมายตาม
โครงการพระราชดาริ

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

17,500

2

2

ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมายตาม
โครงการพระราชดาริ

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

1,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ความ
ชาติ
น
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรมพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
97. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

2

2

ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมายตาม
โครงการพระราชดาริ

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

12,200

กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
98. โครงการตรวจบัญชีประจาปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

2

2

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้องใน
การทาธุรกรรมด้านการเงิน
กับสหกรณ์

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

3,633,660

กิจกรรมตรวจบัญชีประจาปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
99. โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการทาธุรกรรมทางการเงินของ
สมาชิกสหกรณ์

2

2

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้องใน
การทาธุรกรรมด้าน
การเงินกับสหกรณ์

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

18,000

กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นต่อการทาธุรกรรมทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์
100. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้น
พืน้ ฐานแก่สมาชิกสหกรณ์

2

2

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้องใน
การทาธุรกรรมด้าน
การเงินกับสหกรณ์

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

56,800

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่
สมาชิกสหกรณ์
101. โครงการพัฒนาเกษตรกรที่ทาบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น

2

2

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้องใน
การทาธุรกรรมด้าน
การเงินกับสหกรณ์

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

13,600

กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรที่ทาบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น
102. โครงการพัฒนาเกษตรกรให้ใช้ข้อมูลทางบัญชีอย่างยั่งยืน

2

2

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้องใน
การทาธุรกรรมด้าน
การเงินกับสหกรณ์

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

6,800

กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรให้ใช้ข้อมูลทางบัญชีอย่างยั่งยืน
103. โครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

2

2

สมาชิกสหกรณ์เป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาด้าน
การเงินการบัญชี

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

1,800

กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
104. โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตั้งใหม่

2

2

ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

300

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตั้งใหม่
105. โครงการส่งเสริมการจัดทาบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร

2

2

ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

178,600

2

2

ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์

สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์สตูล

141,190

2

2

ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ประโยชน์
ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์

สานักงานสหกรณ์
จังหวัดสตูล

2,999,400

สานักงานสหกรณ์
จังหวัดสตูล

41,000

สานักงานสหกรณ์
จังหวัดสตูล

326,700

กิจกรรมส่งเสริมการจัดทาบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร
106. โครงการเสริมสร้างการจัดทาบัญชีครัวเรือนเพือ่ การจัดการ
เศรษฐกิจระดับครอบครัว

กิจกรรมเสริมสร้างการจัดทาบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับ
ครอบครัว
107.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

108.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพือ่ แก้ไขปัญหาที่ดินกินของ
เกษตรกร

109.โครงการส่งเสริมอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

2

2

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
กระทรวงมหาดไทย
110. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานชุมชนศูนย์ราชการ ต.คลอง
ขุด อ.เมือง จ.สตูล
กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานชุมชนศูนย์ราชการ ต.คลองขุด อ.เมือง
จ.สตูล
กระทรวงอุตสาหกรรม
111. โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม(กตร.)
กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงอุตสาหกรรม(กตร.)
112. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมในภูมิภาค(กตร.)
กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมใน
ภูมิภาค(กตร.)
113. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทาฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพือ่
การเตือนภัยเศษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด(กยผ.)
กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการจัดทาฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัย
เศษฐกิโครงการค่
จอุตสาหกรรม
114.
าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้าและวางระบบธรร
มาภิบาลสิ่งแวดล้อม(กยผ.)
กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้าและวางระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม(กยผ.)
115. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับ 3 ขอ
กระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการการนโยบายเชิงพืน้ ที่ (กยผ.)
กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับ3 ขอกระทรวง
อุตสาหกรรมและบูรณาการการนโยบายเชิงพื้นที่ (กยผ.)
116. โครงการค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพือ่
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
กิจกรรมาใช้จ่ายการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
117. โครงการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ
กิจกรรมกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ
118. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมในภูมิภาค(กตร.)
กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมใน
ภูมิภาค(กตร.)
119. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการเข่งขันของเกษตร
อุตสาหกรรมและขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพือ่ พัฒนาวิสาหกิจ
สู่ตลาด 4.0(OPOAI+Mini ITC)
กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการเข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรมและ
ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาวิสาหกิจสู่ตลาด
4.0(OPOAI+Mini ITC)
กระทรวงวัฒนธรรม
120. โครงการอบรม ส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยใน
ชุมชนคุณธรรมจังหวัดสตูล
กิจกรรมอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมจากภูมิปัญญา
กิจกรรมอบรมส่งเสริมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจากภูมิปัญญา
121. โครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม
เขาโต๊ะพญาวัง
กิจกรรมจัดให้มีตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรม ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 12 ครั้ง
122. โครงการส่งเสริมศูนย์บันดาลไทยและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย จังหวัดสตูล
กิจกรรมจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน เพื่อจัดแสดงในศูนย์บันดาลไทย
จังหวัดสตูล จานวน 10 รายการ
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ความ
ชาติ
น
ย่อย
สาคัญ
2

2

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยดาเนินงาน

ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐาน สนง.โยธาธิการและ
ชุมชนศูนย์ราชการ ต.
ผังเมืองจังหวัดสตูล
คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

งบประมาณ
(บาท)

29,000,000

29,000,000

2

2

การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล

312,000
312,000

2

2

การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล

463,000
463,000

2

2

การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล

2

2

การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล

75,000
75,000
34,000
34,000

2

2

การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล

23,000
23,000

2

2

การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล

233,500
233,500

2

2

การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล

2

2

การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล

454,960
454,960
463,000
463,000

2

2

การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล

90,000

90,000

2

2

2

2

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับ
ความรู้และส่งเสริม
ผลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับ
ความรู้และส่งเสริม
ผลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม

สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดสตูล

สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดสตูล

34,000

17,000
17,000
300,000

300,000
2

2

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับ
ความรู้และส่งเสริม
ผลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม

สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดสตูล

10,000

10,000
340,030,187
122

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
(3) โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. โครงการรักษ์ เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล
กิจกรรมรักษ์ เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล
2. โครงการ Satun Geopark Fossil Fesstival

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ความ
ชาติ
น
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

2

1

จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม

อบจ.สตูล

2,000,000

2

1

จานวนนักท่องเที่ยว
เพิม่ ขึ้นในอัตราร้อยละ 7
ของจานวนนักท่องเที่ยว

อบจ.สตูล

500,000

2

1

ร้อยละ 3 ของการ
ขยายตัวของรายได้จาก
การท่องเที่ยว

อบจ.สตูล

240,000

2

1

ก่อสร้างโรงยิมเนเซี่ยม
จานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

92,070,000

2

1

ก่อสร้างหอประชุม
จานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

80,000,000

2

1

ร้อยละ 3 ของการ
ขยายตัวของรายได้จาก
การท่องเที่ยว

อบจ.สตูล

24,000,000

2

2

ผู้เข้าร่มกิจกรรมมีความ
พึงพอใจร้อยละ 70

อบจ.สตูล

150,000

2

2

ผู้เข้าร่มกิจกรรมมีความ
พึงพอใจร้อยละ 70

อบจ.สตูล

200,000

2

2

จานวนรายได้ที่เพิม่ ขึ้น

อบจ.สตูล

200,000

2

2

จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม

อบจ.สตูล

300,000

2

2

ถนนได้รับการก่อสร้าง
ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน
จานวน 1 แห่ง

เทศบาลเมืองสตูล

กิจกรรมก่อสร้างซุ้มประตูเมืองบริเวณหัวสะพานตา-ยาย
12. โครงการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพืน้ ที่

2

2

ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว
จานวน 1 แห่ง

อบต.ย่านซื่อ

100,000

กิจกรรมจัดกิจกรรมปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่
13. โครงการสารวจถ้าพญา บังสา หมู่ที่ 1

2

2

จานวนครั้งในการสารวจถ้า

อบต.ย่านซื่อ

30,000

2

2

จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม

อบจ.สตูล

200,000

2

2

จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม

อบจ.สตูล

200,000

2

2

จานวนผู้ได้รับบัตรไกด์

อบจ.สตูล

300,000

2

2

จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม

อบจ.สตูล

200,000

2

2

ผู้เข้าร่มกิจกรรมมีความ
พึงพอใจร้อยละ 70

อบจ.สตูล

500,000

2

2

อบจ.สตูล

1,000,000

2

2

ถนนได้รับการก่อสร้าง
ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน
จานวน 1 แห่ง

เทศบาลเมืองสตูล

10,000,000

2

2

ก่อสร้างตลาดชุมชนเพือ่
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

อบต.ควนกาหลง

1,430,000

กิจกรรม Satun Geopark Fossil Fesstival
3. โครงการขับเคลื่อนอุทยานธรณีโลกสตูล

กิจกรรมการขับเคลื่อนอุทยานธรณีโลกสตูล
4. โครงการก่อสร้างโรงยิมเนเซี่ยมขนาด 1,000 ที่นั้ง ภายในสนาม
กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างโรงยิมเนเซี่ยมขนาด 1,000 ที่นั้ง ภายในสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
5. โครงการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูล
6. โครงการ Shuttle bus เพือ่ การท่องเที่ยว satun UNESCO Global
Geopark
กิจกรรม Shuttle bus เพื่อการท่องเที่ยว satun UNESCO Global
Geopark
7. โครงการจัดเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเภอละงู
(ยอนหอยหลอด)
กิจกรรมจัดเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเภอละงู (ยอนหอยหลอด)
8. โครงการจัดงานมรกตอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู
(La-Ngu Food Festival)
กิจกรรมจัดงานมรกตอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู
(La-Ngu Food Festival)
9. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล
10. โครงการจัดกิจกรรม Street Art
กิจกรรม Street Art
11. โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองบริเวณหัวสะพานตา-ยาย

กิจกรรมดาเนินการสารวจถ้าพญาบังสา หมู่ที่ 1
14. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
15. โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรมขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว
16. โครงการจัดอบรมมัคคุเทศก์
กิจกรรมจัดอบรมมัคคุเทศก์
17.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล
18. โครงการ Satun Halal Street
กิจกรรมSatun Halal Street
19. โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวใน
ระดับภูมิภาค
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค
20.โครงการซุ้มประตูเมือง สู่การท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลก

กิจกรรมก่อสร้างซุ้มประตูเมือง กว้าง 28 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 15
เมตร (ทั้งสองฝั่ง)
21.โครงการก่อสร้างตลาดชุมชนเพือ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี

10,000,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ความ
ชาติ
น
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรมก่อสร้างลานคอนกรีต ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 45 เมตร
จานวน 1 ลาน งบประมาณ 485,400 บาท
กิจกรรมก่อสร้างห้องน้าห้องส้วม ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 3 เมตร
จานวน 2 หลัง งบประมาณ 663,333 บาท
กิจกรรมติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง จานวน 6 ต้น งบประมาณ 281,600
บาท
22. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

2

3

จานวนรายได้ที่เพิม่ ขึ้น
จากการท่องเที่ยว

อบจ.สตูล

500,000

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
23. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

2

4

จานวนรายได้ที่เพิม่ ขึ้น
จากการท่องเที่ยว

อบจ.สตูล

200,000

กิจกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
24. โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว

2

4

จานวนรายได้ที่เพิม่ ขึ้น
จากการท่องเที่ยว

อบจ.สตูล

200,000

2

4

จานวนรายได้ที่เพิม่ ขึ้น
จากการท่องเที่ยว

อบจ.สตูล

150,000

2

4

ประชาชนมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 70

อบจ.สตูล

3,000,000

2

4

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

7,800,000

2

4

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบจ.สตูล

8,400,000

2

4

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบจ.สตูล

7,850,000

2

4

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

เทศบาลกาแพง

14,307,300

กิจกรรบุกเบิกก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็กสายเขาแดง
31.โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก สายห้วยบ่วง

2

4

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

เทศบาลกาแพง

10,302,700

กิจกรรมบุกเบิกก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก สายห้วยบ่วง
32.โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก สายควนเปลือกหอย

2

4

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

เทศบาลกาแพง

5,371,200

กิจกรรมบุกเบิกก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก สายควนเปลือกหอย
33. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

2

4

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

เทศบาล
เมืองสตูล

50,000,000

กิจกรรมติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญรวมทั้ง
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและอุบัติเหตุจราจร ในเขตเทศบาลเมือง
สตูล
34. โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุม

2

4

ก่อสร้างอาคารห้องประชุม
จานวน 1 แห่ง

อบต.ควนกาหลง

12,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

8,400,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

9,067,000

กิจกรรมขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว
25. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่ การจัดทาแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล
26. โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนน
กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนน
27. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0037 แยกทางหลวง 406ทางหลวง 4041 ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0037 แยกทางหลวง 406 - ทาง
หลวง 4041 ต.ควนขัน
อ.เมืองสตูล
28. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1- 0003 บ้านแป-ระใต้ บ้านทางยาง ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ, ต.สาคร อ.ท่าแพ
กิจกรรมปรับปรุงถนนสายสต.ถ.1-0003 บ้านแป-ระใต้ บ้านทางยาง
ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ,ต.สาคร อ.ท่าแพ
29. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ. 1-0082 หัวสะพานละงู - บ้าน
ผัง 17,บ้านผัง 18 (ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง)
กิจกรรมปรับปรุงถนน สาย สต.ถ. 1-0082 หัวสะพานละงู - บ้านผัง
17,บ้านผัง 18 (ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง)
30. โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก สายเขาแดง

กิจกรรมก่อสร้างอาคารห้องประชุม
35. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต ถ.1-0.009 บ้านควนไสน-คลองละ
งู (ตาบลกาแพง, ต.เขาขาว,ต.น้าผุด อ.ละงู) ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 8.634 กม. ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 ม. ตามแบบที่
กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต ถ.1-0.009 บ้านควนไสน-คลองละงู
(ตาบลกาแพง, ต.เขาขาว,ต.น้าผุด อ.ละงู) ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 8.634 กม. ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 ม. ตามแบบที่กาหนด
36. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0058 บ้านปลักสาวสูง-บ้าน
ทุ่งพัก (ต.ควนกาหลง, ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง) ผิวจราจรกว้าง 5.00
ม. ระยะทาง 4.251 กม. ตามแบบที่กาหนด

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0058 บ้านปลักสาวสูง-บ้านทุ่งพัก
(ต.ควนกาหลง, ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง) ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.
ระยะทาง 4.251 กม. ตามแบบที่กาหนด
37. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ. 1-0030 ทางเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวน้าพุร้อนทุ่งนุ้ย ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ระยะทาง 1.500 กม. ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 ม. ตามแบบ
ที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ. 1-0030 ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวน้าพุ
ร้อนทุ่งนุ้ย ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
1.500 กม. ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 ม. ตามแบบที่กาหนด
38. โครงการปรับปรุงถนนสายสต.ถ.1-0038 รร.บ้านปากละงู บ้าน
ท่าชะมวง (ต.ละงู อ.ละงู) ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 2.000
กม. ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสายสต.ถ.1-0038 รร.บ้านปากละงู - บ้านท่า
ชะมวง (ต.ละงู อ.ละงู) ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 2.000 กม.
ตามแบบที่กาหนด
39. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0043 หมู่ที่ 3,9 ต.ท่าแพ หมู่ที่ 4 ต.ควนกาหลง ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 4.921 กม.
ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0043 หมู่ที่ 3,9 ต.ท่าแพ - หมู่ที่ 4
ต.ควนกาหลง ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 4.921 กม. ตามแบบที่
กาหนด
40. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1 - 0060 บ้านยางในคง หมู่ที่
12 ต.ละงู อ.ละงู ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 1.179 กม.
ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1 - 0060 บ้านยางในคง หมู่ที่ 12 ต.
ละงู อ.ละงู ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 1.179 กม. ตามแบบที่
กาหนด
41. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1- 0057 บ้านน้าหรา - บ้านควน
กาหลง (ต.ทุ่งนุ้ย,ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง) ผิวจราจรกว้าง 6.00
ม. ระยะทาง 2.560 กม. ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1- 0057 บ้านน้าหรา - บ้านควน กาหลง
(ต.ทุ่งนุ้ย,ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง) ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง
2.560 กม. ตามแบบที่กาหนด
42. โครงการปรับปรุงถนนสายสต.ถ.1-0019 บ้านทุ่งหญ้าแดง-บ้าน
กาลันยีตัน อ.เมือง ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 4.425 กม.
ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสายสต.ถ.1-0019 บ้านทุ่งหญ้าแดง-บ้านกาลันยีตัน
อ.เมือง ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 4.425 กม. ตามแบบที่
กาหนด
43. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ. 1-xxxx บ้านทุ่งวิมาน-บ้านควน
ขัน (ต.บ้านควน , ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล) ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.800 กม. ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 ม. ตามแบบที่
กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ. 1-xxxx บ้านทุ่งวิมาน-บ้านควนขัน (ต.
บ้านควน , ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล) ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง
1.800 กม. ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 ม. ตามแบบที่กาหนด
44. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ. 1-0065 บ้านช่องไทร - บ้าน
ท่าซิว (ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า) ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง
3.000 กม. ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ. 1-0065 บ้านช่องไทร - บ้านท่าซิว (ต.
นาทอน อ.ทุ่งหว้า) ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 3.000 กม. ตาม
แบบที่กาหนด
45. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บนสายทางถนน สต.ถ.1-0013
บ้านทุ่งไหม้ - ผัง 17 (ต.น้าผุด อ.ละงู) ขนาด 1.50x1.50x15.00 ม.
จานวน 3 ช่อง ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.
บนสายทางถนน สต.ถ.1-0013 บ้านทุ่งไหม้ - ผัง 17 (ต.น้าผุด อ.ละงู)
ขนาด 1.50x1.50x15.00 ม.จานวน 3 ช่อง ตามแบบที่กาหนด
46. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ถนนสาย สต.ถ. 1-0097 บ้านผัง
19 ม. 8 ต.นิคมพัฒนา - รร.ปาล์มพัฒนวิทย์ ม.2 ต.ปาล์มพัฒนา อ.
มะนัง ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 20.00 ม.
กิจกรรมก่อสร้างสะพาน คสล. ถนนสาย สต.ถ. 1-0097 บ้านผัง 19 ม. 8
ต.นิคมพัฒนา - รร.ปาล์มพัฒนวิทย์ ม.2 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง ขนาด
กว้าง 9.00 ม. ยาว 20.00 ม.

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ความ
ชาติ
น
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

7,800,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

8,400,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

8,500,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

4,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

5,800,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

9,457,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

7,800,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

7,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

448,700

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

3,960,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
47. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสาย สต.ถ.1-0022
บ้านผัง 120 - บ้านผัง 42 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง ขนาด
1.50x1.50x15.00 ม. จานวน 2 ช่อง ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสาย สต.ถ.1-0022 บ้านผัง 120 บ้านผัง 42 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง ขนาด 1.50x1.50x15.00 ม.
จานวน 2 ช่อง ตามแบบที่กาหนด
48. โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย หมู่ที่ 1 ต.ทุ่ง
หว้าอาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 14 ม. ยาว 48 ม.
กิจกรรมซ่อมแซม/ปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย หมู่ที่ 1 ตาบลทุ่งหว้า
อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 14 ม. ยาว 48 ม.
49. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต ถ.1-0.009 บ้านควนไสน-คลองละ
งู (ตาบลกาแพง, ต.เขาขาว,ต.น้าผุด อ.ละงู) ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 8.634 กม. ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 ม. ตามแบบที่
กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต ถ.1-0.009 บ้านควนไสน-คลองละงู
(ตาบลกาแพง, ต.เขาขาว,ต.น้าผุด อ.ละงู) ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 8.634 กม. ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 ม. ตามแบบที่กาหนด
50. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0016 บ้านผัง 6 - บ้านผัง
ปาล์ม 5 อ.มะนัง ผิวจราจร 6.00 ม. ระยะทาง 5.150 กม. ไหล่ทาง
ข้างละ 0.00-1.00 ม. ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0016 บ้านผัง 6 - บ้านผังปาล์ม 5
อ.มะนัง ผิวจราจร 6.00 ม. ระยะทาง 5.150 กม. ไหล่ทางข้างละ
0.00-1.00 ม. ตามแบบที่กาหนด
51. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ. 1-xxxx บ้านทุ่งวิมาน - บ้านควนขัน
(ต.บ้านควน,ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล ) ผิวจราจร 6.00 ม.ระยะทาง 3.000
กม. ไหล่ทางข้างละ 0 .00-1.00 ม. ตามแบบที่กาหนด

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หน่วยดาเนินงาน
ความ
ชาติ
น
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
2
5
ถนนได้รับการปรับปรุงให้
อบจ.สตูล
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

งบประมาณ
(บาท)
300,000

2

5

ท่าเรือได้รับการปรับปรุง
จานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

8,700,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

15,600,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

13,300,000

อบจ.สตูล

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

7,800,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

10,800,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

12,880,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

7,800,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

8,500,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

7,800,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

11,902,000

กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ. 1-xxxx บ้านทุ่งวิมาน - บ้านควนขัน (ต.บ้าน
ควน , ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล ) ผิวจราจร 6.00 ม.ระยะทาง 3.000 กม.
ไหล่ทางข้างละ .00-1.00 ม. ตามแบบที่กาหนด

52. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0002 บ้านควนเก - อุใด
เจริญ อ.ท่าแพ, อ.ควนกาหลง จ.สตูล
กิจกรรมโครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0002 บ้านควนเก - อุใด
เจริญ อ.ท่าแพ, อ.ควนกาหลง จ.สตูล
53. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0010 บ้านป่าฝางบ้านทุ่งเสม็ด ต.กาแพง อ.ละงู จ.สตูล ผิวจราจร 6.00 ม. ระยะทาง
5.554 กม. ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0010 บ้านป่าฝาง-บ้านทุ่งเสม็ด ต.
กาแพง อ.ละงู จ.สตูล ผิวจราจร 6.00 ม. ระยะทาง 5.554 กม. ตาม
แบบที่กาหนด
54. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0026 บ้านเขาน้อย-บ้านย่าน
ซื่อ อ.เมือง, อ.ควนโดน จ.สตูล ผิวจราจร 6.00 ม. ระยะทาง 2.650
กม. ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0026 บ้านเขาน้อย-บ้านย่านซื่อ อ.
เมือง, อ.ควนโดน จ.สตูล ผิวจราจร 6.00 ม. ระยะทาง 2.650 กม. ตาม
แบบที่กาหนด
55. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0022 บ้านผัง 120 - บ้านผัง
42 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลงจ.สตูล ผิวจราจร 6.00 ม. ระยะทาง
2.650 กม. ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0022 บ้านผัง 120 - บ้านผัง 42
ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ผิวจราจร 6.00 ม. ระยะทาง
2.650 กม. ตามแบบที่กาหนด
56. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0057 บ้านน้าหรา - บ้าน
ควนกาหลง ต.ทุ่งนุ้ย, ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ผิวจราจร
6.00 ม. ระยะทาง 3.500 กม. ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0057 บ้านน้าหรา - บ้านควนกาหลง
ต.ทุ่งนุ้ย, ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ผิวจราจร 6.00 ม.
ระยะทาง 3.500 กม. ตามแบบที่กาหนด
57. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0048 บ้านควนสูง - บ้าน
ปาเต๊ะ ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล ผิวจราจร 6.00 ม. ระยะทาง
4.000 กม. ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0048 บ้านควนสูง - บ้านปาเต๊ะ ต.
เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล ผิวจราจร 6.00 ม. ระยะทาง 4.000 กม.
ตามแบบที่กาหนด

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
58. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0061 บ้านห้วยไทร - บ้านผัง
41 ต.ละงู อ.ละงู, ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.025 กม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0061 บ้านห้วยไทร - บ้านผัง 41 ต.
ละงู อ.ละงู, ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ระยะทาง 2.025 กม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ตามแบบที่กาหนด
59. โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย สต.ถ.1-0007 บ้านคลองขุด บ้านหัวทาง อ.ละงู จ.สตูล โดยปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 4.059 กม. ไหล่ทางข้างละ0.00 - 1.00 ม. (ปี 64,65
ขอปรับปรุงผิวจราจรเป็น คสล.2.000 กม) ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนน คสล. สาย สต.ถ.1-0007 บ้านคลองขุด - บ้านหัว
ทาง อ.ละงู จ.สตูล โดยปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง
4.059 กม. ไหล่ทางข้างละ0.00 - 1.00 ม. (ปี 64,65 ขอปรับปรุงผิว
จราจรเป็น คสล.2.000 กม) ตามแบบที่กาหนด
60. โครงการปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0038 ร.ร.ปากละงู-บ้านท่า
ชะมวง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
5.350 เมตร ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0038 ร.ร.ปากละงู-บ้านท่าชะมวง
ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 5.350
เมตร ตามแบบที่กาหนด
61. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-XXXX บ้านโคกพิลา ต.ควน
โพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.375
กม. ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-XXXX บ้านโคกพิลา ต.ควนโพธิ์ อ.
เมือง จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.375 กม. ตาม
แบบที่กาหนด
62. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0006 บ้านช่องงับ-บ้านบารายี
อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.554 กม.
ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0006 บ้านช่องงับ-บ้านบารายี อ.ทุ่ง
หว้า จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.554 กม. ตาม
แบบที่กาหนด
63. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0031 บ้านเกาะใหญ่ - บ้านบู
เก็ตยามู อ.ควนกาหลง , อ.ควนโดน จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ระยะทาง 4.868 กม. ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0031 บ้านเกาะใหญ่ - บ้านบูเก็ตยามู
อ.ควนกาหลง , อ.ควนโดน จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
4.868 กม. ตามแบบที่กาหนด
64. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0003 บ้านแป-ระใต้ - บ้าน
ทางยาง อ.ท่าแพ จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
4.990 กม. ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0003 บ้านแป-ระใต้ - บ้านทางยาง
อ.ท่าแพ จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.990 กม.
ตามแบบที่กาหนด
65. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0001 บ้านท่าแพ - บ้านปลัก
ใหญ่ใจดี อ.ท่าแพ จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
4.170 กม. ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0001 บ้านท่าแพ - บ้านปลักใหญ่ใจดี
อ.ท่าแพ จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.170 กม.
ตามแบบที่กาหนด
66. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-xxxx บ้านศาลากระเบื้อง
-บ้านท่าจีน อ.เมือง จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
2.830 กม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ตามแบบที่กาหนด

กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-xxxx บ้านศาลากระเบื้อง-บ้านท่าจีน
อ.เมือง จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.830 กม.
ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ตามแบบที่กาหนด
67. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0097 บ้านผัง 19 ม.8 ต.
นิคมพัฒนา-ร.ร.ปาล์มพัฒนวิทย์ ม.2 ต.ปาล์มพัฒนา ผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ระยะทาง 2.912 กม.พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล.
9.00x12.00 ม. ตามแบบที่กาหนด

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หน่วยดาเนินงาน
ความ
ชาติ
น
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
2
5
ถนนได้รับการปรับปรุงให้
อบจ.สตูล
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

งบประมาณ
(บาท)
9,720,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

29,190,600

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

10,491,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

5,363,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

5,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

10,400,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

12,428,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

15,340,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

13,584,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

15,730,400

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ความ
ชาติ
น
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0097 บ้านผัง 19 ม.8 ต.นิคมพัฒนาร.ร.ปาล์มพัฒนวิทย์ ม.2 ต.ปาล์มพัฒนา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 2.912 กม.พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. 9.00x12.00 ม.
ตามแบบที่กาหนด
68. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 3 บ้านปูยู ต.ปูยู อ.เมือง จ.
สตูล โดยก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาด พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 156 ตร.ม. ,
สะพานท่าเทียบเรือ ยาวไม่น้อยกว่า 49 ม. ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมก่อสร้างท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 3 บ้านปูยู ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล โดย
ก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 156 ตร.ม. , สะพานท่าเทียบ
เรือ ยาวไม่น้อยกว่า 49 ม. ตามแบบที่กาหนด
69. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 8 ริมสระ
หมู่ที่ 4
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.655 กิโลเมตร
70. โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปาล์ม 6 หัวสะพานอุไดเจริญ หมู่ที่ 5
กิจกรรมซ่อมสร้างผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
238.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1440 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุ
กว้างข้างละ 0.50 เมตร
71. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองทราย-ทุ่งหว้าแตน หมู่ที่ 1
ตาบลวังประจัน
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายคลองทราย-ทุ่งหว้าแตน หมู่ที่ 1 ตาบล
วังประจัน
72. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาหัวเมืองวังประ หมู่ที่ 2 ตาบล
วังประจัน
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายนาหัวเมืองวังประ หมู่ที่ 2 ตาบลวังประจัน
73. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายเลียบเขา หมู่ที่ 1-2
ตาบลวังประจัน
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายเลียบเขา หมู่ที่ 1-2 ตาบล
วังประจัน
74. โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันออก
กิจกรรมก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันออก
75. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายต่างๆในเขตเทศบาล
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายต่างๆในเขตเทศบาล
76. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 4 หมู่ที่ 9 –
บ้านอุใดเหนือ หมู่ที่ 6

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

6,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.นิคม
พัฒนา

2,700,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.นิคมพัฒนา

1,021,900

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต. วังประจัน

4,935,450

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต. วังประจัน

4,117,400

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต. วังประจัน

2,976,760

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้ เทศบาลเมืองสตูล
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

100,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

เทศบาลเมืองสตูล

21,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.อุใดเจริญ

1,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.อุใดเจริญ

1,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.อุใดเจริญ

1,000,000

2

5

อบต.อุใดเจริญ

2,164,500

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.ควนสตอ

4,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.ควนสตอ

6,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.ควนสตอ

1,700,000

กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 4 หมู่ที่ 9 –
บ้านอุใดเหนือ หมู่ที่ 6
77. โครงการก่อสร้างนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านผัง
35 หมู่ที่ 3 –บ้านผัง 34 หมู่ที่ 2
กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านผัง 35 หมู่ที่
3 – บ้านผัง 34 หมู่ที่ 2
78. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน
คลองลาโลน หมู่ที่ 5 – บ้านผัง 41 หมู่ที่ 3
กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองลา
โลน หมู่ที่ 5 – บ้านผัง 41 หมู่ที่ 3
79. โครงการก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บ้านไร่สาธิต (งานก่อสร้าง ศาลาริมน้า)
กิจกรรมงานก่อสร้างศาลาริมน้าขนาด Ø 7.00 เมตรจานวน 10 หลัง
80. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประตูวังพะเนียตโคกม่วง
หมู่ 1 เชื่อม ม.2
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.ซอยประตูวังพะเนียตโคกม่วงหมู่ 1 เชื่อม ม.3
81. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน เชื่อมต่อสายประตูลม
หมู่ 3
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน เชื่อมต่อสายประตูลม หมู่ 3
82. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสนามกีฬา หมู่ 4 และภายใน
สนามกีฬา
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสนามกีฬา หมู่ 4 และภายในสนามกีฬา

ก่อสร้างศาลาริมน้าจานวน
1 แห่ง

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
83. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถ้าลาหอย หมู่ 6
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายถ้าลาหอย หมู่ 6
84. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน-เกาะโท หมู่ 9

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หน่วยดาเนินงาน
ความ
ชาติ
น
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
2
5
ถนนได้รับการปรับปรุงให้
อบต.ควนสตอ
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

งบประมาณ
(บาท)
2,500,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.ควนสตอ

2,200,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ควนสตอ

5,200,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ควนสตอ

8,200,000

2

5

จานวนพืน้ ที่ที่มีการขยาย
เขตไฟฟ้า

อบต.ควนสตอ

300,000

2

5

ก่อสร้างประปาให้ได้
มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.ควนสตอ

3,600,000

2

5

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพืน้ ที่มีไฟฟ้าใช้

อบต.ควนสตอ

300,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

1,276,000

2

5

มีการปรับปรุงคูระบายน้า
จานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

8,550,000

กิจกรรมก่อสร้างคูระบายน้า คสล.สายเขาน้อยเหนือ
92. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหัวสะพาน ห้วยนุ้ย (ชลประทาน)

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

1,968,000

กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสะพานห้วยนุ้ย - หนองกก
93. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบห้วยนุ้ย หมู่ที่ ๔

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

1,680,000

กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบห้วยนุ้ย
94. โครงการปรับปรุงถนนสายควนเทศ - หมู่ที่ 1

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

4,212,000

กิจกรรมปรับปรุงถนนสายควนเทศ หมู่ที่ 1
95. โครงการบุกเบิกถนนสายกลางนา (ต่อจากจุดเดิม) หมู่ที่ 7

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

1,144,000

กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน-เกาะโท หมู่ 10
85. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ 5 ถึง หมู่ 10 เชื่อมตาบลควน
โดน
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ 5 ถึง หมู่ 10 เชื่อมตาบลควนโดน
86. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทาน หมู่ 6 ถึงหมู่ 7
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทาน หมู่ 6 ถึงหมู่ 8
87. โครงการปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งระบบส่องสว่าง
สนามกีฬากลาง อาเภอควนโดน หมู่ที่ 4
กิจกรรมปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งระบบส่องสว่างสนามกีฬา
กลางอาเภอควนโดน หมู่ที่ 5
88. โครงการก่อสร้างระบบประปา ผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 6
กิจกรรมก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 6
89. โครงการติดตั้งโคมไฟกิ่งเดี่ยว สีส้มในเขตตาบลควนสตอ
กิจกรรมติดตั้งโคมไฟกิ่งเดี่ยว สีส้มในเขตตาบลควนสตอ
90. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบเขาพญาบังสา (ส่วนที่เหลือ)
หมู่ที่ 1
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบเขาพญาบังสา (ส่วนที่เหลือ)
91. โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล. สายเขาน้อยเหนือ หมู่ที่ 3

กิจกรรมบุกเบิกถนนสายกลางนา (ต่อจากจุดเดิม)
96. โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล. สายหลังบ้านนายชาฟีอี บ้านนายกอเดช หมู่ที่ 2
กิจกรรมก่อสร้างคูระบายน้า คสล. สายหลังบ้านนายชาฟีอี บ้านนายกอเดช
หมู่ที่ 2
97. โครงการบุกเบิกถนนซอยสลีมีน (ต่อจากจุดเดิม) หมู่ที่ ๓

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

500,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

280,000

กิจกรรมบุกเบิกถนนซอยสลีมีน
98. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายในบ้านเขาน้อย หมู่ที่ ๓

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

140,000

กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.สายในบ้านเขาน้อย
99. โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบปลักใหญ่ลึก หมู่ที่ 4

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

300,000

2

5

ประชาชนในพืน้ ที่มีไฟฟ้าใช้

อบต. ย่านซื่อ

12,000,000

2

5

มีการปรับปรุงคูระบายน้า
จานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

280,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.ฉลุง

1,040,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.ฉลุง

8,829,000

กิจกรรมบุกเบิกถนนสายเลียบปลักใหญ่ลึก
100. โครงการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าในพืน้ ที่ อบต. ย่านซื่อ
กิจกรรมดาเนินการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่
101. โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล.จากบ้านนางเสาวลักษณ์ บ้านนายสมาน ดาหมาด หมู่ที่ 2
กิจกรรมก่อสร้างคูระบายน้า คสล.จากบ้านนางเสาวลักษณ์ - บ้านนายสมาน
ดาหมาด หมู่ที่ 2
102. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. สายโคกประดู่ หมู่ที่ 11
กิจกรรมปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. สายโคกประดู่ หมู่ที่ 11
103. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล.สายบ้านทุ่ง (สระใหญ่) หมู๋
ที่ 8

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
กิจกรรมปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล.สายบ้านทุ่ง (สระใหญ่) หมู๋ที่ 8
104. โครงการก่อสร้างทางระบายน้าสายบ้านกุบังจามัง หมู่ที่ 4,6,7
กิจกรรมก่อสร้างทางระบายน้าสายบ้านกุบังจามัง หมู่ที่ 4,6,7
105. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ซอยควนปันยี หมู่ที่ 8
กิจกรรมก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ซอยควนปันยี หมู่ที่ 8
106. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต ซอยริม
คลอง หมู่ที่ ๑๑,๕
กิจกรรมก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต ซอยริมคลอง หมู่ที่
๑๑,๕
107. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายริมห้วยชั่งทอง หมู่ที่ 13
กิจกรรมก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายริมห้วยชั่งทอง หมู่ที่ 13
108. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายห้วยยาหมูด
เหนือ หมู่ที่ ๖ รหัสสายทาง สต.ถ. ๓๖๐๒๘
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน กรีตผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว
640 เมตร
109. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนเทศ หมู่ที่ ๕ บ้านผัง ๓๖ หมู่ที่ ๗ รหัส สายทาง สต.ถ.๓๖๐๓๖
กิจกรรมก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,
765 เมตร
110. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 รหัสสาย
ทาง สต.ถ.๓๖๐32
กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,665 เมตร
111. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเกาะไทร-แป-ระเหนือ หมู่ที่ 3
รหัสสายทาง สต.ถ. ๓๖๐08
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว 2,850 เมตร
112. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายควนโท๊ะ -แป-ระ
เหนือ หมู่ที่ 2 รหัสสายทาง สต.ถ.๓๖๐๐5
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร
ยาว 526 เมตร
113. โครงการขยายเขตไฟฟ้าและสายดับสาธารณะ พร้อมปรับปรุง
แนวเสาไฟฟ้า
กิจกรรมขยายเขตไฟฟ้าและสายดับสาธารณะ พร้อมปรับปรุงแนวเสาไฟฟ้า
114. โครงการติดตั้งเพิม่ เติม /ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต อบต.
กิจกรรมติดตั้งเพิ่มเติม/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต อบต.
115. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง
แหล่งอุทยานธรณีโลกสตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนผิว พาราแสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านซอย 6 หมู่ที่ 4
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,393 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวิเศษ หมู่ที่ 4 ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 881 เมตร หนา 0.15 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างถนนพารา แอสฟัลท์คอนกรีตสาย ซอยไกลวังวล หมู่ที่ 3
ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว1,244 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์สายบ้านซอย 5 หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง
6 เมตร รยาว 1,120 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยาง ACสายหลังมัสยิดธรรมประทีป ม.1 ม.10
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตรหนา 0.05 เมตร
กิจกรรมปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอย10 - ซอย 2
หมู่ที่ 3กว้าง 7 เมตร ยาว1,250 เมตร หนา 0.05 เมตร
116. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้า คสล.ถนน
เทศบาล
2 ซอย 1 ถึงถนนยนตรการกาธร
กิจกรรมก่อสร้างรางระบายน้า คสล. กว้างภายใน 1.00 เมตร ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 768 เมตร ท่อพักทุกระยะไม่เกิน 8.00 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว
688 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,440 เมตร
117. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.แนวเขื่อนริมคลองละงู
กิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล.แนวเขื่อนริมคลองละงู
118. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ความ
ชาติ
น
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

2

5

มีการปรับปรุงคูระบายน้า

อบต.ฉลุง

7,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.ฉลุง

4,875,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.ฉลุง

2,500,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.ฉลุง

๔,๔๕๔,๐๐๐

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.แป-ระ

2,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.แป-ระ

8,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.แป-ระ

3,800,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.แป-ระ

10,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบต.แป-ระ

4,020,000

2

5

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพืน้ ที่มีไฟฟ้าใช้

อบต.แป-ระ

1,500,000

2

5

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในพืน้ ที่มีไฟฟ้าใช้

อบต.แป-ระ

500,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
อบต.ควนกาหลง
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

เทศบาลตาบล
ควนโดน

9,131,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

เทศบาลตาบล
กาแพง

65,000,000

2

5

ประชาชนในพืน้ ที่มีความ
ปลอดภัย

เทศบาลตาบล
กาแพง

6,508,195

30,655,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
119. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ความ
ชาติ
น
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

70,071,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.อุใดเจริญ

4,400,000

121. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน
ผัง 32 หมู่ที่ 2 - บ้าน ผัง 35 หมู่ที่ 3
กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านผัง 32 หมู่ที่ 2 – บ้านผัง 35 หมู่ที่
3 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 968 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,744 ตารางเมตร
122. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน
ผัง 32 หมู่ที่ 2 - บ้านหนองโพรง หมู่ที่ 5
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผัง 32 หมู่ที่ 2 – บ้าน
หนองโพรง หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,268 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,072 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.อุใดเจริญ

3,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.อุใดเจริญ

5,900,000

123. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน
ผัง 39 - บ้านผัง 34 หมู่ที่ 2
กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านผัง 39 – บ้านผัง 34 หมู่ที่ 2 ผิว
จราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 684 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,104
ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.อุใดเจริญ

2,760,000

124. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 120 ซอย
ในกลุ่ม 30 หมู่ที่ 7
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผัง 120 ซอยในกลุ่ม
30 หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 365 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,825 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง/วัสดุ
คัดเลือกกว้างข้างละ 0.50 เมตร

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.อุใดเจริญ

1,300,000

กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย สตูล ถ.1-009 บ้านควนไสย - คลองละงู
ต.กาแพง ,ต.เขาขาว ,ต.น้าผุด อ.ละงู จ.สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย สต.ถ. 1-0016 บ้านผัง 6 - บ้านผังปาล์ม 5
อ.มะนัง จ.สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย สต.ถ.1-0002 บ้านควนเก-อุใดเจริญ อ.ท่า
แพ,อ.ควนกาหลง จ.สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย สต,ถ, 1-0010 บ้านป่าฝาง - บ้านทุ่งเสม็ด
ต.กาแพง อ.ละงู จ.สตูล
กิจกรรมซ่มอสร้างถนน สาย สต.ถ.1-0057 บ้านน้าหรา-ย้านควนกาหลง
ต.ทุ่งนุ้ย ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย สต.ถ.1-0065 บ้านช่องไทร-บ้านท่าซิว
ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย สต.ถ.1-0059 บ้านซอย9 - บ้านซอย 8
ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย สต..ถ.1-0052 หมู่ที่ 4 ต.คลองขุด - บ้าน
โคกพยอม ต.คลองขุด,ตงพิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย สต.ถ.1-0032 บ้านคลองขุดเหนือ-เขต
เทศบาล ต.คลองขุด,ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย สต.ถ.1-0061 บ้านห้วยไทร-บ้านผัง41 ต.
ละงู อ.ละงู, ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย สต.ถ.1-0089 บ้านนาแก้ว - บ้านป่าแก่บ่อ
หิน ต.น้าผุด อ.ละงู ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย สต.ถ.1-0007 บ้านคลองขุด-บ้านหัวทาง
อ.ละงู จงสตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย สต.ถ.1-0038 โรงเรียนปากละงู - บ้านท่า
ชะมวง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนส สาย สต.ถ.1-0004 บ้านวังใหญ่ - บ้านเกาะไทร
อ.ท่าแพ จ.สตูล
กิจกรรมซ่อมสร้างถนน สาย สต.ถ.1-0056 บ้านบ่อทอง - บ้านทุ่งพัก
ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล
120. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน
ผัง
่ที่ 1 บ้บปรุ
านผังถนนลาดยางสายบ้
ง 32 หมู่ที่ 2 านผัง 1 หมู่ที่ 1 – บ้านผัง 32 หมู่ที่ 2
กิ1จหมู
กรรมปรั
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,425 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,400 ตารางเมตร

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
125.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายสาม
แยกบ้านไร่สาธิต - บ้านผัง 4 หมู่ที่ 9
กิจกรรมปรับปรุถนนลาดยางสายแยกบ้านไร่สาธิต - บ้านผัง 4 หมู่ที่ 9 ผิว
จราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 625 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750
ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
126.โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง
แหล่งอุทยานธรณีโลกสตูล
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพิเศษ หมู่ที่ 7 ตาบลควน
กาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 981
เมตร หนา 0.15 เมตร

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
ชาติ
น
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
2
5
ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

อบต.อุใดเจริญ

2,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ควนกาหลง

35,900,000

127.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายมัสยิด - สวนปาล์ม หมู่ที่ 6

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ควนโดน

3,646,900

กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางสายมัสยิด - สวนปาล์ม หมู่ที่ 6
128. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยเพิม่ พูน หมู่ 8

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ควนโดน

836,700

กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยเพิ่มพูน หมู่ 8
129. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสระน้า กสช. - ช่องแคบ หมู่ที่ 2

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ควนโดน

5,575,700

กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง สายสระน้า กสช. - ช่องแคบ หมู่ที่ 2
130. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายมัสยิด หมู่ที่ 7

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ควนโดน

2,349,600

กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางสายมัสยิด หมู่ที่ 7
131. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเพิม่ ทรัพย์ หมู่ที่ 8

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ควนโดน

1,603,700

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ควนโดน

1,595,200

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ควนโดน

3,115,100

กิจกรรมก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายซอยไกลวังวน ช่วงที่ 2
หมู่ที่ 3 ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 1,245 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านซอย 5 หมู่ที่ 4
ตาบลควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,120 เมตร หนา
0.05 เมตร
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายหลังมัสยิดธรรมประทีป หมู่ที่ 1,
หมู่ที่ 10 ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายซอยชายคลอง (ซอย
หลังมัสยิดธรรมประทีป) หมู่ที่ 1 ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยกุโบร์ 8/2
ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 8 ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอย 8/2 ช่วงที่ 2
หมู่ที่ 8 ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 1,440 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายซอยไกลวังวน ช่วงที่ 1
หมู่ที่ 10 ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซอย 8 หมู่ที่ 7 ตาบล
ควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ 8
132. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบเหมืองส่งน้า
บ้านสุเรน - ร.ร.ปันจอร์ หมู่ที่ 2
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบเหมืองส่งน้าบ้านสุเรน
ร.ร.ปันจอร์ หมู่ที่ 2
133. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนโต๊ะโส๊ะ - ถนน
เลียบเขา หมู่ที่ 2

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนโต๊ะโส๊ะ - ถนนเลียบเขา
หมู่ที่ 2
134. โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล.ซอย 8 ซอย 9 ซอย 10 หมู่ที่
2
กิจกรรมก่อสร้างคูระบายน้า คสล. ซอย 8 ซอย 9 ซอย 10 หมู่ที่ 2
135. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้ได้มาตรฐาน เพือ่ รับรอง
เส้นทางท่องเที่ยว
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนสตูลธานี ซอย
อนุบาลทักษิณสยาม
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซ่มเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนสตูล
ธานี ซอยข้างโรงแรมวังใหม่
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซ่มเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนสตูล
ธานี ซอยร้านธาม
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนปานราลึก
ซอย 1
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนปานราลึก
ซอย 4
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนปานราลึก
ซอย 5
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนปานราลึก
ซอย 6
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนปานราลึก
ซอย 9
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนราษฎร์อุทิศ
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซ่มเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนเลี่ยง
เมือง บริเวณแยกจงหัวและแยกกองทุน
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซ่มเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนประชา
อุทิศ
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนศุลกานุกูล
ซอย 11
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนศุลกานุกูล
ซอย 12
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนศุลกานุกูล
ซอย 14
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนศุลกานุกูล
ซอย 16
กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต ถนนเลี่ยงเมือง
136. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแประ - พิปูน
หมู่ที่ 7
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแประ-พิปูน หมู่ที่ 7 ตาบล
ปาล์มพัฒนา อาเภอมะนังจังหวัดสตูล ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว
1,300 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ความ
ชาติ
น
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

2

5

มีการปรับปรุงคูระบายน้า
ให้ได้มาตรฐาน

อบต.ควนโดน

3,243,700

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

เทศบาลเมืองสตูล

21,000,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ปาล์มพัฒนา

3,228,000

137.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 19 หมุ่ที่
8 ต.นิคมพัฒนา - หมู่ที่ 1 ต.ปาล์มพัฒนา
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 19 หมู่ที่ 8ตาบล
นิคมพัฒนา - หมู่ที่ 1 ตาบลปาล์มพัฒนา อาเภอมะนัง จังหวัดสตูลความ
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 464.00 เมตร

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ปาล์มพัฒนา

1,764,300

138.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนปาล์ม
พัฒนวิทย์และขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผัง 19 หมุ่ที่
8 ต.นิคมพัฒนา - หลังที่ว่าการอาเภอมะนัง หมู่ที่ 1 ต.ปาล์มพัฒนา
กิจกรรมซ่อมสร้างสายข้างโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์หมู่ที่ ๒ ตาบลปาล์ม
พัฒนา อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง
๑๙๖.๗๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร
กิจกรรมขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผัง ๑๙ หมู่ที่ ๘
ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล ชนิดเพิ่มไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก ข้างละ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๘๕ เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้ง ๒
ข้างถนน
139. โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนรีต สายบ้านผัง 14
หมู่ที่ 1 - บ้านผัง 13 หที่ 7 ต.นิคมพัฒนา

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ปาล์มพัฒนา

3,152,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.นิคมพัฒนา

7,800,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ความ
ชาติ
น
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรมซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผัง ๑๔ หมู่ที่ 1– บ้าน
ผัง ๑๓ หมู่ที่ ๗ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยขุดรื้อพื้น
ทางเดิมพร้อมเสริมพื้นทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร Prime Coat และปู
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่า
ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๑.๙๕๐ กิโลเมตร
พร้อมก่อสร้างทางระบายน้า คสล. ขนาด ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ,
ฝาปิด คสล. ระยะทางรวม ๒๖๐ เมตร และบ่อพักน้าขนาด ๐.๙๐ X ๐.๙๐
เมตร ฝาปิดตระแกรงเหล็กจานวน ๑๘ บ่อ
140. โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหัว
สะพานละงู - บ้านวังพระเคียน หมู่ 6 ต.นิคมพัฒนา
กิจกรรม 1 ซ่อมสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหัว
สะพานละงู – บ้านวังพระเคียน หมู่ที่ 6 ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอมะนัง
จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 1,449 เมตร หนา 0.15
เมตร (ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร) จานวน 1 เส้น

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.นิคมพัฒนา

8,105,500

141. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่องไม้ดา หมู่ที่ 4
ตาบลป่าแก่บ่อหิน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่องไม้ดา หมู่ที่ 4 ตาบลป่า
แก่บ่อหิน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 2,000
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,00๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
หินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
กาหนด)

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ป่าแก่บ่อหิน

5,761,000

142. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเหม หมู่ที่ 4
บ้านวังตง ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเหม หมู่ที่ 4 บ้านวังตง
ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
1,363 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,452 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.5๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.มอก. ชั้น ๓ Ø 0.6๐
เมตร จานวน 5 จุดๆ ละ 7 ท่อน รวม 35 ท่อน (รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่กาหนด)

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.นาทอน

3,319,100

143. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ - บารายี
หมู่ที่ 1 บ้านนาทอน ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ -บารายี หมู่ที่ 1
บ้านนาทอน ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว 1,275 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,10๐ ตารางเมตร หนา
๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.มอก. ชั้น
๓ Ø 1.0๐ เมตร จานวน 8 ท่อน (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กาหนด)

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.นาทอน

3,073,400

144. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองขุนชนะ
หมู่ที่ 5 ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองขุนชนะ หมู่ที่ 5
ขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 350 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุ
ข้างละ ๐.5๐ เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กาหนด)
145.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลวงนอม หมู่ที่ 3
บ้านช่องไทร ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลวงนอม หมู่ที่ 3 บ้านช่อง
ไทร ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
200 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘0๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กาหนด)

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.นาทอน

1,160,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.นาทอน

475,700

146. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองขุนชนะ
หมู่ที่ 2 ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองขุนชนะ หมู่ที่ 2
ขนาดกว้าง 5.๐๐ เมตร ยาว 969 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุ
ข้างละ ๐.5๐ เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กาหนด)
147. โครงการปรับปรุงผิวจราจรใหม่ จากถนนสายบ้านไร่ ถึง ห้วย
กระทิง หมู่ที่ 8
กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรใหม่ จากถนนสายบ้านไร่ ถึง ห้วยกระทิง หมู่ที่ 8
ถนนลาดยาง เป็นผิวทางถนน คสล. ขนาดผิวจาจร กว้าง 5.๐๐ เมตร
ยาว ระยะทาง 1,000 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
ที่กาหนด)

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.นาทอน

3,560,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ทุ่งหว้า

4,500,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
148. โครงการปูผิวจราจรใหม่ จากถนนสายทุ่งปรือ หมู่ที่ 4 ถึง ถนน
สายบ้านท่าขาม หมู่ที่ 5
กิจกรรมปูผิวจราจรใหม่ จากถนนสายทุ่งปรือ หมู่ที่ 4 ถึง ถนนสายบ้านท่า
ขาม หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 9.๐๐ เมตร ยาว 4,318 เมตร หนา ๕.00
เซนติเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กาหนด)
149. โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. แนวเขื่อนริมคลองละงู

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
ชาติ
น
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
2
5
ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

อบต.ทุ่งหว้า

19,610,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

เทศบาลกาแพง

6,245,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ละงู

13,466,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ละงู

16,032,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ควนกาหลง

33,900,000

2

5

ถนนได้รับการปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน

อบต.น้าผุด

9,714,000

กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองสร้อย - ลานเสือ หมู่ที่ 3
155. โครงการสตูลเกษตรแฟร์

2

7

จานวนครั้งในการจัด
กิจกรรม

อบจ.สตูล

1,000,000

กิจกรรมสตูลเกษตรแฟร์
156.โครงการคืนชีวิตที่สดใสด้วยสายใยแห่งครอบครัว

2

9

จานวนครั้งในการจัด
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

90,000

กิจกรรมจัดกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว
157. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

2

9

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

อบต. ย่านซื่อ

10,000

2

9

จานวนครั้งในการจัด
กิจกรรม

เทศบาลตาบล
ควนโดน

300,000

กิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แนวเขื่อนริมคลองละงู
150. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติดคอนกรีตสายซอย
เขียดแก้ว หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไทร ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างถนนเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจและเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
151. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหาญ-ลานเสือ
กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางสายลานเสือ-บ้านหาญ หมู่ที่ 7 บ้านลานเสือ
ตาบลน้าผุด อาเภอละงู จังหวัดสตูล จานวน 1 แห่ง
153. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง
แหล่งอุทยานธรณีโลกสตูล
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพิเศษ หมู่ 7 ตาบลควน
กาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 981
เมตร หนา 0.15 เมตร
กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(ชนิด High Mast) ทางหลวงหมายเลข 406
ตอนค่ายรวมมิตร-ย่านซื่อ ระหว่าง กม.69+630-กม.70+160 และกม.
86+920-กม.87+720 หนา 0.05 เมตร เป็นตอนๆ
กิจกรรมก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายซอยไกลกังวน ช่วงที่ 2
หมู่ 3 ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 1,245 เมตรหนา 0.05 เมตร
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านซอย 5 หมู่ 4
ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
1,120 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายหลังมัสยิดธรรมประทีป หมู่ 1, หมู่
10 ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายซอยชายคลอง(ซอยข้าง
มัสยิดธรรมประทีป) หมู่ 1 ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัด
สตูล ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอยกุโบร์ 8/2
ช่วงที่ 1หมู่ที่ 8 ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอย 8/2 ช่วงที่ 2 หมู่
8 ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 1,440 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายซอยไกลกังวนช่วงที่ 1
หมู่ 10 ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซอย 8 หมู่ 7 ตาบลควน
กาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
154. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองสร้อย - ลานเสือ หมู่ที่ 3

กิจกรรมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
158. โครงการรณรงค์มหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean
food good taste)
กิจกรรมรณรงค์มหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean food good
taste)

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
159. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการด้านอาหาร
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการด้านอาหาร
160. โครงการส่งเสริมสนับสนุนฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพใน
ชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพในชุมชน
161. โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
ชาติ
น
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
2
9
ผู้ประกอบการได้รับ
ความรู้มากขึ้น

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

เทศบาลตาบล
ควนโดน

100,000

เทศบาลตาบล
ควนโดน

100,000

2

10

กลุ่มอาชีพในชุมชนมี
ความรู้เพิม่ ขึ้น

2

10

เกษตรกรได้รับความรู้มาก
ขึ้น

อบจ.สตูล

100,000

2

11

กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP มี
การพัฒนาเพิม่ มากขึ้น

อบจ.สตูล

350,000

2

12

จานวนนักท่องเที่ยวที่
เพิม่ ขึ้น

อบจ.สตูล

1,000,000

2

12

ก่อสร้างห่อประชุมจานวน
1 แห่ง

อบจ.สตูล

80,000,000

2

12

ก่อสร้างจุดชมวิวจานวน 1 อบต. ควนกาหลง
แห่ง

2

12

ก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยว
จานวน 1 แห่ง

อบต.แป-ระ

กิจกรรมก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวหนองลูตง หมู่ที่ ๒ ตาบลแป-ระ
167. โครงการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพืน้ ที่ อบต.ย่านซื่อ

2

12

ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ย่านซื่อ

200,000

กิจกรรมปรับปรุงสถานที่ในพื้นที่ท่องเที่ยว
168.โครงการรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพืน้ ที่

2

12

จานวนนักท่องเที่ยวที่
เพิม่ ขึ้น

อบต. ย่านซื่อ

50,000

กิจกรรมจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
169.โครงการปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวิต

2

12

จานวนเส้นทางที่ได้รับ
มาตรฐาน

อาเภอท่าแพ

55,582,500

2

12

ก่อสร้างตลาดชุมชน
จานวน 1 แห่ง

อบต.ควนกาหลง

1,430,000

กิจกรรมขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร
162. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ OTOP
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ OTOP
163. โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวใน
ระดับภูมิภาค
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค
164. ก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูล ก่อสร้างอาคาร
หอประชุมขนาด 3,000 ที่นั่ง พร้อมทั้งสิ่งอานวยความสะดวกและการ
บริการที่ครบครันทันสมัย(งานครุภัณฑ์ , งานภูมิทัศน์ , งานระบบ
ไฟฟ้า)บริเวณที่ดิน ของอบจ.สตูล ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
จานวน 27 ไร่
กิจกรรมก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูล ก่อสร้างอาคาร
หอประชุมขนาด 3,000 ที่นั่ง พร้อมทั้งสิ่งอานวยความสะดวกและการ
บริการที่ครบครันทันสมัย (งานครุภัณฑ์ , งานภูมิทัศน์ , งานระบบไฟฟ้า)
บริเวณที่ดิน ของอบจ.สตูล ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล จานวน 27 ไร่
165. โครงการสร้างจุดชมวิวที่ยอดเขาควนธง เทือกเขาบรรทัด หมู่ที่ 8
บ้านเหนือคลอง ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
กิจกรรมสร้างจุดชมวิวที่ยอดเขาควนธง เทือกเขาบรรทัด หมู่ที่ 8 บ้าน
เหนือคลอง ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
166. โครงการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวหนองลูตง

กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนรีต สายแป-ระใต้ - ไร่ทอน
หมู่ที่ 4 ตาบลท่าเรือ
กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านตีน - วังใหญ่ หมู่ที่ 1
ตาบลท่าเรือ
กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนกลางนาเชื่อมซอยกุโบร์
หมู่ที่ 1 ตาบลท่าเรือ
กิจกรรมปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีตลาดยางสายท่าแพ ดาหลา หมู่ที่ 2,3,4 ตาบลท่าแพ
กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนานอกรั้ว หมู่ที่ 2 ตาบลท่า
แพ
กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกุโบร์ หมู่ที่ 7 ตาบลท่าแพ
กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองยาว หมู่ที่ 3 ตาบลแประ
กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองยาวฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3
ตาบลแป-ระ
กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,7
ตาบลแป-ระ
กิจกรรมที่ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองยาวฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3 บ้าน
เกาะไทร ตาบลแป-ระ
170.โครงการก่อสร้างตลาดชุมชนเพือ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี
กิจกรรมก่อสร้างลานคอนกรีต ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 45 เมตร
จานวน 1 ลาน
กิจกรรมก่อสร้างห้องน้าห้องส้วม ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 3 เมตร จานวน
2 หลัง

25,000,000

20,000,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
กิจกรรมติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง จานวน 6 ต้น
171. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล
กิจกรรมบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล
172. โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบบ่อขยะมูลฝอย หมู่ที่ 4 ตาบลควน
กาหลง
กิจกรรมก่อสร้างรั้วล้อมรอบบ่อขยะมูลฝอย หมู่ที่ 4 ตาบลควนกาหลง
173. โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางอาเภอควนกาหลง
กิจกรรมก่อสร้างสนามกีฬากลางอาเภอควนกาหลง
174. โครงการก่อสร้างศูนย์อาหารแหล่งจาหน่ายและกระจายสินค้า
ชุมชนเพือ่ ส่งเสริมการค้าจังหวัดชายแดน และการท่องเที่ยวอุทยานธรณี
โลกสตูล
กิจกรรมก่อสร้างศูนย์อาหารแหล่งจาหน่ายและกระจายสินค้าชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการค้าจังหวัดชายแดน และการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล
175. โครงการสร้างจุดชมวิวที่ยอดเขาควนธง เทือกเขาบรรทัด หมู่ที่ 8
บ้านเหนือคลอง ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
กิจกรรมสร้างจุดชมวิวที่ยอดเขาควนธง เทือกเขาบรรทัด หมู่ที่ 8 บ้าน
เหนือคลอง ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
176. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนและ
ขนส่งสินค้าชุมชนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยหิน หมู่ที่ 5 และ 6
ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 930 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,580 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,985 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,925 ตารางเมตร

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ความ
ชาติ
น
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

2

12

จานวนขยะที่ลดลง

อบต.ควนกาหลง

6,000,000

2

12

ก่อสร้างรั้วจานวน 1 แห่ง

อบต.ควนกาหลง

1,344,000

2

12

ก่อสร้างสนามกีฬาจานวน
1 แห่ง

อบต.ควนกาหลง

48,727,000

2

12

ก่อสร้างศูนย์อาหารจานวน
1 แห่ง

อบต.ควนกาหลง

15,900,000

2

12

ก่อสร้างจุดชมวิวจานวน 1
แห่ง

อบต.ควนกาหลง

15,000,000

2

12

จานวนเส้นทางที่ได้รับ
มาตรฐาน

อบต. ควนกาหลง

28,990,000

2

12

จานวนที่เพิม่ ขึ้นของ
นักท่องเที่ยว

เทศบาลเมืองสตูล

20,000,000

2

12

ผู้ประกอบการร้านอาหาร
แผงลอยได้รับมาตรฐาน

เทศบาลตาบล
ควนโดน

50,000

2

12

จานวนตลาดสดได้รับ
มาตรฐาน

เทศบาลตาบล
ควนโดน

50,000

2

12

รายได้ที่เพิม่ ขึ้นจากการ
ท่องเที่ยว

เทศบาลตาบล
ควนโดน

30,000

กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเรดาร์ หมู่ที่ 10 ตาบล
ควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
1,000 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมะหรา หมู่ที่ 3 ตาบล
ควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 830
เมตร
กิจกรรมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายผังปาล์ม 8/2 หมู่ที่ 8 ตาบล
ควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพิเศษ หมู่ที่ 7 ตาบลควน
กาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 981
เมตร หนา 0.15 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตสายฝายเก็บน้าคลองมาจัง
หมู่ที่ 10 ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 900 เมตร
177. โครงการถนนสายวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
178. โครงการส่งเสริมสถานประกอบการร้านอาหารและแผงลอยได้
มาตรฐาน
กิจกรรมส่งเสริมสถานประกอบการร้านอาหารและแผงลอยได้มาตรฐาน
179. โครงการพัฒนาตลาดสดได้มาตรฐาน
กิจกรรมพัฒนาตลาดสดได้มาตรฐาน
180. โครงการเทศกาลผลไม้เพือ่ การท่องเที่ยวของเทศบาลตาบลควน
โดน
กิจกรรมเทศกาลผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวของเทศบาลตาบลควนโดน
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

1,671,134,205
180

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
(4) โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน
1. โครงการสร้างความร่วมมือการประมงพาณิชย์กับประเทศเพือ่ นบ้าน
มาเลเซีย อินโดนีเซีย
กิจกรรมสร้างความร่วมมือการประมงพาณิชย์กับประเทศเพื่อนบ้าน
มาเลเซีย อินโดนีเซีย
2. โครงการวันไข่โลก

กิจกรรมจัดการแข่งขันกินไขและสาธิตการทาเมนูไข่
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ลาดับ ยุทธศาสตร์ แผนงา กิจกรรม
ความ
ชาติ
น
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วยดาเนินงาน

2

1

ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของมูลค่า สมาคมประมง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
จังหวัดสตูล
การเกษตร

2

1

ร้อยละของผู้บริโภคสินค้า หอการค้าจังหวัด
ทางการเกษตรด้านปศุสัตว์ สตูล
เพิม่ ขึ้น

งบประมาณ
(บาท)

2,500,000

100,000

2,600,000
2

แบบ จ.2
ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

หน่วย
ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม อย่างสมดุล และยั่งยืน
(2) โครงการของกระทรวง กรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1 โครงการปรับปรุงทางและสะพาน
2
5
แหล่งน้ามีความอุดม
โครงการ
สมบูรณ์
ชลประทานสตูล
กิจกรรมซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้า 1L-1L- LMC (ท่าแพร) กม.
3+000 - กม.7+950 โครงการชลประทานสตูล
กิจกรรมปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้า LMC (ดุสน) ระยะทาง 1.600
กม. ตาบลฉลุง อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
กิจกรรมซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้า 1L-1L- LMC (ท่าแพร) กม.
10+000 - กม.11+500 ความยาว 1.500 กิโลเมตร โครงการ
ล
กิชลประทานสตู
จกรรมซ่อมแซมถนนบนคั
นคลองส่งน้า LMC (ท่าแพร) ความยาว
2.700 กิโลเมตร โครงการชลประทานสตูล
กิจกรรมซ่อมแซมถนนคันคลองระบาย 1 ขวา สายใหญ่ (ท่าแพร) กม.
0+000 - กม.3+500 ความยาว 3.500 กิโลเมตร โครงการ
ชลประทานสตูล
กิจกรรมสะพาน คสล.ข้ามคลองส่งน้า LMC (ดุสน) กม.2+400 กม.
3+050
กิจกรรมสะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายสายใหญ่ (ท่าแพร) กิโลเมตร
14+620 ขนาด 8.00x12.00 เมตร โครงการชลประทานสตูล
กิจกรรมสะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายสายใหญ่ (ท่าแพร) กิโลเมตร
13+380 ขนาด 6.00x18.00 เมตร โครงการชลประทานสตูล
กิจกรรมสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้า 2R-LMC (ดุสน) กิโลเมตร
4+300 ขนาด 6.00x8.00 เมตร โครงการชลประทานสตูล
กิจกรรมสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้า LMC (ดุสน) กิโลเมตร4
12+500 ขนาด 6.00x18.00 เมตร โครงการชลประทานสตูล
กิจกรรมสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้า 1L-LMC (ท่าแพร) กโลเมตร
9+990 ขนาด 6.00x6.00 เมตร โครงการชลประทานสตูล
กิจกรรมสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้า 1L-LMC (ท่าแพร) กิโลเมตร
5+800 ขนาด 6.00x6.00 เมตร โครงการชลประทานสตูล
กิจกรรมสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้า 1L-LMC (ท่าแพร) กิโลเมตร
4+600 ขนาด 6.00x6.00 เมตร โครงการชลประทานสตูล
กิจกรรมสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้า 1L-LMC (ท่าแพร) กิโลเมตร
2+425 ขนาด 6.00x6.00 เมตร โครงการชลประทานสตูล
กิจกรรมสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้า 1L-1L-LMC (ท่าแพร) กิโลเมตร
0+582 ขนาด 6.00x6.00 เมตร โครงการชลประทานสตูล
กิจกรรมสะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายสายใหญ่ฝายคลองท่าแพร
กิโลเมตร8+760 ขนาด 6.00x18.00 เมตร โครงการชลประทานสตูล
กิจกรรมสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้า LMC (ดุสน) กิโลเมตร 10+150
ขนาด 6.00x8.00 เมตร โครงการชลประทานสตูล
กิจกรรมสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้า LMC (ดุสน) กิโลเมตร 2+750
ขนาด 6.00x10.00 เมตร โครงการชลประทานสตูล
2. โครงการปรับปรุงระบบชลประทาน

2

5

ปรับปรุงระบบส่งน้า
โครงการ
จานวน 3 แหล่ง ชลประทานสตูล

กิจกรรมปรับปรุงระบบส่งน้า กม.3+900 คลอง LMC (ดุสน) ระยะที่ 2
พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ โครงการชลประทานสตูล
กิจกรรมระบบส่งน้าคลองส่งน้า 1L-1L-LMC กม.12+497 พื้นที่รับ
ประโยชน์ 300 ไร่ โครงการชลประทานสตูล
กิจกรรมปรับปรุงระบบส่งน้าอ่างเก็บน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล โครงการจัดหาน้าโรงเรียน ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์

งบประมาณ
(บาท)

75,500,000
20,000,000
3,500,000
3,500,000
10,000,000
4,000,000

4,000,000
4,000,000
3,500,000
1,500,000
5,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
3,500,000
1,500,000
1,500,000
28,600,000
15,000,000
12,000,000
1,600,000

3. โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้า LMC (ดุสน) จานวน 3,000 ตาราง
เมตร โครงการชลประทานสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

3,500,000

4.โครงการซ่อมแซมท่อลอดระบบส่งน้า ทรบ.เขาวังประ

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

3,000,000

5.โครงการฝายบ้านควนโต๊ะพร้อมระบบส่งน้า พื้นที่ชลประทาน 400
ไร่

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

20,000,000

6.โครงการขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านบุโบย ฝ่ายส่ง
น้าฯที่ 2 ปริมาณดิน 26,650 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทาน
สตูล
7.โครงการขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองโต๊ะทิ้ง ฝ่ายส่งน้าฯที่
2 ปริมาณดิน 26,720 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

1,000,000

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

1,000,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
8.โครงการขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองสนกลาง ฝ่ายส่งน้า
ฯที่ 2 ปริมาณดิน 74,060 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานสตูล

หน่วย
ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
2
5
แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

งบประมาณ
(บาท)
2,800,000

9.โครงการขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหัวเกาะ ปลาย
แหลม ฝ่ายส่งน้าฯที่ 2 ปริมาณดิน 13,250 ลูกบาศก์เมตร โครงการ
ชลประทานสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

500,000

10.โครงการอาคารอัดน้าบ้านราไวใต้ พื้นที่รับประโยชน์ 640 ไร่

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

10,000,000

11.โครงการปรับปรุงระบบระบายน้า ทรบ.วังพะเนียด พื้นที่รับ
ประโยชน์ 300 ไร่ โครงการชลประทานสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

15,000,000

12.โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้า LMC (ดุสน) จานวน 1,600
ตารางเมตร ช่วง กม.18+380 - 18+779 โครงการชลประทานสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

2,500,000

13.โครงการปรับปรุงคลองส่งน้า 2R-LMC (ดุสน) พื้นที่รับประโยชน์
300 ไร่ โครงการชลประทานสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

25,000,000

14.โครงการบารุงรักษาคลองส่งน้าสายซอย ระยะทาง 4.0 กิโลเมตร
ฝ่ายส่งน้าและบารุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานสตูล อาเภอเมือง
สตู
ล จังหวัดสตูอมแซมคลองส่
ล
15.โครงการซ่
งน้า 2R-LMC (ดุสน) จานวน 1,200

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

30,000

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

2,500,000

16.โครงการบารุงรักษาคลองส่งน้าสายใหญ่ ระยะทาง 18.779
กิโลเมตร ฝ่ายส่งน้าและบารุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานสตูล
อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล
17.โครงการบารุงรักษาคลองส่งน้าสายซอย ฝ่ายส่งน้าและ
บารุงรักษาที่ 3 ระยะทาง 7.300 กิโลเมตร โครงการชลประทานสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

2,840,000

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

55,000

18.โครงการบริหารการส่งน้าโครงการชลประทาน พื้นที่ชลประทาน
51,710 ไร่
19.โครงการซ่อมแซมระบบระบายน้าที่ทาการและบ้านพัก ฝ่ายส่งน้า
และบารุงรักษาที่ 1 ฝายดุสน โครงการชลประทานสตูล

2

5

300,000

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

20.โครงการกาจัดวัชพืชในเขตฝ่ายส่งน้าและบารุงรักษาที่ 1 จานวน
154 ไร่ โครงการชลประทานสตูล อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

500,000

21.โครงการซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้า LMC (ท่าแพร) ความ
ยาว 2.700 กิโลเมตร โครงการชลประทานสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

10,000,000

22.โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้า ทรบ.ห้วยใหญ่ ตาบลควนโดน
อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล โครงการชลประทานสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

1,000,000

23.โครงการบารุงรักษาคลองส่งน้าสายใหญ่ ฝ่ายส่งน้าและ
บารุงรักษาที่ 3 ระยะทาง 30.000 กิโลเมตร โครงการชลประทาน
สตูล
24.โครงการกาจัดวัชพืชคลองระบายน้าฝายคลองท่าแพร ปริมาณ
450 ไร่ โครงการชลประทานสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

453,000

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

1,460,000

25.โครงการกาจัดวัชพืชคลองส่งน้าฝายคลองท่าแพร ปริมาณ 770
ไร่ โครงการชลประทานสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

2,500,000

26โครงการซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้า 1L-1L- LMC (ท่าแพร)
กม.3+000 - กม.7+950 โครงการชลประทานสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

20,000,000

27.โครงการซ่อมแซมถนนคันคลองระบาย 1 ขวา สายใหญ่ (ท่า
แพร) กม.0+000 - กม.3+500 ความยาว 3.500 กิโลเมตร
โครงการชลประทานสตู
28.โครงการระบุ
หัวงานลปรับรุงท่อลอดถนนคลองส่งน้า 2L-1L-LMC
กม.3+080 (ท่าแพร) พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่ โครงการ
ชลประทานสตู
29.โครการปรับลปรุงระบบส่งน้าอ่างเก็บน้าวิทยาลัยเกษตรและ

2

5

4,000,000

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

30.โครงการฝายบ้านเขาไครพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์
53 ไร่
31.โครงการฝายห้วยลิเกพร้อมระบบส่งน้า พื้นที่ชลประทาน 80 ไร่

2

5

2

5

32.โครงการแก้มลิงบ้านซอย 7 ปริมาตรเก็บกัก 0.110 ล้านลูกบาศก์
เมตร
33.โครงการปรับปรุงระบบส่งน้า กม.3+900 คลอง LMC (ดุสน)
ระยะที่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ โครงการชลประทานสตูล

2

5

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์

34.โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้า LMC (ดุสน) จานวน 2,600
ตารางเมตร

2

5

ตารางเมตร

เทคโนโลยีสตูล โครงการจัดหาน้าโรงเรียน ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์

15,000,000

10,000,000
1,600,000

กรมชลประทาน

25,000,000

กรมชลประทาน

90,000,000

กรมชลประทาน

17,000,000

กรมชลประทาน

15,000,000

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

3,800,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

หน่วย
ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
35.โครงการซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้า 1L-1L- LMC (ท่าแพร)
2
5
แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
กม.10+000 - กม.11+500 ความยาว 1.500 กิโลเมตร โครงการ
สมบูรณ์
ชลประทานสตูล
36.โครงการปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้า LMC (ดุสน) ระยะทาง
2
5
แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
1.600 กม. ตาบลฉลุง อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
สมบูรณ์

งบประมาณ
(บาท)
3,500,000

3,500,000

37.โครงการปรับปรุงอาคารอัดน้าพร้อมระบบส่งน้าบ้านกาลันบาตู
พื้นที่ชลประทาน 15 ไร่

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

23,000,000

38.โครงการปรับปรุงอาคารอัดน้าคลองลินโต๊ะ พื้นที่รับประโยชน์
500 ไร่

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

10,000,000

39.โครงการปรับปรุงอาคารอัดน้าพร้อมระบบส่งน้าบ้านพรุต้นอ้อ
พื้นที่ชลประทาน 300ไร่
40.โครงการปรับปรุงฝายคลองประพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับ
ประโยชน์ 200 ไร่

2

5

45,000,000

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

41.โครงการปรับปรุงอาคารอัดน้าสตูลพิปูนล้นเกล้า 1 พร้อมระบบ
ส่งน้า พื้นที่ชลประทาน 40 ไร่

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

45,000,000

42.โครงการปรับปรุงฝายบ้านกาลูปีพร้อมระบบส่งน้า พื้นที่
ชลประทาน 400 ไร่
43.โครงการระบบส่งน้าคลองส่งน้า 1L-1L-LMC กม.12+497 พื้นที่
รับประโยชน์ 300 ไร่ โครงการชลประทานสตูล

2

5

45,000,000

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

44.โครงการบารุงรักษาหัวงานฝ่ายส่งน้าและบารุงรักษาที่ 2 พื้นที่
250 ไร่ โครงการชลประทานสตูล
45.โครงการกาจัดวัชพืชคลองระบายปตร.บาโรย ปริมาณ 92 ไร่
โครงการชลประทานสตูล

2

5

568,000

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม กรมชลประทาน
สมบูรณ์

46.โครงการปรับปรุงระบบระบายน้า ทรบ.คาแป พื้นที่รับประโยชน์
300 ไร่ โครงการชลประทานสตูล
47.โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้าฝายคลองย่าบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
46.โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้าอ่างเก็บน้าคลองโตนเขาไครอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
47.โครงการปรับปรุงอาคารอัดน้าบ้านท่าชะมวง พื้นที่รับประโยชน์
120 ไร่
48.โครงการคันกั้นน้าเค็มบ้านตันหยงอุมา พื้นที่รับประโยชน์ 1,200
ไร่
49.โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งบ้านบูเก็ตยามู พื้นที่รับ
ประโยชน์ 100 ไร่
50.โครงการทรบ.กลางคลองระบายสายใหญ่ กม.14+100 ฝาย
คลองท่าแพร พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ โครงการชลประทานสตูล
51.โครงการทรบ.กลางคลองระบายสายใหญ่ กม.11+200 ฝาย
คลองท่าแพร พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ โครงการชลประทานสตูล
52.โครงการทรบ.กลางคลองระบายสายใหญ่ กม.8+900 ฝายคลอง
ท่าแพร พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ โครงการชลประทานสตูล
53.โครงการทรบ.กลางคลองระบายสายใหญ่ กม.7+800 ฝายคลอง
ท่าแพร พื้นที่รับประโยชน์ 3,000ไร่ โครงการชลประทานสตูล
54.โครงการคันกั้นน้าเค็มบากันเคยพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับ
ประโยชน์ 250 ไร่
55.โครงการปตร.ปลายคลองระบายสายใหญ่ ฝายคลองท่าแพร พื้นที่
รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการชลประทานสตูล
56.โครงการคลองระบายน้าพร้อมอาคารประกอบ โครงการคลอง
ระบายน้าคลองละงู -คลองน้าเค็ม จังหวัดสตูล
57.โครงการคันกั้นน้าเค็มบ้านสาครเหนือ พื้นที่รับประโยชน์ 280 ไร่
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2

5

2

5
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5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5
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กระทรวงมหาดไทย
58.โครงการงานวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้า หมู่ 5 และ หมู่ 9
ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล
59.โครงการระบบจ่ายน้า-วางท่อขยายเขต/งานวางท่อขยายเขต
จาหน่ายน้า ซอยบ้านโคกโดน-บูเก็ตยามู หมู่ 12 ตาบลทุ่งนุ้ย อาเภอ
ควนกาหลง จังหวัดสตูล
60.โครงการงานวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้า ซอยหนองปรือ หมู่ 1
บ้านสันติสุข ตาบลเขาขาว อาเภอละงู จังหวัดสตูล

50,000,000

12,000,000

300,000

แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์

กรมชลประทาน

25,000,000

กรมชลประทาน

2,000,000

กรมชลประทาน

1,500,000

กรมชลประทาน

10,000,000

กรมชลประทาน

20,000,000

กรมชลประทาน

6,000,000

กรมชลประทาน

20,000,000

กรมชลประทาน

20,000,000

กรมชลประทาน

20,000,000

กรมชลประทาน

20,000,000

กรมชลประทาน

25,000,000

กรมชลประทาน

40,000,000

กรมชลประทาน

115,000,000

กรมชลประทาน

40,000,000

5

แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์

การประปา
ส่วนภูมิภาค

2,270,000

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์

การประปา
ส่วนภูมิภาค

129,300

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์

การประปา
ส่วนภูมิภาค

400,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
61.โครงการงานวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้า ซอยเสียงหวาน หมู่ 1
บ้านควนไสน ตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
2
5
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

การประปา
ส่วนภูมิภาค

270,000

62.โครงการงานวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้า ซอยป่าพะยอม หมู่ 1
บ้านควนไสน ตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์

การประปา
ส่วนภูมิภาค

252,000

63.โครงการงานวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้า ซอยสี่สะอาด หมู่ 6
บ้านปลักมาลัย ตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์

การประปา
ส่วนภูมิภาค

1,990,000

64.โครงการงานวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้า หมู่ 5 บ้านปิใหญ่
ตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์

การประปา
ส่วนภูมิภาค

2,650,000

65.โครงการระบบจ่ายน้า-วางท่อขยายเขต/งานวางท่อขยายเขต
จาหน่ายน้า ถนนคลองขุด 21 (ซอยเทียนศิริ) หมู่ 1 ตาบลคลองขุด
อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์

การประปา
ส่วนภูมิภาค

169,000

66.โครงการปรับปรุงแหล่งน้าดิบเดิม/ปรับปรุงระบบรับน้าดิบ การ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล /งานขุดลอกโคลนตะกอนบริเวณรางชัก
น้า โรงสูบน้า แรงต่าดุสน ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ. สตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์

การประปา
ส่วนภูมิภาค

75,000

67.โครงการงานวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้า ซอยบ้านครูเสรี หมู่ 1
ตาบลควนขัน อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์

การประปา
ส่วนภูมิภาค

82,000

68.โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้านาทอน(แห่งใหม่) พร้อมวางท่อ
ขยายเขตจาหน่ายน้าพื้นที่ตาบลนาทอน ตาบขอนคลาน อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล
69.โครงการขุดลอกคลองปลายแหลม

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์

การประปา
ส่วนภูมิภาค

83,381,000

2

5

70.โครงการขุดลอกคลองนาทอน

2

5

71.โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยตะแบก

2

5

72.โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้าบ้านผัง 118 ช่วงที่ 2

2

5

73.โครงการขุดลอกแหล่งน้าสาธารณะ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมป้องกัน
สมบูรณ์
และบรรเทาสา
ธารณภัย
แหล่งน้ามีความอุดม กรมป้องกัน
สมบูรณ์
และบรรเทาสา
ธารณภัย
แหล่งน้ามีความอุดม กรมป้องกัน
สมบูรณ์
และบรรเทาสา
ธารณภัย
แหล่งน้ามีความอุดม กรมป้องกัน
สมบูรณ์
และบรรเทาสา
ธารณภัย
แหล่งน้ามีความอุดม กรมป้องกัน
สมบูรณ์
และบรรเทาสา
ธารณภัย

74.โครงการขุดลอกสระเก็บน้า ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมป้องกัน
สมบูรณ์
และบรรเทาสา
ธารณภัย

9,820,000

75.โครงการขุดลอกสระเก็บน้า

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมป้องกัน
สมบูรณ์
และบรรเทาสา
ธารณภัย

1,158,000

76.โครงการขุดลอกสระเก็บน้า

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม กรมป้องกัน
สมบูรณ์
และบรรเทาสา
ธารณภัย

976,000

2

5

950,000

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
77.โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้กบั
โรงเรียนทั่วประเทศขนาดเล็ก ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
78.โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้กบั
โรงเรียนทั่วประเทศขนาดเล็ก ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
79.โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้กบั
โรงเรียนทั่วประเทศขนาดเล็ก ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
80.โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้กบั
โรงเรียนทั่วประเทศขนาดเล็ก ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล
81.โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้กบั
โรงเรียนทั่วประเทศขนาดเล็ก ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
82.โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้กบั
โรงเรียนทั่วประเทศขนาดเล็ก ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
83.โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้กบั
โรงเรียนทั่วประเทศขนาดเล็ก โรงเรียนผังปาล์ม7 ต.ปาล์มพัฒนา อ.
มะนัง จ.สตูล

กรมทรัพยากร
น้าบาดาล
กรมทรัพยากร
น้าบาดาล
กรมทรัพยากร
น้าบาดาล
กรมทรัพยากร
น้าบาดาล
กรมทรัพยากร
น้าบาดาล
กรมทรัพยากร
น้าบาดาล
กรมทรัพยากร
น้าบาดาล

684,000

421,000

3,372,000

5,232,600

7,863,000

950,000
950,000
950,000
950,000
950,000
950,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
84.โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้กบั
โรงเรียนทั่วประเทศขนาดเล็ก โรงเรียนผังปาล์ม3 ต.ปาล์มพัฒนา อ.
มะนัง จ.สตูล
85.โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน้าดื่มสะอาดให้กบั
โรงเรียนทั่วประเทศขนาดใหญ่ ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล
86.โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นลาจูหนุงสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม
2,000 ไร่ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล
87โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาล (ชุมชน)
88.โครงการพัฒนาน้าบาดาลเพื่อการเกษตรแบบจุ่มใต้น้าในพื้นที่หา
น้ายาก
89. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาส
จังหวัดสตูล

กิจกรรมชุมชนต้นแบบลดขยะลดโลกร้อน
กิจกรมโรงเรียนต้นแบบลดขยะลดโลกร้อน
กิจกรรมนูหรีรีไซเคิล
กิจกรรมโรงเรียนสีเขียวลดโลกร้อน
กิจกรรมชุมชนสีเขียวลดโลกร้อน
กระทรวงพลังงาน
90. โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารพลังงานครบวงจรใน
ชุมชนระดับตาบล
กิจกรรมเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับ
ตาบล
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

หน่วย
ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
2
5
แหล่งน้ามีความอุดม กรมทรัพยากร
สมบูรณ์
น้าบาดาล
2

5

2

5

2

5

2

5

5

5

แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์
แหล่งน้ามีความอุดม
สมบูรณ์

กรมทรัพยากร
น้าบาดาล
กรมทรัพยากร
น้า
กรมทรัพยากร
น้าบาดาล
กรมทรัพยากร
น้าบาดาล
สนง.ทรัพยากร
ธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดสตูล

งบประมาณ
(บาท)
950,000

1,350,000
20,000,000
3,792,000
3,338,000
670,000

134,000
134,000
134,000
134,000
134,000
5

5

ประชาชนได้รับการ
ความรู้ด้านพลังงาน

สนง.พลังงาน
จังหวัดสตูล

200,000
200,000
1,171,950,900
90

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

(3) โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1โครงการคลองสวยน้าใส

5

1

ประชาชนมีความพึง
พอใจ

อบจ.สตูล

260,000

กิจกรรมคลองสวยน้าใส
2. โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เครือข่าย Green City

5

1

จานวนครั้งในการจัด
กิจกรรม

อบจ.สตูล

200,000

5

2

พัฒนาระบบระบายน้า เทศบาลตาบล
คลองขุด

5

2

ก่อสร้างคลอง

อบต.ละงู

10,000,000

5

2

ขุดลอกคลองส่งน้า
จานวน 1 แห่ง

อบต.ละงู

6,000,000

5

2

ขุดลอกอ่างเก็บน้า
จานวน 1 แห่ง

อบต.ละงู

2,000,000

5

2

ขุดลอกคูระบายน้าให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ละงู

8,000,000

5

2

ขุดลอกคลอง
ชลประทาน 1 แห่ง

อบต.ละงู

10,000,000

5

2

ก่อสร้างคูส่งน้า

อบต.ละงู

10,000,000

5

2

ก่อสร้างระบบประปา อบต.ควนโดน
ให้ได้มาตรฐาน

3,048,800

5

2

ก่อสร้างระบบประปา อบต.ควนโดน
ให้ได้มาตรฐาน

4,000,000

5

2

ขุดลอกอ่างเก็บน้า
จานวน 1 แห่ง

อบต.ควน
กาหลง

100,000,000

5

2

ขุดลอกอ่างเก็บน้า
จานวน 1 แห่ง

อบต.ควน
กาหลง

20,000,000

5

2

ก่อสร้างระบบประปา
ให้ได้มาตรฐาน

อบต.ทุ่งหว้า

1,500,000

5

2

ก่อสร้างฝายน้าล้น
จานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

1,200,000

5

2

ปรับปรุงบ่อน้าตื้น
จานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

300,000

5

2

เจาะน้าบาดาลจานวน อบต. ย่านซื่อ
1 แห่ง

600,000

กิจกรรมจัดกิจกรรมรณรงค์เครือข่าย Green City
3. โครงการศึกษาออกแบบแผนแม่บทการวางระบบระบายน้ารวม
เทศบาลตาบลคลองขุด
กิจกรรมศึกษาออกแบบแผนแม่บทการวางระบบระบายน้ารวม เทศบาล
ตาบลคลองขุด
4. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้าคลองชลประทานบาโรย หมู่ที่
4,14,15,17
กิจกรรมก่อสร้างคลองส่งน้าคลองชลประทานบาโรย หมู่ที่ 4,14,
15,18
5. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้าวังตะคียน หมู่ที่ 8
กิจกรรมขุดลอกอ่างเก็บน้าวังตะคียน หมู่ที่ 8
6. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยมะพร้าว ม.11
กิจกรรมขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยมะพร้าว ม.11
7. โครงการขุดลอกคูระบายน้าหลังโรงเรียนบ้านท่าชะม่วง-นาพรุ หมู่
ที่ 1,2,18
กิจกรรมขุดลอกคูระบายน้าหลังโรงเรียนบ้านท่าชะม่วง-นาพรุ หมู่ที่
1,2,19
8. โครงการขุดลอกคลองชลประทานบาโรย หมู่ที่ 14
กิจกรรมขุดลอกคลองชลประทานบาโรย หมู่ที่ 14
9. โครงการก่อสร้างคูส่งน้าแบบพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 5,9,11,13
กิจกรรมก่อสร้างคูสง่ น้าแบบพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 5,9,11,13
10. โครงการพัฒนาคุณภาพน้าระบบประปา ก่อสร้างระบบประปา
ประเภทผิวดินขนาดกลางตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า ณ ชุม
ขนเบาะเต-ดินทรุด
กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพน้าระบบประปา ก่อสร้างระบบประปา
ประเภทผิวดินขนาดกลางตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า ณ ชุมขน
เบาะเต-ดินทรุด
11. โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
กิจกรรมก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
12. โครงการพัฒนาระบบผันน้าและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้า ติดตั้ง
ระบบท่อ นาน้าจากน้าตกธาราสวรรค์มาเติมอ่างเก็บน้าวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสตูล
กิจกรรมพัฒนาระบบผันน้าและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้า ติดตั้งระบบท่อ
นาน้าจากน้าตกธาราสวรรค์มาเติมอ่างเก็บน้าวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล
13. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
ตาบลควนกาหลง
กิจกรรมขุดลอกอ่างเก็บน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ตาบล
ควนกาหลง
14. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาดกลางพร้อมเจาะบ่อ
บาดาลบริเวณข้างสุสานจีน หมู่ที่ 5บ้านท่าขาม ตาบล
ทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาดกลางพร้อมเจาะบ่อบาดาล
บริเวณข้างสุสานจีน หมู่ที่ 5 บ้านท่าขาม ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล
15. โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นบริเวณประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2
กิจกรรมก่อสร้างฝายน้าล้นบริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
16. โครงการปรับปรุงและขุดบ่อน้าตื้นในพื้นที่
กิจกรรมดาเนินการปรับปรุงและขุดบ่อน้าตื้นในพื้นที่
17. โครงการเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่

2,000,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
กิจกรรมดาเนินการเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่
18. โครงการบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
กิจกรรมบริหารจัดการขยะโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
19. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ดา้ นการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
20. โครงการส่งเสริมการบริหารกองทุนขยะ
กิจกรรมส่งเสริมการบริหารกองทุนขยะ
21. โครงการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนดิน
กิจกรรมอบรมการเลี้ยงไส้เดือนดิน
22. โครงการการจัดการขยะอันตรายจังหวัดสตูล
กิจกรรมการจัดการขยะอันตรายจังหวัดสตูล
23. โครงการสนับสนุนการติดตั้งทุ่นจอดเรือจุดชมปะการังธรรมชาติ
กิจกรรมสนับสนุนการติดตั้งทุ่นจอดเรือจุดชมปะการังธรรมชาติ
24. โครงการสนับสนุนการติดตั้งทุ่นจอดเรือจุดชมปะการัง
ธรรมชาติ
กิจกรรมสนับสนุนการติดตั้งทุ่นจอดเรือจุดชมปะการังธรรมชาติ
25. โครงการการจัดการขยะอันตราย จังหวัดสตูล
กิจกรรมจัดการขยะอันตราย จังหวัดสตูล
26.โครงการปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยตาบลฉลุง
กิจกรรมปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยตาบลฉลุง
27. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการด้านขยะมูลฝอยใน
ชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการมีสว่ นร่วมการจัดการด้านขยะมูลฝอยในชุมชน
28. โครงการส่งเสริมการทาปุ๋ยหมักจากขยะในครัวเรือนและวัสดุด้าน
การเกษตรในชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการทาปุ๋ยหมักจากขยะในครัวเรือนและวัสดุดา้ น
การเกษตรในชุมชน
29.โครงการกาจัดน้าเสียในชุมชน
กิจกรรมกาจัดน้าเสียในชุมชน
30.โครงการก่อสร้างระบบเพิ่มเติมและฟื้นฟูพื้นที่ฝังกลบขยะ
(Sanitaty Landfill)
กิจกรรมก่อสร้างระบบเพิ่มเติมและฟื้นฟูพื้นที่ฝงั กลบขยะ (Sanitaty
Landfill)
31.โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร เทศบาลตาบลกาแพง
กิจกรรม ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๕
เมตร
กิจกรรมจัดซื้อเครื่องย่อยขยะแบบติดตั้งกับรถตักล้อยาง (Mobile
Crusher) ขนาด ๑๕๐ แรงม้า
32.โครงการปรับปรุงก่อสร้างเสริมคันดินบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจร เทศบาลตาบลกาแพง
กิจกรรมปรับปรุงก่อสร้างเสริมคันดินบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร เทศบาลตาบลกาแพง
33.โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะเพื่อผลิต
เป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ในศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลตาบลกาแพง
กิจกรรมปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น
เชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ในศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาล
ตาบลกาแพง
34. โครงการจัดทาป้ายเตือนสึนามิ ในพื้นที่จังหวัดสตูล

กิจกรรมจัดทาป้ายเตือนสึนามิ ในพื้นที่จังหวัดสตูล
35. โครงการก่อสร้างระบบเพิ่มเติมและฟื้นฟูพื้นที่ฝังกลบขยะ
(Sanitaty Landfill)
กิจกรรมก่อสร้างระบบเพิ่มเติมและฟื้นฟูพื้นที่ฝงั กลบขยะ (Sanitaty
Landfill)
36. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร เทศบาลตาบลกาแพง
กิจกรรม ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๕
เมตร

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

5

2

ร้อยละขยะลดลง 25

อบต.แป-ระ

1,500,000

5

2

ร้อยละขยะลดลง 25

อบต.แป-ระ

105,000

5

2

ร้อยละขยะลดลง 25

อบต.แป-ระ

30,000

5

2

เกษตรกรมีความรู้

อบต.แป-ระ

20,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25

อบจ.สตูล

270,000

5

3

ติดตั้งทุ่นจอดเรือ

อบจ.สตูล

200,000

5

3

ติดตั้งทุ่นจอดเรือ

อบจ.สตูล

200,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25

อบจ.สตูล

170,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25 เทศบาลตาบล
ฉลุง

2,772,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25 เทศบาลตาบล
ควนโดน

300,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25 เทศบาลตาบล
ควนโดน

150,000

5

3

ปรับปรุงระบบน้าเสีย เทศบาลตาบล
ให้ได้มาตรฐาน
ควนโดน

50,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25 เทศบาลตาบล
กาแพง

6,000,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25 เทศบาลตาบล
กาแพง

6,500,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25 เทศบาลตาบล
กาแพง

7,037,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25 เทศบาลตาบล
กาแพง

30,000,000

5

3

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ เทศบาลตาบล
กาแพง
ทรัพย์สิน

7,037,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25 เทศบาลตาบล
กาแพง

6,000,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25 เทศบาลตาบล
กาแพง

10,000,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
กิจกรรมจัดซื้อเครื่องย่อยขยะแบบติดตั้งกับรถตักล้อยาง (Mobile
Crusher) ขนาด ๑๕๐ แรงม้า
37. โครงการปรับปรุงก่อสร้างเสริมคันดินบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจร เทศบาลตาบลกาแพง
กิจกรรมปรับปรุงก่อสร้างเสริมคันดินบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร เทศบาลตาบลกาแพง
38. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ในพื้นที่
กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่
39. โครงการธนาคารขยะ
กิจกรรมอบรมให้ความรุ้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
40.โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6
ตัน 6 ล้อ
กิจกรรมจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6
ล้อ จานวน 1 คัน
41. โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างจิตสานึก
42. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25 เทศบาลตาบล
กาแพง

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25

อบต.ย่านซื่อ

30,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25

อบต.ย่านซื่อ

30,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25 อบต. ย่านซื่อ

2,300,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25

อบต.ย่านซื่อ

20,000

5

3

ประชาชนมีความพึง
พอใจมากขึ้น

อบต.ย่านซื่อ

10,000

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่
43. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5

3

ประชาชนมีความพึง
พอใจมากขึ้น

อบต.ย่านซื่อ

20,000

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
44. โครงการคลองสวยน้าใส

5

3

ประชาชนมีความพึง
พอใจมากขึ้น

อบต.ย่านซื่อ

20,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25 อบต. ย่านซื่อ

30,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25 อบต. ย่านซื่อ

30,000

5

3

อบต.น้าผุด

3,127,300

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25 อบต.วังประจัน

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25

อบต.แป-ระ

1,500,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25

อบต.แป-ระ

105,000

5

3

ร้อยละขยะลดลง 25

อบต.แป-ระ

30,000

5

3

เกษตรได้รับความรู้
เพิ่มมากขึ้น

อบต.แป-ระ

20,000

กิจกรรมจัดอบรมให้ประชาชน จานวน 70 คน
53.โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

5

3

ร้อยละขยะลดลง

อบต.ควน
กาหลง

3,000,000

กิจกรรมบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล
54.โครงการก่อสร้างคันดินป้องกันน้าท่วมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

5

4

ก่อสร้างคันดิน
ป้องกันน้า

เทศบาลเมือง
สตูล

50,000,000

กิจกรรมก่อสร้างคันดินป้องกันน้าท่วมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
55. โครงการชุมชนร่วมใจมุ่งสู่เมื่อคาร์บอนต่า

5

4

ประชาชนมีความพึง เทศบาลตาบล
พอใจ
ควนโดน

100,000

กิจกรรมชุมชนร่วมใจมุ่งสู่เมื่อคาร์บอนต่า
56. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

5

4

ก่อสร้างระบบประปา
จานวน 1 แห่ง

กิจรรมเก็บขยะ กาจัดสิ่งกีดขวางปรับปรุงภูมทัศน์ลาคลอง
45. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่
กิจกรรมจัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ
46. โครงการธนาคารขยะ
กิจกรรมจัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในพื้นที่
47. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้าบ้านหนองราโพ หมู่ที่ 6
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้าบ้านหนองราโพ หมู่ที่ 6
48. โครงการจัดการขยะ หมู่ที่ 1-4
กิจกรรมจัดการขยะ หมู่ที่ 1-4
49.โครงการบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
กิจกรรม อบต. แป-ระร่วมกับชุมชนในพื้นที่ดาเนินการบริหารจัดการขยะ
50.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่
51.โครงการส่งเสริมการบริหารกองทุนขยะ
กิจกรรมจัดตั้งกองทุนขยะ จานวน 7 กองทุน
52.โครงการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนดิน

ปรับปรุงภูมิทัศน์
จานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

14,074,000

200,000

5,000,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างประปา หมู่ที่ 1
57. โครงการทิ้งหินริมคลองดูสนบริเวณบ้านนายยาฝาด หยาหลี หมู่ที่
1
กิจกรรมทิ้งหินริมคลองดูสนบริเวณบ้านนายยาฝาด หยาหลี หมู่ที่ 1
58. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง (หินทิ้ง) บ้านลาน
หมู่ที่ 2
กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง (หินทิ้ง) บ้านลาน หมู่ที่ 2
59. โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 3
กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 3
60. โครงการก่อสร้างอาคารเอนก ประสงค์ที่สนามกีฬา หมู่ที่ 4
กิจกรรมก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่สนามกีฬา หมู่ที่ 4
61. โครงการปรับปรุงกาแพงกันคลื่นตลอดแนว หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3
ตาบลตันหยงโป อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
กิจกรรมปรับปรุงกาแพงกันคลื่นตลอดแนว หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตาบล
ตันหยงโป อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
62. โครงการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน
กิจกรรมปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน
63. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยหน้าลา หมู่ที่ ๓

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

5

4

ปรับปรุงรอมคลองดู
สนให้ได้มาตรฐาน

อบต. ย่านซื่อ

2,000,000

5

4

ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่ง 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

1,000,000

5

4

ก่อสร้างลานกีฬา
จานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

5,000,000

5

4

ก่อสร้างอาคาร
อบต. ย่านซื่อ
เอนกประสงค์ 1 แห่ง

3,000,000

5

4

ปรับปรุงกาแพงกัน อบต.ตันหยงโป
คลื่นจานวน 1 แห่ง

6,133,000

5

5

ปรับปรุงสายไฟฟ้าลง เทศบาลเมือง
ดินจานวน 1 แห่ง
สตูล

6,000,000

5

5

5

อบต. ย่านซื่อ

1,560,000

5

คูระบายที่ได้มาตรฐาน อบต. ย่านซื่อ

1,500,000

5

5

ต่อเติมอาคารจานวน
1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

1,500,000

5

5

ต่อเติมอาคารจานวน
1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

1,500,000

5

5

ปรับปรุงเมืองเก่าให้
ได้มาตรฐาน

อบต.ฉลุง

10,000,000

5

6

ร้อยละขยะลดลง 25

อบจ.สตูล

170,000

5

6

ประชาชนมีความ
เพิ่มพอใจมากขึ้น

อบจ.สตูล

200,000

กิจกรรมคลองสวยน้าใส
70.โครงการสนับสนุนการติดตั้งทุ่นจอดเรือจุดชมปะการังธรรมชาติ

5

6

ติดตั้งทุ่นจอดเรือ
จานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

200,000

กิจกรรมสนับสนุนการติดตั้งทุ่นจอดเรือจุดชมปะการังธรรมชาติ
71. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

5

6

ร้อยละของการใช้
พลังงาน

เทศบาลตาบล
ควนโดน

100,000

กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
72.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สระน้าบ้านหนองราโพ ม.6

5

6

ปรับปรุงภูมิทัศน์
จานวน 1 แห่ง

อบต.น้าผุด

3,127,300

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้าบ้านหนองราโพ ม.6
73.โครงการสนับสนุนการดาเนินงานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน

5

6

ประชาชนมีความ
เพิ่มพอใจ

อบต.แป-ระ

100,000

กิจกรรมอนุรักษ์ป่าชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๑๐๐ คน
74.โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ยืนต้น

5

6

ประชาชนมีความ
เพิ่มพอใจ

อบต.แป-ระ

200,000

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ไม่น้อยกว่า 1,000.- ต้น
75. โครงการสนับสนุนการดาเนินงานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน

5

6

ประชาชนมีความ
เพิ่มพอใจ

อบต.แป-ระ

100,000

กิจกรรมสนับสนุนการดาเนินงานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน
76. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ยืนต้น

5

6

ประชาชนมีความ
เพิ่มพอใจ

อบต.แป-ระ

200,000

กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยหน้าลา
64. โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล. ซอยห้วยคล้า ๓ หมู่ที่ ๔
กิจกรรมก่อสร้างคูระบายน้า คสล. ซอยห้วยคล้า 3
65. โครงการ ต่อเติมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปากบาง หมู่ที่ ๗
กิจกรรมต่อเติมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ศนู ย์พัฒนาเด็กเล็ก
66. โครงการต่อเติมอาคารและห้องน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลนาอีม
หมู่ที่ 3
กิจกรรมต่อเติมอาคารและห้องน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลนาอีม
67. โครงการฉลุงเมืองใหม่(กาปังบารู) หมู่ที่ 8
กิจกรรมฉลุงเมืองใหม่ (กาปังบารู) หมู่ที่ 8
68.โครงการการจัดการขยะอันตราย จังหวัดสตูล
กิจกรรมจัดการขยะอันตราย จังหวัดสตูล
69.โครงการคลองสวยน้าใส

กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สเี ขียวโดยการปลูกต้นไม้ยืนต้น
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

ถนนได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน

380,686,400
76

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

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

(2) โครงการของกระทรวง กรม
กระทรวงสาธารณสุข
1. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรองรับการ
ให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

2

2

ร้อยละคุณภาพ สานักงาน
ชีวิตที่ดีขึ้น 30 สาธาณณสุข
จังหวัดสตูล

863,813,414

4

2

ก่อสร้างอาคาร สนง.
จานวน 1 แห่ง สาธารณสุข
จังหวัดสตูล

120,371,900

กิจกรรมพัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและระบบการส่งต่อ
รพ.สตูล
กิจกรรมพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและระบบการส่งต่อ
รพ.ละงู
กิจกรรมก่อสร้างศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเกาะหลีเป๊ะ
กิจกรรมพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและระบบการส่งต่อ
จังหวัดสตูล
2. โครงการพัฒนาก่อสร้างอาคารเพื่อพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลละ
งู อาเภอละงู จ.สตูล
กิจกรรมพัฒนาก่อสร้างอาคารเพื่อพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาล
ละงู อาเภอละงู จ.สตูล
4. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพ
ระดับอาเภอ
กิจกรรมรพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับ
อาเภอ
5. โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพชายแดนภาคใต้แบบบูรณาการ

กิจกรรม.เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพชายแดนภาคใต้แบบบูรณาการ
3. โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม

120,371,900
3

2

ร้อยละของพื้นที่ที่ สนง.
มีคลินิกหมอ สาธารณสุข
ครอบครัว
จังหวัดสตูล

6,215,044
3

2

ร้อยละของหน่วย สนง.
บริการที่ผ่านเกณฑ์ สาธารณสุข
จังหวัดสตูล

3

2

ร้อยละของกลุ่ม สนง.
วัยมีพฤติกรรม สาธารณสุข
สุขภาพที่ถูกต้อง จังหวัดสตูล

4,639,800

4,639,800
4

2

ก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาล
จานวน 1 แห่ง สตูล

กิจกรรมก่อสร้างอาคารบาบัดรักษาผู้ป่วย 6 ชั้น รพ.สตูล
4. โครงการพัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์และรักษาความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
กิจกรรมก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ 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 บาท

1,493,624

1,493,624

กิจกรรมประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม
7. โครงการก่อสร้างอาคารบาบัดรักษาผู้ป่วย 6 ชั้น รพ.สตูล

6,215,044

274,065,600
274,065,600

4

2

ก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาล
จานวน 1 แห่ง ละงู

177,228,500

2

3

ก่อสร้างโรงยิมเน สานักงาน
เซี่ยม จานวน 1 การกีฬาแห่ง
แห่ง
ประเทศไทย
จังหวัดสตูล

92,070,000

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
9. โครงการรก่อสร้างโรงยิมเนเซี่ยม ขนาด 1,000 ที่นั่ง ภายในสนาม
กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

กิจกรรมก่อสร้างโรงยิมเนเซี่ยม ขนาด 1,000 ที่นั่ง ภายในสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล หมู่ที่ 6 ตาบลคลองขุด อาเภอเมือง จังหวัด
สตูล
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
10.โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว

กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว

92,070,000

4

3

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

181,000

181,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
11.โครงการเสริมสร้างศักยภาพในครอบครัวลดความรุนแรงในเด็กเล็ก

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพในครอบครัวลดความรุนแรงในเด็กเล็ก
12.โครงการพัฒนาระบบงานศูนย์ปฎิบัติการเพื่อป้องกันการกระทา
ความรุนแรงในครอบครัวศูนย์ปฎิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความ
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

กิจกรรมพัฒนาระบบงานศูนย์ปฎิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรง
ในครอบครัวศูนย์ปฎิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
13.โครงขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน

4

1

จานวนเด็กและ
เยาวชนที่ได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ

บ้านพักเด็ก
และ
ครอบครัว
จังหวัดสตูล

4

1

4

3

ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้
ก้าวหน้าตามแผน
กลยุทธ์การ

บ้านพักเด็ก
และ
ครอบครัว
จังหวัดสตูล

จานวนเด็กและ
เยาวชนที่ได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ

บ้านพักเด็ก
และ
ครอบครัว
จังหวัดสตูล

4

3

จานวนเด็กที่ บ้านพักเด็ก
ได้รับการคุ้มครอง และ
และพิทักษ์สิทธิ ครอบครัว
จังหวัดสตูล

กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนระดับตาบล อาเภอ
จังหวัด
20.โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด

กิจกรรมเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด

40,000

4

3

ร้อยละของแกน
นาเด็กและ
เยาวชนที่นา
ความรู้

บ้านพักเด็ก
และ
ครอบครัว
จังหวัดสตูล

87,400

4

3

จานวนเด็กใน
ครอบครัว
อุปถัมภ์ที่ได้รับ
การเลี้ยงดูอย่าง
เหมาะสม

บ้านพักเด็ก
และ
ครอบครัว
จังหวัดสตูล

312,000

87,400

กิจกรรมจัดหาครอบครัอุปถัมภ์
19.โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนระดับตาบล
อาเภอ จังหวัด

160,000

40,000

กิจกรรมแผ่นดินเดียวกัน
18.โครงการจัดหาครอบครัอุปถัมภ์

20,000

160,000

กิจกรรมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตาบล
17.โครงการแผ่นดินเดียวกัน

30,000

20,000

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นวัยรุ่น
16.โครงกาสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตาบล

425,000
30,000

30,000

กิจกรรมบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
15.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นวัยรุ่น

425,000

30,000

กิจกรรมงขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
14.โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ
(บาท)

4

3

312,000

ร้อยละของ อปท. บ้านพักเด็ก
เป้าหมายสามารถ และ
จัดสวัสดิการสังคม ครอบครัว
จังหวัดสตูล

820,000

820,000
4

3

จานวนเด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้ความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเฝ้า

บ้านพักเด็ก
และ
ครอบครัว
จังหวัดสตูล

82,000

82,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
21.โครงการโรคเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ
4
3

กิจกรรมโรคเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์
22.โครงการคุ้มครองสวัสดิการและจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล

4

3

ตัวชี้วัด
โครงการ
สร้างสิ่งใหม่ๆ
เป็นผู้นา
นักพัฒนาและมีจ
ติอาสา มีคุณธรรม
จริยธรรม

หน่วย
ดาเนินงาน
บ้านพักเด็ก
และ
ครอบครัว
จังหวัดสตูล

38,000

38,000

ความสาเร็จของ บ้านพักเด็ก
การเบิกจ่ายเงิน และ
ครอบครัว
จังหวัดสตูล

กิจกรรมคุ้มครองสวัสดิการและจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล
23.โครงการการบริหารสวัสดิการสังคมแก่เด็กยากจน(เงินสงเคราะห์เด็ก)

งบประมาณ
(บาท)

1,400,000

1,400,000
4

3

เด็กที่อยู่ในครอ
ครัวยากลาบาก
ได้รับความ
ช่วยเหลือบรรเทา
ทุกข์

บ้านพักเด็ก
และ
ครอบครัว
จังหวัดสตูล

กิจกรรมการบริหารสวัสดิการสังคมแก่เด็กยากจน(เงินสงเคราะห์เด็ก)

144,300

144,300

กระทรวงแรงงาน
13. โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน

4

4

กิจกรรมมีงานทานาชุมชนเข้มแข็ง

ร้อยละเฉลี่ยของ สนง.จัดหา
แรงงานที่ได้รับ งานจังหวัด
บริการมีงานทา สตูล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ

กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย

182,500
12,900

กิจกรรมยกระดับคุณภาพบริการจัดหางานสู่ความเป็นเลิศ
14. โครงการบริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ

375,400

180,000
4

4

ร้อยละเฉลี่ยของ สนง.จัดหา
แรงงานที่ได้รับ งานจังหวัด
บริการมีงานทา สตูล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
65

197,900

กิจกรรมจัดหางานพิเศษสาหรับผู้พ้นโทษ

2,000

กิจกรรมจัดหางานพิเศษสาหรับนักเรียน นักศึกษา

7,500

กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทา

8,400

กิจกรรมส่งเสริมคนพิการทางานในหน่วยงานภาครัฐ
15. โครงการเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงาน

กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา
กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ และผู้
ถูกคุมประพฤติ ผู้ต้องขัง
กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทาให้ทหารกองประจาการที่จะปลดเป็นทหาร
กองหนุน
กิจกรรมการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ
กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร
กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้
กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทาที่บ้าน
16. โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ

180,000
4

4

แรงงานที่ได้รับ สนง.จัดหา
บริการมีงานทา งานจังหวัด
ไม่น้อยกว่า ร้อย สตูล
ละ 78

31,800
9,000
12,700

4

4

แรงงานที่ได้รับ สนง.จัดหา
บริการมีงานทา งานจังหวัด
ไม่น้อยกว่า ร้อย สตูล
ละ 78

กิจกรรมศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
17. โครงการขยายโอกาสการมีงานทาให้ผู้สูงอายุ

182,300

30,000
19,800
64,200
14,800
31,800

31,800
4

4

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.จัดหา
งานจังหวัด
สตูล

91,600

กิจกรรมสารวจความต้องการของผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพและทางาน

13,600

กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ

34,000

กิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

34,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว(เพิ่มโอกาสสร้างงานสร้างความมั่นคง แก่ผู้สูงอายุ)
17. โครงการยกระดับศักยภาพฝีมือและสมรรถนะสู่ Thailand 4.0

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

10,000
4

4

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
ฝีมือแรงงาน
สตูล

กิจกรรมยกระดับศักยภาพฝีมือและสมรรถนะสู่ Thailand 4.0
18. โครงการอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์
อัจฉริยะ หุ่นยนต์ ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
ปัญญาประดิษฐ์
กิจกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ
หุ่นยนต์ ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมปัญญา
ประดิษฐ์
19. โครงการระบบขนส่ง/โลจิสติกส์

กิจกรรมท่องเที่ยว/บริการ บริการด้านสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์/วัฒนธรรม
21. โครงการอบรมเพิ่มขีดความสามารถภาษาต่างประเทศ

4

4

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
ฝีมือแรงงาน
สตูล

กิจกรรมฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ
23. โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ
อาชีพ

4

4

4

4

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
ฝีมือแรงงาน
สตูล

972,000

ประชาชนมีการ สนง.พัฒนา
เพิ่มโอกาสในการ ฝีมือแรงงาน
ประกอบอาชีพ สตูล

1,914,000

972,000

1,914,000
4

4

ประชาชนมีการ สนง.พัฒนา
เพิ่มโอกาสในการ ฝีมือแรงงาน
ประกอบอาชีพ สตูล

4

4

ประชาชนมีการ สนง.พัฒนา
เพิ่มโอกาสในการ ฝีมือแรงงาน
ประกอบอาชีพ สตูล

4

4

ประชาชนมีการ สนง.พัฒนา
เพิ่มโอกาสในการ ฝีมือแรงงาน
ประกอบอาชีพ สตูล

4

4

แรงงานได้รับการ สนง.แรงงาน
เสริมสร้าง
จังหวัดสตูล
ศักยภาพ 380 คน

กิจกรรมบริหารจัดการแรงงานนอกะบบแรงงานสูงอายุ และแรงงานคน
พิการ
27. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อ
บูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน
กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการ
ภารกิจของกระทรวงแรงงาน
28. โครงการให้บริการประชาชนด้านแรงงาน โดยศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน
กิจกรรมให้บริการประชาชนด้านแรงงาน โดยศูนย์บริการร่วมกระทรวง
แรงงาน

216,000

1

4

จานวน สปก. ที่ สนง.แรงงาน
เข้าร่วมฯ
จังหวัดสตูล

30,000

1

4

มีแผนยุทธศาสตร์ สนง.แรงงาน
ด้านแรงงานนอก จังหวัดสตูล
ระบบ

40,300

216,000
700,000

700,000

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
26. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกะบบแรงงานสูงอายุ และ
แรงงานคนพิการ

810,000

810,000

กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนทักษะฝีมือแรงงาน
25. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

144,000

144,000

กิจกรรมฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
24. โครงการแก้ไขปัญหาความดือดร้อนด้านอาชีพ

288,000

288,000

กิจกรรมอบรมเพิ่มขีดความสามารถภาษาต่างประเทศ
22. โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสใน
การประกอบอาชีพ

1,184,000

1,184,000

กิจกรรมระบบขนส่ง/โลจิสติกส์
20. โครงการท่องเที่ยว/บริการ บริการด้านสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์/วัฒนธรรม

งบประมาณ
(บาท)

30,000

40,300
2

4

จานวน อสร. ที่ สนง.แรงงาน
เข้าร่วมกิจกรรม จังหวัดสตูล

60,000

60,000
2

4

จานวน ปชช.ที่ สนง.แรงงาน
ได้รับบริการด้าน จังหวัดสตูล
แรงงานผ่านศูนย์ฯ

184,000

184,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
29. โครงการจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และตัวชี้วัด
ภาวะแรงงานจังหวัด

กิจกรรมจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และตัวชี้วดั ภาวะ
แรงงานจังหวัด
30. โครงการจัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้างของ
จังหวัด

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ
2
4

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

จานวนบท
วิเคราะห์
สถานการณ์
แรงงาน

สนง.แรงงาน
จังหวัดสตูล

2

4

จานวนครั้งการ สนง.แรงงาน
จัดประชุม
จังหวัดสตูล
คณะอนุกรรมการฯ

2

4

มีแผนยุทธศาสตร์ สนง.แรงงาน
ด้านแรงงาน จังหวัดสตูล
ระดับจังหวัด

2

4

จานวนครั้งการ สนง.พัฒนา
จัดประชุม
ฝีมือแรงงาน
บุคลากรด้านการ สตูล
ท่อเที่ยว

3

4

ร้อยละของ สนง.พัฒนา
แรงงานที่เข้ารับ ฝีมือแรงงาน
การพัฒนา สตูล

259,000

259,000
3

3

สถาน
สนง.แรงงาน
ประกอบการ จังหวัดสตูล
ได้รับการพัฒนา
20 คน

42,400

3

4

ผู้ใช้แรงงานใน สนง.แรงงาน
สปก. มีความรู้ จังหวัดสตูล
เพิ่มขึ้น 60 คน

45,000

3

4

บุคลากรในสถาน สนง.แรงงาน
ประกอบ-การ จังหวัดสตูล
ด้านอาชีวอนามัย
และสถภาพ
แวดล้อม มีความรู้
เพิ่มขึ้น จานวน
50 คน

12,500

3

6

สนง.แรงงาน
จังหวัดสตูล

83,500

กิจกรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบการตามแนวปฏิบัติการใช้
แรงงานที่ดี
กิจกรรมติดตามสถานประกอบการที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
35. โครงการเสริมสร้างวินัยการทางานในสถานประกอบการ

644,000

644,000

กิจกรรมฝึกอบรมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
34. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการ
ใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้าย

26,800

26,800

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
33. โครงการฝึกอบรมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

45,900

45,900

กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด
32. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

184,000

184,000

กิจกรรมจัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้างของจังหวัด
31. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด

งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ผู้ใช้แรงงานที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
36. โครงการพัฒนาองค์ความรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยแก่บุคลากรที่ปฎิบัติงานในสถานประกอบการ

กิจกรรม จัดอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน
37. โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ
กิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบการ
กิจกรรม จัดอบรมประชุมชี้แจงการจัดทาระบบการจัดการปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบการ

สถานประกอบการ
เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 90 แห่ง
นายจ้าง/ลูกจ้างมี
ความรู้เกี่ยวกับยา
เสพติด เพิ่มขึ้น
จานวน 50 คน

กิจกรรมตรวจประเมินสถานประกอบกิจการจนกระทั่งผ่านเกณฑ์

สถาน
ประกอบการที่เข้า
ร่วม จานวน 3 แห่ง

กิจกรรมดาเนินโครงการโรงงานสีขาว

สถานประกอบการ
เข้าร่วมจานวน 20
แห่ง
นายจ้าง/ลูกจ้าง
เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 1 ครั้ง

กิจกรมมรณรงค์เพื่อสร้างเจตนคติที่ดและสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
แรงงานป้องกันยาเสพติด

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
38. โครงการงานบริการกองทุนประกันสังคม ณ หน่วยบริการ

กิจกรรม การรับขึ้นทะเบียนนายจ้าง ผู้ประกันตนตาม ม. 33 ม. 39 และ
ม. 40 ตามกฎหมายประกัน สังคมและกฎหมายกองทุนเงินทดแทน
39. โครงการจัดประชุมให้ความรู้งานประกันสังคมแก่นายจ้างสถาน
ประกอบการ และผู้ประกันตน

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ
4
4

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

จานวน
สนง.
ผู้ประกันตนตาม ประกันสังคม
มาตรา 33
จังหวัดสตูล
มาตรา 39 และ
มาตรา 40

4

4

จานวนผู้เข้าร่วม สนง.
ประชุม
ประกันสังคม
จังหวัดสตูล

กิจกรรมฝึอบรมและพัฒนาองค์ความรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
42. โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ

40,000

40,000
3

4

ผู้ใช้แรงงานใน
สถาน
ประกอบการ
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น จานวน
60 คน

สนง.
สวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงาน
จังหวัดสตูล

45,000

4

4

บุลากรในสถาน
ประกอบการด้าน
ความปลอดภัย
อาชีวอนามันและ
สภาพแวดล้อม มี
ความรู้เพิ่มขึ้น
จานวน 50 คน

สนง.
สวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงาน
จังหวัดสตูล

12,500

กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ใช้แรงงานที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
41. โครงการพัฒนาองค์ความรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

41,280

41,280

กิจกรรม จัดประชุมให้ความรู้งานประกันสังคม
40. โครงการเสริมสร้างวินัยการทางานในสถานประกอบกิจการ

งบประมาณ
(บาท)

45,000

12,500
3

6

สถาน
ประกอบการเข้า
ร่วมกิจกรรม
จานวน 90 แห่ง

สนง.
สวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงาน
จังหวัดสตูล

กิจกรรมฝึอบรมส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ

83,500

83,500

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
40. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ด้านประมง

2

5

เกษตรกรเข้ารับ สนง.ประมง
บริการศพก.และ จ.สตูล
นาความรู้ไปใช้ไม่
น้อยกว่า 200
ราย/ศูนย์

กิจกรรมเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านประมง
41. โครงการพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer

204,500
2

4

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

กิจกรรมพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer
42. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

204,500

45,000

45,000
2

4

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

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

13,000

13,000

กระทรวงศึกษาธิการ
43. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

4

5

4

5

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

189,600

กลุ่มนักเรียน วิทยาลัย
สามารถประกอบ การอาชีพละงู
อาชีพอิสระได้
มากขึ้น

139,000

กิจกรรมการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
44. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน

กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน

189,600

139,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
45. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ
3
5

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

ลดปัญหาการ
ออกกลางคัน

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

กิจกรรมลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
46. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา

4

5

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

31,000

31,000
3

5

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

กิจกรรมจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
48. โครงการผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูและบุคลากร

25,000
25,000

กิจกรรมยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
47. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน

งบประมาณ
(บาท)

117,000

117,000
4

5

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัยการ
อาชีพละงู

30,000

2

5

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

4

5

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

60,000

1

5

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

5,000,000

กิจกรรมผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ครูและบุคลากร
49. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์

กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์
50. โครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน

790,000

กิจกรรมอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน
51. โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

60,000

กิจกรรมพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
52. โครงการเรียนฟรี 15 ปี

5,000,000
4

5

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

กิจกรรมเรียนฟรี 15 ปี
53. โครงการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดาริ

3

5

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

30,000

4

5

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

52,500

2

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

250,000

2

5

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

378,000

2

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

30,000

กิจกรรมทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
55. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

52,500

กิจกรรมเสริมสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
56. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนการบริหารฯ

250,000

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนการบริหารฯ
57. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

378,000

กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน
58. โครงการfix it center

กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน

8,000,000

8,000,000

กิจกรรมศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดาริ
54. โครงการทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ

790,000

50,000

50,000
2

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

400,000

50,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
59. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ
2
4

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
60. โครงการยกระดับคุณภาพทวิภาคี

200,000
4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

80,000

2

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

วิทยาลัย
การอาชีพละงู

200,000

80,000

กิจกรรมฝีกอบรมระยะสั้น
58. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

กิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร์ : การคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย (เวทคณิต) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษามาลายูเพื่อการ
สื่อสารสู่อาเซียน
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วดั หลักสาตรแกนกลางฯ
2561
59. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

200,000
4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.เขต
พื้นที่
ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการ
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้มี
คุณภาพ
61. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

695,110

149,000
129,335
210,775
206,000
4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.เขต
พื้นที่
ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการสอน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ษา ฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กิศึจกกรรมพั
60. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
โครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี ให้มีคุณภาพ

200,000

2

กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพทวิภาคี
61. โครงการฝึอบรมระยะสั้น

งบประมาณ
(บาท)

4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.เขต
พื้นที่
ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

1,100,000

600,000
500,000
45,995,300

45,995,300

4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.เขต
พื้นที่
ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

280,000

4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.เขต
พื้นที่
ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

90,000

4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.เขต
พื้นที่
ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

50,000

2

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.เขต
พื้นที่
ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

16,800

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
62. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่เกาะ

กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
โรงเรียนในพื้นที่เกาะ
63. โครงการพัฒนาศักยภาพการสอนและการออกข้อสอบคณิตศาสตร์
เพื่อพัฒนาการคิดตามแนวการสอบ O-net

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการสอนและการออกข้อสอบคณิตศาสตร์เพื่อ
พัฒนาการคิดตามแนวการสอบ O-net
51.โครงการพัฒนาทักษะการคิดคานวณ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดคานวณ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์
52.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

2

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.เขต
พื้นที่
ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

133,000

2

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.เขต
พื้นที่
ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

150,700

4

4

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
53.โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)
ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ โดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา
(PLC)
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ที่
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา(PLC)
65. โครงเสริมสร้างความเข้าใจสถานศึกษาเอกชน

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจสถานศึกษาเอกชน
66. โครงการการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน
กิจกรรมการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง
มั่งคัง ยัง่ ยืน
67. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
เอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
68. โครงการคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

44,020,900
4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์โรงเรียนเอกชน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
70. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามขนาดเล็กจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามขนาดเล็กจังหวัดชายแดนภาคใต้
71. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
72.โครงการงานมหกรรมวิชาการการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

กิจกรรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การ
พัฒนาคุณภาพที่ยงั่ ยืน
74 .โครงการพัฒนาและยกระดับทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

32,941,300

32,941,300
4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

1,160,700

1,160,700
4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

12,412,660

12,412,660
4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

10,000,000

10,000,000
4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

11,604,200

11,604,200
4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
73. โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
สู่การพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน

2,773,400

2,773,400

กิจกรรมคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
69. โครงการส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์โรงเรียน
เอกชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

44,020,900

500,000

500,000
4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

9,320,000

9,320,000
4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

49,168,390

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
กิจกรรมพัฒนาและยกระดับทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
75. โครงการเปิดโลกการศึกษาและพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้สู่สันติสุข

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

49,168,390
4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

กิจกรรมเปิดโลกการศึกษาและพหุวฒ
ั นธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่สันติสุข
76. โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
77. โครงการฝึกอบรมบังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นาขั้นความรู้ชั้นสูง
(A.C.T)

4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

4

4

ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น

สนง.ศึกษา
เอกชน
จังหวัดสตูล

1

6

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
พฤติกรรมใน
ทิศทางที่ดีขึ้น

ที่ทาการ
ปกครอง
จังหวัดสตูล

1

6

เยาวชนมีความรู้ ที่ทาการ
ความเข้าในใน ปกครอง
หลักสูตร
จังหวัดสตูล

1

6

ร้อยละความพึง ที่ทาการ
พอใจของ
ปกครอง
ประชาชนผู้อยู่ จังหวัดสตูล
อาศัย

173,200

1

6

ร้อยละความพึง ที่ทาการ
พอใจของ
ปกครอง
ประชาชนผู้อยู่ จังหวัดสตูล
อาศัย

60,000

มีการปรับปรุง ที่ทาการ
ศูนย์บริการ ปกครอง
อิสลามประจา จังหวัดสตูล
จังหวัดจานวน 1
แห่ง

60,000,000

1

6

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วถิ ีชุมชน : ศิลปะ วัฒนธรรม สัญจรไทย ย
กิมาเลเซี
จกรรมรวมพลคนศิ
ลปินถิ่นสโตย

173,200

60,000

60,000,000
4

6

ประชาชนมีความ สนง.
เข้าใจใน
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น จังหวัดสตูล

กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและองค์ความรู้ด้าน
อาชีพและวิถีชุมชนชาวประมง
กิจกรรมอบรมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
85. โครงการวัฒธรรมเพิ่มค่ารากฐานสตูลยั่งยืน

173,200

173,200

กิจกรรมก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจาจังหวัดสตูล
กระทรวงวัฒนธรรม
84. โครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านบากันใหญ่

1,430,000

1,430,000

กิจกรรมป้องกันและปราบปราม
83. โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจาจังหวัดสตูล

1,114,500

1,114,500

กิจกรรมจัดระเบียบสังคม
82. โครงการป้องกันและปราบปราม

3,972,000

3,972,000

กิจกรรมฝึกอบรมเยาวชน อส.
81. โครงการจัดระเบียบสังคม

2,773,400

2,773,400

กิจกรรมจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
80. โครงการฝึกอบรมเยาวชน อส.

2,961,000

2,961,000

กิจกรรมฝึกอบรมบังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นาขั้นความรู้ชั้นสูง (A.C.T)
78. โครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจามัสยิด
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮ
ศักราช 1437
กิจกรรมพัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจามัสยิดระดับ
อิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮศักราช
1438
กระทรวงมหาดไทย
79. โครงการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

งบประมาณ
(บาท)

118,000

59,000
59,000
4

6

ประชาชนมีความ สนง.
เข้าใจใน
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น จังหวัดสตูล

3,000,000

428,571
428,571

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวฒ
ั นธรรมจังหวัดสตูล

428,571

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนาเสนอคุตบะห์ (ธรรมมกถา) เชิงคุณภาพ

428,571

กิจกรรมค่ายเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสังคมไทยสู่อาเซียน

428,571

กิจกรรมคุณธรรมดี วัฒนธรรมเด่น สร้างสรรค์ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

428,571

กิจกรรมพัฒนาวัฒนธรรมอาหารคาวหวานสู่อาเซียน

428,571

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
86. โครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มผลิตภาพวัยทางาน

3

9

ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ
87. โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุและทุกวัย

280,120
3

9

ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนปรับสถาพแวดล้อมที่อยูอ่ าศัยสาหรับคนพิการ
88. โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการ

กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ (เงินสงเคราะห์, สนับสนุนศูนย์คน
พิการ และกายอุปกรณ์)
89. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กรด้าน
คนพิการและเครือข่าย

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กรด้านคนพิการ
และเครือข่าย
90. โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและสร้างความมั่นคงใน
การดารงชีวิตของผู้สูงอายุ

กิจกรรมสานพลังผู้สูงวัยร่วมพัฒนาคนไทยห้อยูด่ ีมีสุข

40,000

40,000
3

9

ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

751,000

751,000
3

9

ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

42,000

42,000
3

9

ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิผู้สูงอายุ
91. โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทางานและการเป็น
ผู้สูงอายุที่มีพลัง

280,120

275,000

275,000
3

9

ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

55,000

55,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
92. โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธาณะที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุและทุกวัย

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ
3
9

กิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้
เหมาะสมและปลอดภัย
93. โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคม
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัด
โครงการ
ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

หน่วย
ดาเนินงาน
สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

44,000

60,000

44,000

94. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน

3

9

ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน
95. โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ

3

9

ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

กิจกรรมพัฒนาศัยภาพองค์กรเครือข่ายขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ
3

9

ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

กิจกรรมจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยของสถาน
รับเลี้ยงเด็กเอกชน

528,000

528,000
3

9

ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

กิจกรรมส่เงนิมการเกิดอย่างมีคุณภาพ และค่าจ้างโครงการเด็กแรกเกิด
98. โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการสร้างความพร้อมและส่งเสริม
โอกาสทางการศึกษา

60,000
30,000

30,000

กิจกรรมเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและบริการสังคม
97. โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย

685,000

685,000

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

96. โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและบริการสังคม

งบประมาณ
(บาท)

144,000

144,000
3

9

ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

53,123

53,123

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
99. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ
3
9

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

306,500

100,000

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน
100. โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเครือข่าย
และภาคประชาสังคม

306,500
3

9

ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

3

9

ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการขับเคื่อนงาน อพม.
101. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้าประเวณี

งบประมาณ
(บาท)

100,000

กิจกรรมขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขการค้าประเวณี

36,700

36,700

กระทรวสาธารณสุข
106. โครงการพัฒนา Application ระบบ Public Safety and
Emergency Management

กิจกรรมพัฒนา Application ระบบ Public Safety and Emergency
Management
107. โครงการ Smart Hospital

6

11

โรงพยาบาลของ
รัฐสามารถให้
ให้บริการ
ประชาชนที่
สะดวกรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น สามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้
ผู้รับบริการ

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดสตูล/
โรงพยาบาล
สตูล/
โรงพยาบาล
ประจาอาเภอ
6 แห่ง

2,000,000

7

11

โรงพยาบาลของ
รัฐสามารถให้
ให้บริการ
ประชาชนที่
สะดวกรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น สามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้
ผู้รับบริการ

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดสตูล/
โรงพยาบาล
สตูล/
โรงพยาบาล
ประจาอาเภอ
6 แห่ง

6,000,000

กิจกรรมSmart Hospital
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

729,871,019
107

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

(3) โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลสตูลลีก

5

1

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบจ.สตูล

2,800,000

5

1

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบจ.สตูล

350,000

5

1

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบจ.สตูล

500,000

5

1

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบจ.สตูล

1,000,000

5

1

ปรับปรุงสนาม
กีฬา อบจ.สตูลให้
ได้มาตรฐาน

อบจ.สตูล

37,807,000

5

1

ก่อสร้างลานกีฬา
จานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

12,000,000

5

1

ก่อสร้างสระว่าย
น้าชุมชนจานวน
1 แห่ง

อบจ.สตูล

19,000,000

5

2

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

อบจ.สตูล

200,000

5

2

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

อบจ.สตูล

1,000,000

5

2

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

อบจ.สตูล

200,000

5

2

ก่อสร้างโรงพล
ศึกษาจานวน 1
แห่ง

อบจ.สตูล

48,000,000

1

2

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

อบจ.สตูล

14,637,000

5

2

จานวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม

อบจ.สตูล

300,000

5

2

ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจานวน 1 แห่ง

อบต.อุใด
เจริญ

3,000,000

กิจกรรมจัดการแข่งขันฟุตบอลสตูลลีก
2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์
กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์
3. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน
กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน
4. โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลสตูลลีก
กิจกรรมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลสตูลลีก
5. ปรับปรุงสนามกีฬา อบจ.สตูลมาตรฐาน แห่งที่ 2 โดยทาการ
ก่อสร้างอัฒจรรย์ด้านทิศตะวันออกขนาด 105x10 เมตร , ระบบไฟฟ้า
แสงสว่างภายในสนาม , ถนน ตามแบบที่กาหนด
กิจกรรมปรับปรุงสนามกีฬา อบจ.สตูลมาตรฐาน แห่งที่ 2 โดยทาการ
ก่อสร้างอัฒจรรย์ด้านทิศตะวันออกขนาด 105x10 เมตร , ระบบไฟฟ้า
แสงสว่างภายในสนาม , ถนน ตามแบบที่กาหนด
6. โครงการก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการชุมชน โดยทาการ
ก่อสร้างอาคาร ขนาด 28x42 เมตร พร้อมสระว่ายน้า ตามแบบ
กรมพลศึกษา
กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการชุมชน โดยทาการก่อสร้างอาคาร
ขนาด 28x42 เมตร พร้อมสระว่ายน้า ตามแบบกรมพลศึกษา
7. โครงการก่อสร้างสระว่ายน้าชุมชน สนามกีฬามาตรฐานแห่งที่ 2
อบจ.สตูล โดยทาการก่อสร้างอาคาร ขนาด 28x42 เมตร พร้อมสระ
ว่ายน้า ตามแบบกรมพลศึกษา
กิจกรรมก่อสร้างสระว่ายน้าชุมชน สนามกีฬามาตรฐานแห่งที่ 2 อบจ.สตูล
โดยทาการก่อสร้างอาคาร ขนาด 28x42 เมตร พร้อมสระว่ายน้า ตามแบบ
กรมพลศึกษา
8. โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสาธาณสุข
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสาธาณสุข
9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลชุมชน
กิจกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลชุมชน
10. โครงการพัฒนาสมรรถภาพเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น
กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น
11. โครงการก่อสร้างโรงพลศึกษาภายในสนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างโรงพลศึกษาภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล
12. โครงการพัฒนาศักยภาพสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
13. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์
กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์
15.โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลอุใดเจริญ

กิจกรรมก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลอุใดเจริญ

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
16.โครงการก่อสร้างสนามกีฬา บ้านผัง 120 หมู่ที่ 7

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
5
2
ก่อสร้างสนาม
กีฬาจานวน 1
แห่ง

หน่วย
ดาเนินงาน
อบต.อุใด
เจริญ

งบประมาณ
(บาท)
2,800,000

กิจกรรมก่อสร้างสนามกีฬา บ้านผัง 120 หมู่ที่ 7
17. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

5

2

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

20,000

5

2

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

30,000

5

2

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

20,000

5

2

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

10,000

21. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1

2

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

20,000

22. โครงการมหกรรมสร้างสุขภาพ

1

2

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เทศบาลตาบล
ควนโดน

50,000

1

2

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เทศบาลตาบล
ควนโดน

100,000

5

2

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เทศบาลตาบล
ควนโดน

50,000

5

2

ประชาชนมีความ
มั่นใจมากขึ้น

อบต.แป-ระ

1,500,000

5

2

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต.แป-ระ

50,000

5

2

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต.แป-ระ

10,000

5

2

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต.แป-ระ

100,000

5

2

ก่อสร้างสนาม
กีฬาจานวน 1
แห่ง

อบต.ควน
กาหลง

2,800,000

5

2

ก่อสร้างสนาม
กีฬาจานวน 1
แห่ง

อบต.ควน
กาหลง

48,728,000

กิจกรรมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
18. โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
กิจกรรมจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
19. โครงการรณรงค์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย
กิจกรรมจัดกิจกรรมรณรงค์สุขภาวะให้แก่ร้านอาหารในพื้นที่
20. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน
กิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน

กิจกรรมมหกรรมสร้างสุขภาพ
23. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
24. โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและประชาชน
กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและประชาชน
25.โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กิจกรรมบริการรถการแพทย์ฉุกเฉินให้กับประชาชน
26.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค
27.โครงการสนับสนุนวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์
28.โครงการเฝ้าระวังโรคเรื้อรังในชุมชน
กิจกรรมเฝ้าระวังโรคเรื้อรังให้กับประชาชนในตาบลแป-ระ
29.โครงการก่อสร้างสนามกีฬา บ้านผัง 120 หมู่ที่ 7

กิจกรรมก่อสร้างสนามกีฬา บ้านผัง 120 หมู่ที่ 7
30.โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอาเภอควนกาหลง

กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยางพารา 8 ลู่วิ่ง และรั้ว
เหล็กรอบลู่วิ่ง 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

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
31. โครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้นาด้านสุขภาพ

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
5
3
จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

อบจ.สตูล

200,000

กิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้นาด้านสุขภาพ
32. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูล

5

3

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบจ.สตูล

300,000

5

3

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบจ.สตูล

1,600,000

5

3

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบจ.สตูล

1,000,000

1

3

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบจ.สตูล

100,000

5

3

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

อบจ.สตูล

200,000

5

3

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

อบจ.สตูล

1,000,000

5

3

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบจ.สตูล

150,000

5

3

ก่อสร้างสนาม
กีฬาจานวน 1
แห่ง

เทศบาล
เมืองสตูล

25,000,000

1

3

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

เทศบาล
เมืองสตูล

50,000,000

5

3

ก่อสร้างสนามกีฬา

อบต.ควน
กาหลง

48,727,200

5

3

ก่อสร้างอาคาร
ห้องประชุม
จานวน 1 แห่ง

อบต.ควน
กาหลง

12,000,000

1

3

ถนนได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน

อบต.ท่าเรือ

5,653,300

1

3

ถนนได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน

อบตท่าเรือ

1,455,200

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ สตรีสตูล
33. โครงการ อบจ.พบประชาชน
กิจกรรม อบจ.พบประชาชน
34. โครงการสุดยอดผู้นาสู่ความสมานฉันท์
กิจกรรมสุดยอดผู้นาสู่ความสมานฉันท์
35. โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง
กิจกรรมอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง
36.โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสาธารณสุข
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสาธารณสุข
37.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลชุมชน
กิจกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลชุมชน
38.โครงการศาสนิกสัมพันธ์
กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์
39. โครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จานวน 1 ศูนย์ ตึก
2 ชั้น
กิจกรรมการก่อสร้างศูนย์วทิ ยาศาสตร์การกีฬา จานวน 1 ศูนย์ ตึก 2 ชั้น
40. โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ในเขตเทศบาลเมืองสตูล

กิจกรรมติดตั้งกล้อง CCTV ในเขตเทศบาลเมืองสตูล
41.โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางอาเภอควนกาหลง
กิจกรรมก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยางพารา 8 ลู่วิ่ง,รั้วเหล็กรอบลู่วิ่ง
จานวน 1สนาม ขนาด 187 x 113 เมตร
กิจกรรมก่อสร้างโรงยิมเอนกประสงค์ ขนาด 30 x 50 เมตร จานวน
1 หลัง
กิจกรรมก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ขนาด 30 x 50 เมตร พร้อมไฟฟ้า
ส่องสว่าง จานวน 1 ลาน
กิจกรรมก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ขนาด 20 x 40 เมตร จานวน 1
ลาน
กิจกรรมก่อสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตสนามกีฬาอาเภอ ยาว 40.50 เมตร
จานวน 1 หลัง
กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์สนามกีฬา
42.โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุม

กิจกรรมก่อสร้างอาคารห้องประชุม ขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 40 เมตร
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลควนกาหลงกาหนด จานวน 1 หลัง
43.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพุ่มพัฒนาบ้านพรุ
ต้นอ้อ หมู่ที่ 6 ตาบลท่าเรือ เชื่อมสวนเทศ หมู่ที 5 ตาบลแป-ระ
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพุ่มพัฒนาบ้านพรุต้นอ้อ หมู่
ที่ 6 ตาบลท่าเรือ เชื่อมสวนเทศ หมู่ที 5 ตาบลแป-ระ
44.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพร้อมพัฒนา 9 บ้าน
ควนพัฒนา หมู่ที่ 5 ตาบลท่าเรือเชื่อมซอยข้างโรงงานไม้ย่างหมู่ที่ 1
ตาบลแป-ระ อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพร้อมพัฒนา 9 บ้านควน
พัฒนา หมู่ที่ 5 ตาบลท่าเรือเชื่อมซอยข้างโรงงานไม้ย่างหมู่ที่ 1 ตาบลแประ อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
45.โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

5

4

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

20,000

5

4

จานวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

50,000

5

4

เกษตรกรได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

อบต. ย่านซื่อ

50,000

5

4

เกษตรกรได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

อบต. ย่านซื่อ

20,000

5

4

จานวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

30,000

5

4

เกษตรกรได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

อบต. ย่านซื่อ

100,000

5

4

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต.แป-ระ

30,000

5

4

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต.แป-ระ

30,000

5

4

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต.แป-ระ

100,000

5

5

ปรับปรุงภูมิทัศน์
จานวน 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

150,000

55.โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่กลุ่มเป้าหมาย

5

5

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

80,000

56.โครงการต่อเติมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปากบาง หมู่ที่ 7

5

5

ต่อเติมอาคาร
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์จานวน 1
แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

500,000

5

5

ต่อเติมอาคาร
ศุนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 1 แห่ง

อบต. ย่านซื่อ

500,000

5

5

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

45,000

5

5

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

30,000

5

5

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

20,000

1

5

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เทศบาลตาบล
ควนโดน

50,000

กิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชน
46.โครงการสนับสนุนการจัดงานวันจาปะดะ
กิจกรรมสนับสนุนการจัดงานวันจาปะดะ
47.โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง
กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง
48.โครงการส่งเสริมครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมส่งเสริมครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง
49.โครงการพลังแห่งตานาน
กิจกรรมส่งเสริมอาชะอิสระ
50.โครงการสนับสนุนการประกอบอาชีพการเกษตร
กิจกรรมส่งเสริท สนับสนุนการประกอบอาชีพในพื้นที่
51.โครงการสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุ
กิจกรรมจัดอบรมสาหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ตาบลแป-ระ
52.โครงการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
กิจกรรมจัดอบรมสาหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตาบลแป-ระ
53.โครงการส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนในตาบลแป-ระ
กิจกรรมจัดอบรมเยาวชนในตาบลแป-ระ จานวน 100 คน
54. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุศศอลิฮีน หมู่ที่ 2
กิจกรรมดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กิจกรรมต่อเติมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปาก
บาง หมู่ที่ 7
57. โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลนาอีม หมู่ที่ 3

กิจกกรมต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลนาอีม หมู่ที่ 3
58.โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการสาหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรมนันทนาการสาหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
59.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
60.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย (สนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา)
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย (สนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา)
61. โครงการอบรมสอนภาษาต่างประเทศ

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรมอบรมสอนภาษาต่างประเทศ
62.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านริมห้วย

5

5

ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 1 แห่ง

อบต.ฉลุง

25,000,000

1

5

ถนนได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน

อบจ.สตูล

13,000,000

1

5

ถนนได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน

อบจ.สตูล

12,600,000

1

5

ถนนได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน

อบจ.สตูล

8,100,000

1

5

ถนนได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน

อบจ.สตูล

4,860,000

1

5

ปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะ
สระน้าหนอง
ปันหยา

อบจ.สตูล

10,000,000

1

5

ปรับปรุง/
ซ่อมแซมท่าเทียบ
เรือจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

3,000,000

1

5

ปรับปรุง/
ซ่อมแซมท่าเทียบ
เรือจานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

3,000,000

1

5

ก่อสร้างโรงยิม
สนามฟุตบอล
จานวน 1 แห่ง

อบจ.สตูล

15,000,000

5

5

สร้างสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา
1 แห่ง

อบต.แป-ระ

100,000

5

5

จานวนจักครั้งใน
การพัฒนา

อบต.แป-ระ

30,700

1

5

ถนนได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน

อบต.เกตรี

13,200,000

1

5

ถนนได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน

อบต.เกตรี

3,900,000

กิจกรรมก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านริมห้วย
63.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนาพญา หมู่ที่ 8 ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล
กิกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน
นาพญา หมู่ที่ 8 ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล
64.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายซอยเขียดแก้ว-ผัง 41 หมู่ที่ 10 ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล
กิกรรมก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย
เขียดแก้ว-ผัง 41 หมู่ที่ 10 ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล
665โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายปากละงู-ท่าชะมวง หมู่ที่ 1 ตาบลละงู อาเภอละงู
จังหวัดสตูล
กิกรรมปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายปากละงู-ท่าชะมวง หมู่ที่ 1 ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล
66.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตซอยโรงเรียนบ้านห้วยไทร หมู่ที่ 10 ตาบลละงูอาเภอละงู
จังหวัดสตูล
กิกรรมปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยโรงเรียนบ้านห้วยไทร หมู่ที่ 10 ตาบลละงูอาเภอละงู จังหวัดสตูล
67.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะสระน้าหนองปันหยา หมู่ที่
2 ตาบลละงูอาเภอละงู จังหวัดสตูล

กิกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะสระน้าหนองปันหยา หมู่ที่ 2 ตาบล
ละงูอาเภอละงู จังหวัดสตูล
68.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่าเทียบเรือหมู่ที่ 1 ตาบลละงู อาเภอ
ละงู จังหวัดสตูล
กิกรรมปรับปรุง/ซ่อมแซมท่าเทียบเรือหมู่ที่ 1 ตาบลละงู อาเภอละงู
จังหวัดสตูล
69.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่าเทียบเรือหมู่ที่ 7 ตาบลละงู อาเภอ
ละงู จังหวัดสตูล
กิกรรมปรับปรุง/ซ่อมแซมท่าเทียบเรือหมู่ที่ 7 ตาบลละงู อาเภอละงู
จังหวัดสตูล
70.โครงการก่อสร้างโรงยิมสนามฟุตบอลอาเภอละงู หมู่ที่ 12 ตาบลละ
งู อาเภอละงูจังหวัดสตูล
กิกรรมก่อสร้างโรงยิมสนามฟุตบอลอาเภอละงู หมู่ที่ 12 ตาบลละงู อาเภอ
ละงูจังหวัดสตูล
71.โครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

กิจกรรมสร้างสนามเด็กเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลแป-ระ
72.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
กิจกรรมจัดซื้อ DLTVสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลแป-ระ
73.โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางผิวจราจรชนิดพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ถนนสายบ้านการเน๊ะ-บ้านกุบังปะโหลด หมุ่ที่ 1,2,3,7
กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ชนิดพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 2,998.00 ม. หนา .005 ม.
74.โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสวนนายอิ่ม-บ้านนายเลี่ยน ณ
พัทลุง

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
กิจกรรมผิวจราจร ชนิด คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,300 ม. หนา
0.15 ม.
75.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรชนิดพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ถนนซอยเขาวังประ (ซอยวังพะเนียด 1) ม.5

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
สาคัญ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

1

5

ถนนได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน

อบต.เกตรี

3,770,000

1

5

ถนนได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน

เทศบาล
ตาบลคลองขุด

3,600,000

1

5

ถนนได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน

เทศบาล
ตาบลคลองขุด

3,700,000

1

5

ก่อสร้าง
เทศบาล
พิพิธภัณฑ์จานวน ตาบลคลองขุด
1 แห่ง

16,000,000

1

5

จานวนครั้งในการ
เทศบาล
สารวจ
ตาบลคลองขุด

500,000

1

5

ถนนได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน

อบจ.สตูล

กิจกรรมก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete เขตทาง ๓๐.00 ม. ยาว 3.
๘๘๘ ม. และสะพานจานวน 2 จุด
81. โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติดและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย

5

6

ประชาขนได้รับ
ความพึงพอ

อบต. ย่านซื่อ

45,000

82. โครงการคืนความปลอดภัยให้ชุมชน

5

6

ประชาขนได้รับ
ความพึงพอ

อบต. ย่านซื่อ

50,000

1

6

ประชาขนได้รับ
ความพึงพอ

อบต. ย่านซื่อ

1,000,000

1

6

ประชาขนได้รับ
ความพึงพอ

อบต. ย่านซื่อ

20,000

1

6

ประชาขนได้รับ
ความพึงพอ

อบต.แป-ระ

2,000,000

1

6

ประชาขนได้รับ
ความพึงพอ

อบต.แป-ระ

60,000

1

6

ก่อสร้างศูนย์
วิทยาศาสตร์
จานวน 1 แห่ง

เทศบาล
เมืองสตูล

5

6

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ชนิดพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,370.00 ม. หนา .005 ม.
76.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเขาจีน-บ้านโคกพยอม หมู่ที่
1 (ถนนเลี่ยงเมืองสายตะวันออก)
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.ถนนกว้าง 8.00 ม. ยาว 423 ม. พร้อมท่อ
เหลี่ยม 2 จุด
77.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายถนนคลองขุด 29
(ทรายทอง) หมู่ที่ 7
กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนนกว้าง 6.00 ม. ยาว 660
ม. พร้อมปรับปรุงคูระบายน้า
78.โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้บ้านเขาจีน Satun
UNESCO Global Geo park
กิจกรรมก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้บ้านเขาจีนพร้อมสิ่งอานวยความ
สะดวก จานวน ๑ แห่ง
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๕๐ ม.
79.โครงการศึกษาและสารวจเส้นทางแหล่งเรียนรู้ซากดึกดาบรรพ์
กิจกรรมศึกษาและสารวจเส้นทางแหล่งซากดึกดาบรรพ์ Geo park พื้นที่
วัดถ้าเขาจีน หมู่ที่ ๑ ตาบลคลองขุด อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
80.โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองสตูลฝั่งตะวันออก ตาบลคลองขุด
ตาบลพิมาน อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

562,060,000

กิจกรรมตั้งจุดตรวจและให้บริการประชาชนในพื้นที่
83. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดป้องกันอาชญากรรม
กิจกรรม ดาเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่
84.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
กิจกรรมการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
85.โครงการติดตั้งกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ติดตั้งกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ตาบล
86.โครงการป้องกัน แก้ไขและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ
จัดตั้งจุดบริการประชาชน จานวน ๑ จุด
87.โครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สู่สังคมน่าอยู่

2,500,000

กิจกรรม ก่อสร้างศูนย์สิทยาศาสตร์การกีฬา จานวน 1 ศูนย์ ตึก 2 ชั้น
ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
88. โครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน
กิจกรรมค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน

30,000

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
89. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวสุขภาพดีถ้วนทั่วทั้งแม่ละเด็ก

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
5
6
จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

เทศบาลตาบล
ควนโดน

50,000

จานวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม

อบต.แป-ระ

100,000

กิขจกรรมสายใยรักแห่งครอบครัวสุขภาพดีถ้วนทั่วทั้งแม่ละเด็ก
90. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

5

6

5

6

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต.แป-ระ

100,000

5

6

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต.แป-ระ

100,000

5

7

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบจ.สตูล

100,000

5

7

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

30,000

5

7

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

40,000

5

7

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

50,000

5

7

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

25,000

5

7

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต. ย่านซื่อ

30,000

5

7

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต.แป-ระ

120,000

5

7

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต.แป-ระ

30,000

5

7

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต.แป-ระ

50,000

5

7

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต.แป-ระ

30,000

103.โครงการจัดงานเมาลิดกลางตาบลแป-ระ

5

7

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต.แป-ระ

150,000

กิจกรรมสนับสนุนการดาเนินงานของมัสยิดในพื้นที่ตาบลแป-ระ จานวน ๔
แห่ง
104.โครงการส่งเสริมกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน

5

7

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

อบต.แป-ระ

50,000

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสาหรับกิจกรรมละศีลอดของมัสยิด /บานาซ๊ะในพื้นที่
ตาบลแป-ระ
105.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเสียงตามสาย, หอกระจายข่าว

5

8

ปรับปรุงเสียงตามสาย อบต.แป-ระ

100,000

5

9

จานวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม

200,000

กิจกรรมสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตาบล
แป-ระ
91. โครงการลดช่องว่างระหว่างวัยใส่ใจสุขภาพชุมชน
กิจกรรมจัดอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๑๐๐ คน
92. โครงการสายใยรักครอบครัว วัยรุ่นวัยใส กายใจดี
กิจกรรม จัดอบรมสาหรับครอบครัว จานวน ๗๐ ครอบครัว
93. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้นับถือศาสนาพุทธ
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้นับถือศาสนาพุทธ
94. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานวันเมาลิดประจาปี
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานเมาลิดประจาปี
95. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดงานวันฮารีรอยอ
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานวันฮารีรายอ
96. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดพิธีต้อนรับเดือนรอมฎอน
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดพิธรี ิมฎอน
97.โครงการเปิดโลกทัศน์การศึกษาเยาวชนมุสลิม
กิจกรรมเปิดโลกทัศน์การศึกษาเยาวชนมุสลิม
98.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่มุสลีมีนและมุสลีม๊ะ
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
99.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
กิจกรรมงานประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
100.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีชักพระ
กิจกรรมสนับสนุนการจัดงานประเพณีชักพระให้กับวัดสวนเทศ หมู่ที่ ๕
101.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีลอยกระทง
จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง จานวน ๑ ครั้ง
102.โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา
จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา จานวน 1 ครั้ง

กิจกรรมปรับปรุง /ซ่อมแซมเสียงตามสาย,หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน
106.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ

อบจ.สตูล

ประเด็นการพัฒนา/
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
107. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล

ลาดับ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
แผนงาน
ชาติ
ย่อย
โครงการ
สาคัญ
5
9
จานวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม

หน่วย
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

อบต. ย่านซื่อ

10,000

กิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจรรมวันสตรีสากล
108. โครงการส่งเสริมรายได้ผู้สูงอายุ

5

9

จานวนรายได้ที่
เพิ่มขึ้น

เทศบาลตาบล
ควนโดน

10,000

5

9

จานวนครั้งในการ เทศบาลตาบล
ให้ความช่วยเหลือ
ควนโดน

30,000

5

9

จานวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม

อบต.แป-ระ

100,000

5

9

ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตจานวน 1
แห่ง

อบต.แป-ระ

1,000,000

5

11

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทศบาล
เมืองสตูล

5

11

ติดตั้งระบบบาบัด
จานวน 1 แห่ง

เทศบาล
เมืองสตูล

18,500,000

5

11

ประชาชนมีความ
พึงพิใจมากยิ่งขึ้น

เทศบาล
เมืองสตูล

40,000,000

5

11

ปรับปรุงเส้นทาง
เดินให้ได้มาตรฐาน

เทศบาล
เมืองสตูล

50,000,000

5

11

ปรับปรุงและ
พัฒนาเมืองเก่าให
ได้มาตรฐาน

เทศบาล
เมืองสตูล

473,600,000

กิจกรรมส่งเสริมรายได้ผู้สูงอายุ
109. โครงการสงเคราะห์ผู้พิการบุคคลไร้ที่พึ่ง
กิจกรรมสงเคราะห์ผู้พิการบุคคลไร้ที่พึ่ง
110.โครงการส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
กิจกรรมของผู้สูงอายุ ในตาบลแป-ระ
111.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ

กิจกรรมก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
จานวน ๑ หลัง
112.โครงการ Satun Smart City for Sustainable Global
Geopark Tourism
กิจกรรม Satun Smart City for Sustainable Global Geopark
Tourism
113.โครงการติดตั้งระบบบาบัดน้าเสีย

104,908,000

กิจกรรม ติดตั้งระบบบาบัดน้าเสีย
114.โครงการลานชมเมืองและสวนเชิงนิเวศบริเวณเขาโต๊ะหยงหง
กิจกรรมพัฒนาลานชมเมืองและสวนเชิงนิเวศบริเวณเขาโต๊ะหยงหง
115.โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเดินท่องเที่ยวและภูมิทัศน์
เชื่อมโยง พหุวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่าสตูลด้วยอารยะสถาปัตย์
(Universal Design) เพื่อรองรับผู้คนทุกกลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเดินท่องเที่ยวและภูมิทัศน์เชื่อมโยง
พหุวฒ
ั นธรรมในย่านเมืองเก่าสตูลด้วยอารยะสถาปัตย์ (Universal Design)
เพื่อรองรับผู้คนทุกกลุ่ม
116.โครงการระบบบริหารจัดการเมืองเก่าสตูล

กิจกรรมระบบบริหารจัดการเมืองเก่าสตูล
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

1,742,911,400
116

1
2
3
4

ยุท 1
17,084,000
1,478,950
586,800
1,030,000

5
6
7
8
9
10
11
12
13

2,311,820
887,710
4,577,305
605,100
1,041,105
2,133,500
233,200
55,835,000
84,800,024

14
15
16
17
18
19
20
21
22

7,600,000
3,584,000
17,853,000
1,400,000
1,690,000
2,126,000
9,500,000
19,090,100
5,500,000
240,947,614

ยุท2
331,790
317,300
4,316,000
500,000

ยุท3
5,444,530
920,000
1,861,600
813,750
1,303,000
247,820
3,300,000
1,332,440
11,770,000
440,000
582,700
19,032,000
12

5,465,090

47,047,840

293,460,544

ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ที่

กิจกรรม

1.

การจั ด ประชุ ม หารื อ เพื่ อ จั ด ทำแผนพั ฒ นาจั ง หวัด กั บ ภาคส่ วนต่ างๆ
ตามมาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริห ารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่ แก้ ไขเพิ่ ม เติม (ฉบั บ ที่ 7)
พ.ศ. 2560
การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
การศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัด ตามประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด ซึ่งเป็นการดำเนินการ
ตามมาตรา 18 วรรคสี่ ของพระราชกฤษฎี ก าว่าด้วยการบริห ารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 (เป็นการสำรวจความ
คิดเห็นเพื่อทราบถึงปัญหาความต้องการ และศักยภาพของประชาชนใน
ท้ อ งถิ่นในจั งหวัด รวมตลอดถึง ความพร้อมของภาครัฐและภาคธุรกิ จ
เอกชน และยุทธศาสตร์ระดับชาติ)
การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เช่น การเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแก่ ก.บ.จ.
หรือ บุ คลากรในจัง หวัด การจัดทำฐานข้อมู ล ในการจัดทำยุท ธศาสตร์
จังหวัด การส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การจัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนฯ เป็นต้น
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ
เพื่ อ เข้ ามามี ส่ ว นร่ว มในการจั ด ทำแผน รวมทั้ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น ในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผล
การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินตามคำพิพากษาของศาล
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี (ถ้ามี)
รวมทั้งสิ้น

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

ประมาณการ
งบประมาณ (บาท)
2,500,000

750,000
1,000,000
500,000

2,000,000

900,000
350,000
8,000,000

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun
UNESCO Global Geopark)
2. โครงการพัฒนาการท่องเทีย่ วพหุวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม
3. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ ว
4. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนือ้ -แพะเนื้อคุณภาพสูง
การแปรรูปและผลิตภัณฑ์
5. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลแบบพัฒนาในบ่อดิน
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ วสู่ความเป็นมืออาชีพ
7. โครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SME
รองรับการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศและอุทยานธรณีโลก
8. โครงการพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สู่มาตรฐานสากลและส่งเสริม
การตลาด
9. โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ดว้ ย DIGITAL MARKETING
10.โครงการอนุรักษ์พัน ธุกรรมพืชอัน เนือ่ งมากจากพระราชดาริฯ จังหวัดสตูล
11.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
สตูล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12.โครงการชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
13.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
14.โครงการพัฒนาศักยภาพแรงานสู่เมืองท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
15.โครงการการพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเป็ดเทศเพื่อเป็นอาชีพ
เสริมให้กับผู้มีรายได้นอ้ ยจังหวัด
16.โครงการสตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
17.โครงการสตูลสัน ติสุข
18.โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบสู่การสร้างงานสร้างอาชีพวิถี
ใหม่(New Normal)
19.โครงการคนสตูลสุขภาพดีดว้ ยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
20.โครงการการปลูกและแปรรูปสมุนไพร
21.โครงการแก้ไขปัญ หาความยากจนรายครัวเรือนจังหวัดสตูล
22.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลก
สตูล
23.โครงการขับเคลื่อนเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเทีย่ วเพื่อความปลอดภัย
24.โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้าพุร้อนรองรับท่องเทีย่ วสุขภาพ
25.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเกาะราวี(หาดทรายขาว)อุท ยานแห่งชาติตะ
รุเตา จังหวัดสตูล
26.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือตะโละวาว อุทานแห่งชาติ
ตะรุเตา
27.โครงการฝึกทักษะชีวิตเด็กกาพร้าเด็กด้อยโอกาส สู่การพัฒนาทีย่ ั่งยืน
28.โครงการสตรีสตูลปลอดมะเร็งเต้านม
29.โครงการสื่อสร้างสรรค์สตูลสันติสุข
30.โครงการอาหารปลอดภัยและปลอดโรคเพือ่ ส่งเสริมความเชื่อมั่น ของ
ท่องเที่ยวและประชาชนจังหวัดสตูล
31.โครงการสนับสนุนตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สาหรับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน
32.โครงการศูน ย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา อาเภอละงู
จังหวัดสตูล
33.โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ของชุมชนประชุมพื้นบ้านจังหวัดสตูล
34.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์ วนอุทยานน้าตกธาราสวรรค์
35.โครงการติดตัง้ ทุน่ แสดงเครื่องหมายการเดินเรือ
36.โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเทีย่ ว
37.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน ปรับปรุง
อาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดาบรรพ์ทงุ่ หว้า อุทยานธรณีโลกสตูล
38.โครงการจัดทาแผนแม่บทเมืองเก่าสุไหงอุเป(ทุง่ หว้า) เชื่อมโยงเมืองเก่าฝั่ง
อัน ดามัน

1.2,2.9,2.10,4,6.4,15,18,23.2,
23.5,30.2,33,37,38
2.9,4,6.1,7.3,14.1,15,18,23.1,
23,30.2

2.11,7.1,11.2,13.2,14.2,15,18,20.3,22.1
24,27.2,30.2,34,36

1.2,2.1,2.2,2.4,2.5,2.7,4,5,6.5,15,16,
18,19,20.1,22.1,22.2,22.3,22.5,27.3,
28,30.1,33

2.6,2.9,2.1,2.12,6.6,7.2,8.1
10.1,15,18,32.2

4,5,6.3,10.3,13.1,15,16,18,20.2,27.1,31
32.1,33

1.1,1.3,2.3,2.8,3.5,6.2,7.1,8.2,9,11.2,
12,15,16,17,18,20.2,21,22.1,23.3,23.4
25,28,29,33,35

