แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)

องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน
อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

คานา
ด้วยพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บัญ ญัติให้องค์การบริห ารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การกากับตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานรัฐ และผ่านการส่วนร่วมของ
ประชาชน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61 กาหนดว่า “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น ไว้ดังนี้
“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดวิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล
แผนพั ฒ นาหมู่ บ้า นหรือ แผนชุ มชน อั น มีลั กษณะเป็ น การก าหนดรายละเอีย ดแผนงานโครงการพั ฒ นา
ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึง
การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลขอนคลาน ได้ เ ล็ ง เห็ น ความจ าเป็ น และส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การจั ด ท า
แผนพั ฒ นาท้ องถิ่น จึงได้จัดท าแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ.256๑ –256๕) ขึ้น ซึ่ งถื อปฏิ บัติต ามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยผ่านกระบวนการจัดทาประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อาเภอ และแผนชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติ การจัดทางบประมาณประจาปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลขอนคลานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
งานนโยบายและแผนสานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน
มิถุนายน 25๖๒

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
3. ประชากร
4. สภาพทางสังคม
5. ระบบบริการพื้นฐาน
6. ระบบเศรษฐกิจ
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
10. อื่นๆ

๑
๑
๒
๒
๓
๕
๖
๘
๘
๙

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๓. แผนพัฒนาภาค
๔. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
๕. แผนพัฒนาจังหวัดสตูล
๖. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล
๘. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.ขอนคลาน)
๙. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๑๐
๑๑
๑๗
๑๘
๒๐
๒๒
๒๒
๒๕
๒๗

ส่วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

๓๒

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓๔

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ

๗8
83

ส่วนที่ ๑
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
.
๑ ด้านกายภาพ
1.๑. ที่ตั้งของตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอาเภอทุ่งหว้า
อยู่ ห่ างจากอ าเภอทุ่ งหว้าเป็ น ระยะทาง 25 กิโลเมตร และอยู่ห่ า งจากจัง หวั ดสตู ลเป็ น ระยะทาง 80
กิโลเมตร ตาบลขอนคลานมีพื้นที่ทั้งหมด 14.1 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,812.50 ไร่
องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน ยกฐานะจากสภาตาบลเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน
ตามที่กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2542 อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับตาบลทุ่งบุหลัง อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ทิศใต้ ติดกับ ตาบลแหลมสน อาเภอละงู จังหวัดสตูล
ทิศตะวันออก ติดกับ ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอันดามัน
๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน มีสภาพเป็นที่ราบและ
ชายฝั่งทะเล บางพื้นที่เป็นป่าชายเลน ตลอดแนวถนนและชายฝั่งคลอง
๑.๓ ลักษณะของภูมิอากาศ
ในเขตพื้นที่ตาบลขอนคลาน มีลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้น เหมาะแก่การทาการเกษตร
๑.๔ ลักษณะของดิน
สภาพพื้นดินในเขตตาบลขอนคลาน มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายในที่ราบลุ่มเหมาะแก่ทา
การเกษตร
๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้า
- แหล่งน้าเพื่อการอุปโภค ได้แก่ ประปาตาบลขอนคลาน
- แหล่งน้าเพื่อการบริโภค ได้แก่ น้าฝน
- แหล่งน้าทางการเกษตร ได้แก่ คลองถั่ว คลองราไวสาย ๑ ,๒,๓
๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้
พื้นที่ตาบลขอนคลานมีไม้ป่าชายเลนและมีป่าสนตามแนวชายหาด

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
1.๒.๑ เขตการปกครอง ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน จานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลขอนคลานเต็มทุกหมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านขอนคลานตะวันออก
ผู้ใหญ่บ้าน นายสมนึก ขุนแสง
หมู่ที่ 2 บ้านราไวใต้
ผู้ใหญ่บ้าน นายชาญวิทย์ พันทอง
หมู่ที่ 3 บ้านขอนคลานตะวันตก
ผู้ใหญ่บ้าน นายนิพล กุลหลัง
หมู่ที่ 4 บ้านราไวเหนือ
กานัน
นายประพันธ์ ขาวดี
1.๒.๒ การเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง มี ๔ หน่วยเลือกตั้ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน
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๓. ประชากร
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร ประชากรทั้งสิ้นจานวน 2,786 คน แยกเป็นชาย
๑,400 คน หญิง ๑,386 คน จานวน 759 ครัวเรือน
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

๑
๒
๓
๔

บ้านขอนคลานตะวันออก
บ้านราไวใต้
บ้านขอนคลานตะวันตก
บ้านราไวเหนือ
รวม

จานวน
ครัวเรือน
132
193
222
208
755

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
243
241
3663
371
405
419
389
355
1,400
1,386

รวม
484
734
824
744
2,786

หมายเหตุ ข้อมูลจากรายงานทะเบียนราษฎร อาเภอทุ่งหว้า ณ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61
1.๓.๒ ช่วงอายุและจานวนประชากร
จานวนประชากร
เยาวชน (อายุต่ากว่า ๑๘ ปี
ประชาชน (อายุ ๑๘ – ๖๐ ปี)
ผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า ๖๐ ปี)
รวม

หญิง (คน)
381
833
172
1,386

ชาย (คน)
396
855
149
1,400

รวม (คน)
777
1,688
321
2,786

๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
จานวน 2 แห่ง
โรงเรียนบ้านขอนคลาน หมู่ที่ 3
โรงเรียนบ้านราไว
หมู่ที่ 4
- ศูนย์การเรียนชุมชน
จานวน 1 แห่ง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบลขอนคลาน หมู่ที่ 2
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 2 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลาน หมู่ที่ 3
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจามัสยิดบ้านราไว หมู่ที่ 2
- ศูนย์อบรมศาสนาและจริยธรรมประจามัสยิด
จานวน 3 แห่ง
มัสยิดนูรุดดิน หมู่ที่ 2
มัสยิดบ้านท่าคลอง หมู่ที่ 3
มัสยิดอัรเราะห์มาร หมู่ที่ 4
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรประจาตาบล
จานวน 1 แห่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน
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๔.๒ การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จานวน
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
จานวน
- หน่วยกู้ชีพกู้ภัย (EMS)
จานวน
องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน หมู่ที่ 4
- สถานพยาบาลเอกชน
จานวน
ขอนคลานคลินิก (นางสาวภิญญดา แสงภักดี) หมู่ที่ 3
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้า
จานวน

1 แห่ง
4 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
98%

๔.๓. อาชญากรรม
- ป้อมยามสายตรวจชุมชน
- เวรยามประจาหมู่บ้าน

จานวน 1 แห่ง
จานวน 4 แห่ง

๔.๔ ยาเสพติด
- ผู้เสพสารเสพติด ที่ได้รับการบาบัด

จานวน ๑๔ คน

๔.๕ การสังคมสงเคราะห์
- เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
จานวน ๓42 คน
- เงินสงเคราะห์ผู้พิการ
จานวน 68 คน
- เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
จานวน ๓ คน
- โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
- โครงการปรับสภาพแวดล้อมสาหรับผู้สูงอายุ คนผู้พิการและผู้ที่อยู่ในระยะที่จาเป็น
ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

๕. ระบบบริการพื้นฐาน
๕.๑ การคมนาคมขนส่ง
ถนนลาดยาง จานวน 4 สาย
สายขอนคลานตะวันออก-ตะวันตก
สายหน้าอนามัยบ้านขอนคลาน
สายบ้านนางสาเปี๊ย-หาดราไว ช่วงที่ 2
สายราไว-ตันหยงละไน้
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน 26 สาย
สายบ้านนายหรี หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1
สายท่าพาน
สายบ้านนายหรี หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2
สายบ้านนายเขียน แก้วมณี-หาดราไว
สายหาดราไว
สายบ้านนายชวน สมาจุน
สายสมปราชญ์-ท่าเรือ
สายสมปราชญ์ หมู่ที่ 2-ทุ่งปอ หมู่ที่ 3
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน

กว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,055 เมตร
กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร
กว้าง 6 เมตร ยาว 3,350 เมตร
กว้าง 4 เมตร ยาว 185 เมตร
กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร
กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร
กว้าง 4 เมตร ยาว 356 เมตร
กว้าง 5 เมตร ยาว 118 เมตร
กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร
กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,750 เมตร
หน้า 3

สายหน้ามัสยิดบ้านราไวใต้
กว้าง 5 เมตร ยาว 520 เมตร
สายบ้านนายประดิษฐ์(สายท่าออก)
กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร
สายบ้านนายสุชล หลีหมีน
กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร
สายบ้านนายดอหรี-นายเฉ็น
กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร
สายแพบังมูซา
กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร
สายมัสยิดบ้านท่าคลอง-ศพด.ขอนคลาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,650 เมตร
สายท่าเรือ หมู่ที่ 3
กว้าง 4 เมตร ยาว 455 เมตร
สายทอนโต๊ะแก้ว
กว้าง 4 เมตร ยาว 640 เมตร
สายสามแยกตลาดนัด-มัสยิดบ้านท่าคลอง กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร
สายคลองถั่ว หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 1
กว้าง 4 เมตร ยาว 636 เมตร
สายหน้า ศพด.ขอนคลาน
กว้าง 6 เมตร ยาว 330 เมตร
สายบ้านครูชาลี
กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร
สายบ้านสูหมาดสัน
กว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร
สายบ้านอาจารย์มานิตย์-สามแยกโรงเรียนบ้านราไว กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร
สายบ้านนางสาเปี๊ย-หาดราไว ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 440 เมตร
สายบ้านราไวเหนือ-บ้านทุ่งปอ(ซอยที่ถูกลืม)กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร
สายโรงเรียนบ้านราไว
กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร
สายบ้านทนายแดน
กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร
ถนนหินผุ
จานวน 12 สาย
สายคลองถั่ว หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1
กว้าง 4 เมตร ยาว 613 เมตร
สายคลองถั่ว หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2
กว้าง 4 เมตร ยาว 957 เมตร
สายบ้านนายบุญเลิศ
กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร
สายบ้านสูบ่าว หมู่ที่ 1
กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร
สายสามแยกบ่อหลวง-ท่ออุโมงค์
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร
สายบ้านนายธวัชชัย-ท่ออุโมงค์
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร
สายบ้านนายสาราญ โกบแม็ง-นายหนาด ติงหวัง กว้าง 4 เมตร ยาว 430 เมตร
สายขอนคลานตะวันออก-ขอนคลานตะวันตก
กว้าง 4 เมตร ยาว 680 เมตร
สายคลองถั่ว หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 2
กว้าง 4 เมตร ยาว 902 เมตร
สายบ้านนายหมาดได๋-บ้านนายประกอบ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร
สายบ้านนายทวิ เทศนอก
กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร
สายบ้านนายร่ม ท้ายวัง
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร
สายบ้านจานง-นายประกอบ โสสนุย ช่วงที่ 1
กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร
สายบ้านจานง-นายประกอบ โสสนุย ช่วงที่ 2
กว้าง 5 เมตร ยาว 310 เมตร
๕.๒ การไฟฟ้า
- จานวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง

จานวน 4 หมู่บ้าน

๕.๓. การประปา
- จานวนหมู่บ้านที่ประปาเข้าถึง

จานวน 4 หมู่บ้าน

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน
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๕.๔ โทรศัพท์
- เสาสัญญาณโทรศัพท์
เสาสัญญาณ AIS หมู่ที่ 3
เสาสัญญาณ DTAC หมู่ที่ 4
เสาสัญญาณ TRUMOVE หมู่ที่ 2

จานวน 3 แห่ง

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
- ที่ทาการไปรษณีย์อาเภอทุ่งหว้า

๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร
ประชากรในพื้ น ที่ตาบลขอนคลาน ประกอบอาชี พท านา ทาการประมงชายฝั่ ง ทาสวน
มะพร้าว ปลูกแตงโม ฟักทอง ปลูกพืชหมุนเวียน และเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ แพะ ไก่
เป็ด กุ้งกุลาดา เป็นต้น พื้นที่ 8,812.50 ไร่ ดังนี้
พื้นที่ปลูกยางพารา
พื้นที่ปลูกปาล์มน้ามัน
พื้นที่เกษตรอื่นๆ
พื้นที่ป่า
๖.๒ การประมง
การประมงชายฝั่งและการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
๖.๓. การปศุสัตว์
มีการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ใช้ไว้บริโภคในครัวเรือน เหลือจาก บริโภคจึง จะจาหน่าย ภายใน
ท้องถิ่น เช่น โค กระบือ แพะ ไก่ เป็ด
๖.๔ การบริการ
ร้านบริการอินเตอร์เน็ต
นัซนีนดอทเน็ต หมู่ที่ 3

จานวน 1 แห่ง

๖.๕ การท่องเที่ยว
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน มีสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณชายหาดราไว หมู่
ที่ 4 และสถานีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3๗ เป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติของป่าชายเลน ตั้งอยู่พื้นที่
หมู่ที่ 1 ตาบลขอนคลาน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
บ้านเช่า/ห้องเช่า/โฮมสเตย์
จานวน 5 แห่ง
นายวัณพจน์ ขาวดี หมู่ที่ 4
บังกะโลป้านึง หมู่ที่ 4
แม่บ้านทะเลดา หมู่ที่ 4
บ้านสวนครูณีย์ หมู่ที่ 3
บ้านสวนปันสุข หมู่ที่ 2
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน
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๖.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
ร้านค้า
จานวน 44 แห่ง
กลุ่มอาชีพ
จานวน 6 กลุ่ม
กลุ่มมันปู
กลุ่มพวงชมพู (ตัดเย็บเสื้อผ้า)
กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล
กลุ่มสตรี (กลุ่มเครื่องแกง,กลุ่มทาขนม)
กลุ่มประกายดาว (ผลิตภัณฑ์กระเป๋าทาจากผ้า)
กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุในชุมชน

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
ตาบลขอนคลาน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มีทั้งหมด ๔ หมู่บ้าน ได้แก่
- หมูท่ ี่ ๑ บ้านขอนคลานตะวันออก มีอาณาเขต ติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ จด คลองวังวน หมู่ที่ 5 ตาบลทุ่งบุหลัง
ทิศใต้
จด คลองราไว และตาบลแหลมสน อาเภอละงู
ทิศตะวันออกจด บ้านท่าศิลา หมู่ที่ 5 ตาบลนาทอน
ทิศตะวันตก จด บ้านขอนคลานตะวันตก หมูที่ 3 ตาบลขอนคลาน
- หมู่ที่ ๒ บ้านราไวใต้ มีอาณาเขต ติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ จด บ้านราไวเหนือ หมู่ที่ 4 ตาบลขอนคลาน
ทิศใต้
จด บ้านตันหยงลาไน ตาบลแหลมสน อาเภอละงู จังหวัดสตูล
ทิศตะวันออก จด คลองลิม๊ะ
ทิศตะวันตก จด ทะเลอันดามัน
- หมู่ที่ ๓ บ้านขอนคลานตะวันตก มีอาณาเขต ติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ
คลองวังวน หมู่ที่ 5 ตาบลทุ่งบุหลัง
ทิศใต้
ติดต่อกับ
คลองราไว หมู่ที่ 4 ตาบลขอนคลาน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
หมู่ที่ 1 ตาบลขอนคลาน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ทะเลอันดามัน
- หมู่ที่ ๔ บ้านราไวเหนือ มีอาณาเขต ติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่ 2 ตาบลทุ่งบุหลัง อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ทิศใต้
ติดต่อกับ หมู่ที่ 2 บ้านราไวใต้
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่ 3 บ้านขอนคลานตะวันตก อาเภอทุ่งหว้า
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน
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๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร
หมู่ที่ ๑ บ้านขอนคลานตะวันออก
ประเภทของการทาการเกษตร
จานวน
(ครัวเรือน/ไร่)
ทานา
เขตชลประทาน
นอกเขตชลประทาน
ทาสวน สวนยางพารา
1/13
ปาล์มน้ามัน
18/100
สวนมะพร้าว
5/23
ทาไร่
แตงโม
ข้าวโพด
ฟักทอง
หมู่ที่ ๒ บ้านราไวใต้
ประเภทของการทาการเกษตร
จานวน
(ครัวเรือน/ไร่)
ทานา
เขตชลประทาน
นอกเขตชลประทาน
ทาสวน สวนยางพารา
11/68
ปาล์มน้ามัน
38/247
สวนมะพร้าว
5/20.5
ทาไร่
แตงโม
ข้าวโพด
ฟักทอง
หมูท่ ี่ ๓ บ้านขอนคลานตะวันตก
ประเภทของการทาการเกษตร
จานวน
(ครัวเรือน/ไร่)
ทานา
เขตชลประทาน
นอกเขตชลประทาน
ทาสวน สวนยางพารา
1/10
ปาล์มน้ามัน
21/261
สวนมะพร้าว
12/27
ทาไร่
แตงโม
ข้าวโพด
ฟักทอง
-

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน

ผลผลิต
(กก./ไร่)
2520
ผลผลิต
(กก./ไร่)
252
2520
ผลผลิต
(กก./ไร่)
2520
-

ต้นทุนการผลิต ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)
4
ต้นทุนการผลิต ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)
4
ต้นทุนการผลิต ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)
52
4
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หมู่ที่ ๔ บ้านราไวเหนือ
ประเภทของการทาการเกษตร
จานวน
(ครัวเรือน/ไร่)
ทานา
เขตชลประทาน
นอกเขตชลประทาน
ทาสวน สวนยางพารา
8/34
ปาล์มน้ามัน
54/327
สวนมะพร้าว
14/54.5
ทาไร่
แตงโม
ข้าวโพด
ฟักทอง
-

ผลผลิต
(กก./ไร่)
252
2520
-

ต้นทุนการผลิต ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)
52
4
-

๗.๓. ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
ในเขตพื้นที่ตาบลขอนคลานไม่มีแหล่งน้าทางการเกษตรจากแหล่งน้าธรรมชาติ มีแหล่ งน้าที่
มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ คลองชลประทาน คลองถั่ว คลองราไว 1,2,3 แต่ไม่เพียงพอ ร้อยละ ๗๐ ของครัวเรือน
ที่เข้าถึง
๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
ในเขตตาบลขอนคลาน มีแหล่งน้ากิน น้าใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภค ได้แก่ ประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๓ ตาบลขอนคลาน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๘.๑ การนับถือศาสนา
ตาบลขอนคลาน มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และมีศาสนาพุทธร้อยละ 2
๘.๒ ประเพณีและงานประจาปี
- จัดงานประเพณีของดีตาบลขอนคลาน
- รอแง็ง
๘.๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
- นวดแผนโบราณ
- การต่อเรือ
- ใช้ภาษาพื้นบ้าน
- หมอกระดูก
๘.๔ สิ้นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
- กะปิ ปลาเค็ม มันปู ข้าวเกรียบ
- อาหารทะเลสด

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ
๙.๑ น้า
แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลาน้า ลาห้วย
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน

จานวน

3

สาย
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แหล่งน้้ำที่สร้ำงขึ้น
- ฝาย
จานวน
- ทานบซอง
จานวน
2
- คลองชลประทาน
จานวน
2
- บ่อน้าตื้น
จานวน
100
๙.๒ ป่าไม้
- ป่าชายเลน
๙.๓. ภูเขา
- พื้นที่ตาบลขอนคลาน ไม่มีภูเขา
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์

แห่ง
แห่ง
แห่ง
บ่อ

๑๐. อื่นๆ (สถาบันและองค์กรทางศาสนา)
- มัสยิด, บานาซะห์
จานวน
มัสยิดนูรุดดิน หมู่ที่ 2
มัสยิดบ้านท่าคลอง หมู่ที่ 3
มัสยิดอัรเราะห์มาร หมู่ที่ 4
บานาซะห์
หมู่ที่ ๓
- กองทุนหมู่บ้าน
จานวน
กองทุนหมู่บ้านบ้านขอนคลานตะวันออก
กองทุนหมู่บ้านบ้านราไวใต้
กองทุนหมู่บ้านบ้านขอนคลานตะวันตก
กองทุนหมู่บ้านบ้านราไวเหนือ
- กองทุนสวัสดิการชุมชน
จานวน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลขอนคลาน หมู่ที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน

๔

แห่ง

4

แห่ง

1

แห่ง
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2561-2580)
วิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึง
ประสงค์นั้น จาเป็นจะต้องมีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและกาหนด
แนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจาเป็นจะต้องกาหนด
ยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่าง
ต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชนประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อ
การสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือคติพจน์
ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูง
อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
1) การรักษาความสงบภายในประเทศ
2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
3) พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
4) บูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่
ภาครัฐ
5) พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณาการ
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1) การเกษตรสร้างมูลค่า
2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
2) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน
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ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
การเสริมสร้างพลังทางสังคม
การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึง่ พาตนเองและการจัดการตนเอง
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต
พัฒนาความมั่นคงทางน้า พลังงาน และเกษตรกรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว
โปร่งใส
ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพื้นที่
ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจเปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ
ภาครัฐมีความทันสมัย
บุคลการภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมือ
อาชีพ
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต
กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จาเป็น
กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอ
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1๒
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งแปลงจาก
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศ
ไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง โดยมี ก รอบวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละเป้ า หมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่ ง ก าหนดไว้ ใ น
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีเป็นกรอบ ที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และ

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน
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เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ก าหนดภายใต้ ร ะยะเวลา 5 ปี ต่ อ จากนี้ ไ ปพิ จ ารณาจากการประเมิ น
สภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึง จุดแข็งและจุดอ่อนของ
ประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การ พัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ทั้งนี้โดยได้คานึงถึงการต่อ
ยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้
๑. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๒. เพื่ อ ให้ ค นไทยมี ค วามมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ได้ รั บ ความเป็ น ธรรมในการเข้ า ถึ ง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี
ความ เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
๓. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง
ของ เศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
๔. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ เติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๕. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางาน เชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา
๖. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมือ งเพื่อรองรับ การพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
๗. เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทยมี ค วามเชื่ อ มโยง (Connectivity) กั บ ประเทศต่ า งๆ ทั้ ง ในระดั บ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทย
มีบทบาทนาและ สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือ
ต่างๆ ทั้ งในระดั บอนุภู มิภาค ภูมิ ภาค และโลกเป้าหมายรวม เพื่อ ให้ เป็น ไปตามวัต ถุประสงค์
ดังกล่าว ได้กาหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
๑) คนไทยมี คุ ณ ลั ก ษณะเป็ น คนไทยที่ สมบู รณ์ มี วินั ย มี ทั ศ นคติ และพฤติ กรรมตาม
บรรทัดฐาน ที่ดีของสังคมมีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้
อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ รับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพ
กายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความ
เป็นไทย
๒) ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรมกลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ
40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15
๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ
ฐาน บริ ก ารและดิ จิ ทั ล มี ผู้ ป ระกอบการรุ่ น ใหม่ แ ละเป็ น สั ง คมผู้ ป ระกอบการ
ผู้ ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ ก ที่ เข้ ม แข็ ง สามารถใช้ น วั ต กรรมและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน
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เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณ ค่าสิ นค้าและบริการ มีระบบการ ผลิต และ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิม ที่มีมูลค่าเพิ่ มสูง ขึ้น และมีการลงทุ นในการผลิตและ
บริการฐานความรู้ ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนรวมทั้งกระจาย
ฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อ ลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทย
มีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัย สนับสนุน
อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่ เอื้อต่อการขยายตัว
ของภาคการผลิตและบริการ
๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อย
ละ 40 ของพื้นที่ ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อย กว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบ
กับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับ การจัดการ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณ ภาพอากาศในพื้น ที่
วิกฤตให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน
๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภั ย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ ดี
และเพิ่ม ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และ
ความคิดในสังคมลดลง ปัญ หา อาชญากรรมลดลงปริมาณความสูญ เสียจากภัยโจร
สลั ด และการลั ก ลอบขนส่ ง สิ น ค้ า และค้ า มนุ ษ ย์ ล ดลง มี ค วามพร้ อ มที่ ป กป้ อ ง
ประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมใน
การ กาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ ง โลจิสติกส์
ห่วงโซ่มูลค่าเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สาคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก อัตรา
การเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของ ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
อาเซียนสูงขึ้น
๖) มี ร ะบบบริห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั น สมั ย โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้
กระจาย อานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่ง
ภาคเอกชนดาเนินการแทนได้ดีกว่า ลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ
ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อิสระมากขึ้นโดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และ อันดับความยากง่ายในการดาเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและ
ระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ สูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดี
ขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและ ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัล
เพิ่มขึ้น
 ยุทธศาสตร์พัฒนา มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๑) ปรั บ เปลี่ ย นค่ า นิ ย มคนไทยให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี วิ นั ย จิ ต สาธารณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
๒) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
๓) ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน
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๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการ
คลังด้านสุขภาพ
๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมผู้สูงวัย
๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
๑) เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มประชากร ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ
๒) กระจายการให้ บ ริก ารภาครั ฐ ทั้ ง ด้ านการศึ ก ษา สาธารณสุ ข และสวัส ดิ ก ารที่ มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง
๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒ นาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานราก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึงพา
ตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดิน และทรัพยากรภายในชุมชน
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
- การพัฒนาด้านการคลัง
- การพัฒนาภาคการเงิน
- การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ
- เพิ่มประสิทธิภาพแดละเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
- การพัฒนาภาคการเกษตร
- การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
- การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว
- การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๑) การรักษาฟื้ นฟูท รัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์แ ละใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และ
ยั่งยืน
๓) แก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม
๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕) สนับสนุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๖) บริการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
๗) พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การและกลไก แก้ ไ ขปั ญ หาความขั ด แย้ ง ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน
๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ
๒) การพั ฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือ
กับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคาม
ข้ามชาติ
๔) การรั ก ษาความมั่ น คง และผลประโยชน์ ข องชาติ ท างทะเล เพื่ อ คงไว้ ซึ่ ง อ านาจ
อธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล
๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง กับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย
๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่ วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุ ณ ภาพบุค ลากรภาครัฐให้ มี
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตาม ตรวจสอบการเงิน
การคลังภาครัฐ
๓) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยเป็นธรรม และสอดคล้อง
กับข้อบังคับสากล หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง
- พัฒนาระบบขนส่งทางราง
- พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
- พัฒนาโครงข่ายทางถนน
- พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ
- พัฒนาระบบขนส่งทางน้า
๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง
๓) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
๔) การพัฒนาด้านพลังงาน
๕) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล
๖) การพัฒนาระบบประปา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน
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 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
เข้าสังคม
๒) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๑) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
- ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒ นาให้ห ลุดพ้ นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่ง พา
ตนเอง
- ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนา
- ภาคใต้ : พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย
๒) การพัฒนาเมือง
- แนวทางการพัฒนาหลัก
- แนวทางการพัฒนาเมืองสาคัญ
๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
- พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันตก
- พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม่
สาหรับสินค้าและบริการของไทย
๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และโทรคมนาคมในกรอบ
ความร่วมมืออนุภาคภายใต้แผนงาน GMS , ACMECS , IMT- GT , BIMSTEC , JDS
และภูมิภาคอาเซียน เพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจการบริการและการลงทุนที่
โดนเด่นในภูมิภาค
๔) ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย
๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภาคภูมิภาคและนานาประเทศ
๗) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์
๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง
๙) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ
๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สาคัญ
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1.3 แผนพัฒนาภาค
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคใต้
ภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก และแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสามารถ
สร้างรายได้ให้กับภาคทั้งพื้นที่ตอนในและชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน รวมทั้งมีระบบนิเวศน์ชายฝั่งที่เป็นแหล่งเพาะ
พันธ์สัตว์น้าตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง ในขณะที่การผลิตภาคเกษตร ได้แก่
ยางพารา ปาล์มน้ามัน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่สาคัญของประเทศยังเป็นแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ภาคใต้มี
ความได้เปรียบด้านสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทางการค้าโลก สามารถเชื่อมโยงการพัฒนากับพื้นที่
ภาคอื่นๆของประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก
ดังนั้น การพัฒนาภาคใต้ควรพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อรักษาความมี
ชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมกับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นที่รู้จักในระดับ
นานาชาติ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนกับภูมิภาคต่างๆ ของโลก
วิสัยทัศน์ “ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนตากอากาศระดับโลก เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์
ยางพาราและปาล์มน้ามันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโนยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่นของโลก”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนาของโลก
2. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ามันแห่งใหม่ของภาคและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
3. เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
4. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยง
การค้าโลก
5. เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่ก่อให้เกิดการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสใน
การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนาของโลก
1. ยกระดับมาตรฐานบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค
2 พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวเรือสาราญ และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
3 พัฒนาเมืองท่องเที่ยวหลัก(ภูเก็ต) ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และมีระบบขนส่งมวลชน
4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มี
ชื่อเสียง
5 พัฒนากิจกรรมและบริการการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้มีความหลากหลายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับการท่องเที่ยวที่สาคัญของภาค
6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ามันแห่งใหม่ของประเทศ
1 พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่-สะเดา ที่ครบวงจรและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
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2 พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานีและ
ชุมพร
3 พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิตภาคเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร
1. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค
2. ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้าชายฝั่งและการทาอุตสาหกรรม
ประมงทะเลที่ได้มาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมการทาการเกษตรแบบผสมผสาน
4. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็น
ระบบ
5. สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการ
เชื่อมโยงการค้าโลก
1 พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นนาแห่งใหม่กับแห่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
2 พัฒนาและสนับสนุนท่าเรือสาราญในจังหวัดภูเก็ต
3 พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา
หาดใหญ่-สะเดา
4 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเชื่อมโยงภาคใต้กับเส้นทางการค้าโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์
2 วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
3 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงาน
4 บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน
1 พัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก
2 พัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน
3 พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง
4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่
1.4 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และมีศักยภาพสูง
โดยเฉพาะทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวทั้งทางทะเลและทางบกที่มีความโดดเด่น และมีชื่อเสียงระดับโลก
จึงได้กาหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล และทางบกที่มี่คุณภาพระดับ
โลก เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อ
ก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับสากล และระดับชุมชนให้มีมาตรฐานเพียงพอ
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และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวตาม
หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่และกลยุทธ์การ
บริหารจัดการ ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพของนักท่องเที่ยวและพัฒนา
ระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคการเกษตร ประมงและปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพื้นที่ โดยนางานวิจัยและ
นวัตกรรมมาต่อยอดสู่การพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า พร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพ
บริการพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกให้เพียงพอและได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย
วิสัยทัศน์ “การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่าง
ยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน
1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและ
เหมาะสม
2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่
4 บริหารจัดการข้อมูล การตลาดและประชาสัมพันธ์
5 พัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (การท่องเที่ยวสีเขียว)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมงและปศุสัตว์ที่มีศักยภาพในพื้นที่
เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
1 พัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตร (พืช ประมงและปศุสัตว์) เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต
และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
2 พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
3 ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาด
4 ส่งเสริมศักยภาพ การรวมกลุ่มและเครือข่ายสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษของ
เกษตรกร และผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
1 พัฒนาบุคลกรให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
2 พัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
.
3 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานชุมชน
4 พัฒนาระบบสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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1.5 แผนพัฒนาจังหวัดสตูล
วิสัยทัศน์จังหวัดสตูล
“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน”
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1. พัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประชาชนในจังหวัด โดยการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการเกษตร
และส่งเสริมการสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางทะเล
2. ยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการของอุทยานธรณีโลกสตูล และสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ในพื้นที่ได้อย่าบงสมดุล
และยั่งยืน
3. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมที่รักสงบ สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว
การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
(1) เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานธรณีสตูลให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชุมชน
(2) พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาจนมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
(3) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและต่อเนื่อง
โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมด้นการท่องเที่ยวสู่ตลาดการท่องเที่ยว
(4) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องให้เติบโตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว เมืองต้องห้ามพลาด
(5) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ รองรับเส้นทางท่องเที่ยวให้
สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว
(6) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการแปรรูปและสร้าง
คุณค่าเพื่อการแข่งขัน
(7) สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยกลไกการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนฐานราก การเกษตร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(8) สนับสนุน ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และบริการฮาลาล เชื่อมโยงชายแดนใต้
และสังคมมุสลิมนานาชาติ
(9) สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัดให้เป็นแบรนด์ที่มีคุณค่าและมูลค่าสูง
(10) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้ และ
เชื่อมโยงเครือข่ายให้สามารถแข่งขันได้
(11) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน otop ให้เติบโตสู่การสร้างเป็นตราสินค้าให้เป็นที่
รู้จักแพร่หลาย จนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
(12) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นที่การค้า การท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย
ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอาเซียน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน

หน้า 20

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลแบบมีส่วน
ร่วมอย่างสมดุลและยั่งยืน
(1) สร้างความรู้ ความตระหนัก จิตสานึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลแก่ประชาชน ชุมชนให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน
(2) สร้างกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างเป็นระบบ ทั้งระยะสั้น กลางและระยะ
ยาวด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
(3) สร้างระบบการจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน
(4) พัฒนาระบบการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของโลกร้อนและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ
(5) เสริมสร้างและพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
(6) สร้างคุณค่าจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสู่แหล่งพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก เติม
ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าเขา นิเวศลาน้า นิเวศป่าชายเลน และนิเวศทาง
ทะเล เพื่อความมั่นคงทางอาหารและการสร้างคุณค่ารองรับการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของ
ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(1) ส่งเสริมความอบอุ่นและความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัวและความผาสุกใน
ชุมชน
(2) พัฒนาบริการทางการแพทย์ ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ส่งเสริมและสร้าง
ความตระหนักรู้แก่ประชาชนให้เห็นความสาคัญของภาวะสุขภาพที่ดี
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเครือข่ายด้านสังคม จิตอาสาและองค์กรสาธารณประโยชน์ให้
เข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม
(4) ส่งเสริมการมีงานทา สร้างอาชีพที่มั่นคง ยกระดับทักษะผีมือแรงงานรองรับการแข่งขัน
และการเข้าถึงสวัสดิการสังคม
(5) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกประเภททุกระดับ สู่การเรียนรู้ของประชาชนให้
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก
(6) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งด้วยตนเอง
(7) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขสถาบัน สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี บนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
(8) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของรัฐตามบริบทของพื้นที่ พัฒนาสู่ภาครัฐ
4.0
(9) คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสุขภาวะของผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
(10) ยกระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมให้เกิด
คุณค่าและมูลค่า
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1.6 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
วิสัยทัศน์
“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก เกษตรยั่งยืน สังคมน่าอยู่”
พันธกิจ
1 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอุทยานธรณีโลกให้มีคุณภาพยั่งยืน
2 ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า
ภาคเกษตร ประมง ปศุสัตว์และพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
3 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานการคมนาคมให้รองรับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเพื่อชุมชน
การจราจร การขนส่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี
ตลอดจนการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชน
5 ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของจังหวัดสตูล โดยการมีส่วน
ร่วมชองประชาชน
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความสุข พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล
วิสัยทัศน์
“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก เกษตรยั่งยืน สังคมน่าอยู่”
พันธกิจ
1. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานธรณีโลกให้มีคุณภาพยั่งยืน
2. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า
ภาคการเกษตร ประมง และพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
3. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน การคมนาคมให้รองรับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเพื่อชุมชนการจราจร
การขนส่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนการพัฒนา
แหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคของประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน
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5. ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของจังหวัดสตูล โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
6. พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนให้เกิดความสุข พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน
7. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน
1.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่องเที่ยวชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อรองรับการเป็นอุทยานธรณีโลก
1.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้และทักษะในการให้บริการ การป้องกัน
และบรรเทาอุบัติภัย รองรับการเป็นอุทยานธรณีโลก
1.4 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศด้วยการ
ใช้สื่อที่ทันสมัยและสร้างสรรค์
1.5 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายตลอดทั้งปี รวมถึงการเพิ่ม
มูลค่าให้กับการบริการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริมการปลูกพืช
พื้นถิ่น
2 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ไปสู่แบรนด์ท้องถิ่น โดยการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อการแปรรูป ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาด
3 สนับสนุนการวิจัย เพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรอย่างยั่งยืน
4 การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง
แนวทางการพัฒนา
1 ก่อสร้าง ซ่อมแซม บารุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้าและระบบวิศวกรรมจราจรให้มี
ความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิน่
2 ก่อสร้าง ซ่อมแซม บารุงรักษาเขื่อนกั้นตลิ่งริมแม่น้าและทะเล
3 จัดให้มี ซ่อมแซม บารุงรักษาสถานีขนส่งหรือที่พักผู้โดยสารที่สะดวกและปลอดภัยทั้ง
ทางบกและทางน้า
4 สนับสนุนการจัดทา ปรับปรุงผังเมืองและการบังคับใช้ให้เป็นไปตามผัง
5 ก่อสร้างและบารุงรักษาแหล่งน้าเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ
6 พัฒนาระบบไฟฟ้า สารสนเทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึงและเมืองอัจฉริยะ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน
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2 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ ขยะอันตราย ขยะอินทรีย์ สิ่งปฏิกูล และการบาบัดน้าเสีย
3 ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1 ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิปญ
ั ญาของชุมชนในท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของท้องถิ่น
3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาอย่างต่อเนื่อง โดยนาหลักธรรมทาง
ศาสนามาใช้เสริมสร้างคุณธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
แนวทางการพัฒนา
1 ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ ความสามารถ
ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
3 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
4 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค และการสาธารณสุข
5 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6 ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษา
ความปลอดภัยในชุมชนอย่างทั่วถึง
7 พัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา และสวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน
8 พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้และทักษะที่สูงขึ้น และ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา
1 การวางแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
2 พัฒนาและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง
3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
4 ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความสมานฉันท์และสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน รักษาเกียรติภูมิของประเทศชาติ และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
5 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นหลากหลายช่องทางอย่างทั่วถึง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน

หน้า 24

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
“แหล่งท่องเที่ยวเด่น โครงสร้างพื้นฐานดี ชุมชนเข็มแข็ง สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ”
2.2 ยุทธศาสตร์
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง
สงบสุข
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
2.3 เป้าประสงค์
1. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและเผยแพร่สู่สาธารณชน ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
รายได้ให้กับท้องถิ่น
๒. ประชาชนอยู่ดีกินดี ชุมชนเข็มแข็งและปลอดภัย
๓. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ
๔. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้สืบทอดสู่คนรุ่นหลังและดารงไว้
๕. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์
๖. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
2.4 ตัวชี้วัด
๑. จานวนผู้มาท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว
๓. ร้อยละของประชาชนอยู่ดีกินดีและชุมชนมีความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น
๔. ร้อยละโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
๕. ร้อยละความสาเร็จของกิจกรรมที่ส่งเสริมและบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ร้อยละการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ความอุดมสมบูรณ์
๗. ร้อยละที่ลดลดของขยะมูลฝอยในพื้นที่
๘. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีหลักธรรมภิบาล
๙. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
๒.๕ ค่าเป้าหมาย
1. แหล่งท่องเที่ยวพัฒนาและเผยแพร่สู่สาธารณชนและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน
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๒. ประชาชนอยู่ดีกินดี ชุมชนเข็มแข็งและปลอดภัย
๓. โครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐานและทั่วถึง
๔. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบทอดและคงอยู่
๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอุดมสมบูรณ์
๖. ประชาชนได้รับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
๒.๖ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(1) พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน
(2) ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
(3) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน
(4) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและมาตรการด้านความปลอดภัยใน
การท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข
(1) ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบโรงเรียนและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
(2) งานสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรค
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
(5) ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(6) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(7) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
และการพัฒนาท้องถิ่น
(8) ก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้ได้มาตรฐาน
(9) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(1) งานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบารุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสถานที่ขนส่งทั้ง
ทางบกและทางน้า
(2) งานก่อสร้าง บูรณะและบารุงรักษาแหล่งน้า ระบบชลประทาน ระบบประปา ให้มีน้า
อุปโภค บริโภคใช้ได้ตลอดทั้งปี
(3) งานดูแลรักษาระบบระบายน้า
(4) งานจัดทาผังเมือง
(5) ขยายเขตบริการน้าประปา ไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(1) งานสร้างจิตสานึกให้อนุรักษ์หวงแหนในวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบ
ต่อไป
(2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม งานประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาที่มี
ลักษณะเด่นของท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน
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(3) งานส่งเสริม ทานุบารุงศาสนา ตลอดจนให้สถาบันทางศาสนาเข้ามามีบทบาทในการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(1) งานป้องกันและเฝ้าระวังมิให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
(2) งานอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3) กิจกรรมสร้างจิตสานึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสมดุล
(4) ให้มีการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการที่ดีในหน่วยวาน โดยนานวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อการบริการประชาชน
(2) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อเป็นการ
เตรียมการสาหรับการพัฒนาในอนาคต โดยได้ดาเนินการจัดทาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอาเภอ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาชาติทั้งในด้านเนื้อหาสาระ กระบวนการ
ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการ ตลอดทั้งแนวทางในการพัฒนาที่กาหนดไว้ให้สาเร็จลุล่วงบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมสอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และเป็นไปตามแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน โดยยึดการ
พัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นนาไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิน่
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend
ปัจจัยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น
สภาพปัญหา
1) ปัญหาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(1) ปัญหาการขาดแคลนสิ่งอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน
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(2) ปัญหาสภาพแวดล้อมบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวเสื่อมโทรม
(3) ปัญหาด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นาชุมชน เยาวชนขาดความพร้อมรองรับ
นักท่องเที่ยว
(4) ปัญหาด้านขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
๒) ปัญหาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคงสงบสุข
(1) ปัญหาการขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
(2) ปัญหาด้านการตลาด ไม่มีตลาดรองรับสินค้าชุมชนและผลผลิตทางการเกษตร
(3) ปัญหาผลิตทางการเกษตรราคาตกต่า และการกดราคาของพ่อค้าคนกลาง
(4) ปัญหาการว่างงานของราษฎรในพื้นที่
(5) ปัญหากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ขาดความเข้มแข็ง
(6) ปัญหาขาดการส่งเสริมและสนับสนุนแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
(7) ปัญหาการไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน
(8) ปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดในพื้นที่
(9) ปัญหาคุณภาพชีวิตตกต่า
(10) ปัญหาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
(11) ปัญหาการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ
(12) ปัญหาการสงเคราะห์คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสไม่ทั่วถึง
(13) ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
(14) ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อและหลักสุขอนามัย
(15) ปัญหาผู้สูงอายุขาดการเอาใจใส่ดูแลทางด้านสุขภาพ
(16) ปัญหาการขาดการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กก่อนประถมและ
ระดับประถม
(17) ปัญหาการขาดแคลนอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์สาหรับการเรียนการสอน
อบรมจริยธรรมทางศาสนา
(18) ปัญหาขาดเครือข่ายดูแลและป้องกันยาเสพติด
(19) ปัญหาขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
(20) ปัญหาการขาดความพร้อมในการป้องกัน ระงับ และบรรเทาอุบัติภัยสาธารณะ
(21) ปัญหาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงและความก้าวหน้าในการาพัฒนา
เศรษฐกิจ
(22) ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาและสนามกีฬาเพื่อใช้ออกกาลังกาย
(23) ปัญหาการขาดแคลนด้านบุคลากรและความรู้ด้านการกีฬา
3) ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
(1) ปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมที่ไม่เพียงพอและได้มาตรฐาน
(2) ปัญหาการบริการโทรศัพท์สาธารณะที่ไม่ทั่วถึง
(3) ปัญหาการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะที่ไม่ทั่วถึง
(4) ปัญหาการมีท่าเทียบเรือที่ไม่เพียงพอและได้มาตรฐาน
(5) ปัญหาน้าท่วมขังและการระบายน้าในพื้นที่
(6) ปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน
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(7) ปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
4) ปัญหาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(1) ปัญหาการขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์และหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
(2) ปัญหาขาดการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม งานประเพณีและพิธีกรรม
ทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง
(3) ปัญหาขาดการดูแลรักษา ทานุบารุงสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ร่วมกัน
5) ปัญหาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) ปัญหาการขาดจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่
(2) ปัญหาการฟื้นฟู บาบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(3) ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม
(4) ปัญหาการกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูลไม่ถูกวิธี
6) ปัญหาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
(1) ปัญหาขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเพื่อบริการประชาชน
(2) ปัญหาการขาดบุคลากรในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต.
(3) ปัญหาห้องทางานคับแคบไม่เพียงพอกับจานวนพนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้
(4) ปัญหาขาดการเสริมสร้างขวัญ และกาลังใจบุคลากรในท้องถิ่น
ความต้องการ
1) ความต้องการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(1) ต้องการสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยว
(2) ต้องการให้บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวสะอาดและภูมิทัศน์ที่สวยงาม
(3) ต้องการความพร้อมของบุคลากรในพื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
(4) ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
2) ความต้องการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคงสงบสุข
(1) ต้องการเงินทุนในการประกอบอาชีพ
(2) ต้องการตลาดรองรับสินค้าชุมชนและผลผลิตทางการเกษตร
(3) ต้องการให้มีการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร
(4) ต้องการประกอบอาชีพเสริม
(5) ต้องการความรู้และการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องแก่กลุ่มอาชีพ
(6) ต้องการเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน
(7) ต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในพื้นที่
(8) ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(9) ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
(10) ต้องการการป้องกันภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว
(11) ต้องการให้การสงเคราะห์คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง
(12) ต้องการลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
(13) ต้องการความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อและหลักสุขอนามัย
(14) ต้องการให้มีการดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน
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3)

4)

5)

6)

(15) ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กก่อนประถมและ
ระดับประถม
(16) ต้องการอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์สาหรับการเรียนการสอนอบรม
จริยธรรมทางศาสนา
(17) ต้องการสร้างเครือข่ายดูแลและป้องกันยาเสพติด
(18) ต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
(19) ต้องการความพร้อมในการป้องกัน ระงับ และบรรเทาอุบัติภัยสาธารณะ
(20) ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงและความก้าวหน้าในการพัฒนา
เศรษฐกิจ
(21) ต้องการอุปกรณ์กีฬาและสนามกีฬาเพื่อใช้ออกกาลังกายอย่างเพียงพอ
(22) ต้องการบุคลากรและความรู้ด้านการกีฬา
ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
(1) ต้องการเส้นทางคมนาคมที่เพียงพอและได้มาตรฐาน
(2) ต้องการบริการโทรศัพท์สาธารณะอย่างทั่วถึง
(3) ต้องการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะที่ทั่วถึง
(4) ต้องการมีท่าเทียบเรือที่เพียงพอและได้มาตรฐาน
(5) ต้องการให้มีการระบายน้าออกจากพื้นที่การเกษตรได้อย่างรวดเร็ว
(6) ต้องการน้าเพื่ออุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ
(7) ต้องการน้าเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์อย่างเพียงพอ
ความต้องการด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(1) ต้องการที่จะปลูกฝัง จิตสานึกในการอนุรักษ์และหวงแหนในวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
(2) ต้องการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม งานประเพณีและพิธีกรรมทาง
ศาสนาอย่างต่อเนื่อง
(3) ต้องการดูแลรักษา ทานุบารุงสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกัน
ความต้องการด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) ต้องการปลูกฝังจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่
(2) ต้องการฟื้นฟู บาบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(3) ต้องการการกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี
ความต้องการด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
(1) ต้องการเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเพื่อบริการประชาชน
(2) ต้องการบุคลากรในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต.
(3) ต้องการอาคารสานักงานให้เพียงพอกับจานวนพนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้
(4) ต้องการเสริมสร้างขวัญ และกาลังใจบุคลากรในท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่นด้วยเทคนิค (SWOT ANALYSIS)
ปัจจัยภายใน (Internal Factor)
จุดแข็ง ( STRENGTHS )
จุดอ่อน ( WEAKNESS )
1 มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล
1 ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน
ทาให้มีศักยภาพในการพัฒนาการประกอบอาชีพ
2 ขาดแคลนน้าดื่มและน้าใช้
ทางการเกษตรและทางประมงสูง
3 ประชาชนขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน
2 มีพื้นที่ขนาดเล็กทาให้มีการพัฒนาได้อย่างทั่วถึง 4 เยาวชนและประชาชนไม่ตระหนักถึงการดูแล
และครอบคลุมทุกด้าน
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
3 มีทรัพยากรป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์
5 ขาดการรวมกลุ่มของกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง
4 มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตทุ่งสงวน ป่าชายเลนทาให้
เนื่องจากไม่มีปัญหาการก่อการร้ายและการก่อความ เป็นการยากต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ไม่สงบภายใน
5 มีสถานที่ท่องเที่ยวคือชายหาดราไว และมี
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจคือสวนสาธารณะหาดราไว
6 ประชาชนร่วมใจกันรักษาประเพณีวัฒนธรรม
ทางศาสนาและท้องถิ่น
ปัจจัยภายนอก (External Factor)
โอกาส ( OPPORTUNITY )
อุปสรรค ( THREAT )
1 มีชายหาดราไวที่สวยงาม สามารถพัฒนาแหล่ง 1 ขาดบุคลากรและงบประมาณที่จากัด
การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายได้
2 ระเบียบกฎหมายไม่เอื้ออานวยต่อการพัฒนา
2 มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ สามารถพัฒนาให้ 3 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตทุ่งสงวน ป่าชายเลน
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ได้
ที่สาธารณประโยชน์
3 มีทรัพยากรทางด้านการเกษตรและประมงที่อุดม
สมบูรณ์ ซึ่งสามารถสร้างอาชีพที่ดีและสามารถแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจาหน่ายในราคาที่สูง
ได้ต่อไป
4 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีไม่มีความ
ขัดแย้ง ส่งผลให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งได้
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน
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4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ (Technology)

ส่วนที่ ๓
การนาแผนพัฒนาท้องถิน่ ไปสู่การปฏิบตั ิ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

1 การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนให้มั่นคง สงบสุข

ด้าน
บริการชุมชนและสังคม

บริหารทั่วไป

บริการชุมชนและสังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

สาธารณสุข

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

สานักงานปลัดฯ

บริหารงานทั่วไป

สานักงานปลัดฯ

การรักษาความสงบ
ภายใน

สานักงานปลัดฯ

การศึกษา

กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

สาธารณสุข

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

สังคมสงเคราะห์

กองสวัสดิการสังคม

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

การเกษตร

กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและ
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สิ่งแวดล้อม

ที่

ยุทธศาสตร์

(ต่อ) การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และสร้างความเข้มแข็ง
ของ
ชุมชนให้มั่นคง สงบสุข
3

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

ด้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บริการชุมชนและสังคม

การพาณิชย์

สานักงานปลัดฯ

บริการชุมชนและสังคม

เคหะและชุมชน

กองช่าง

การเกษตร

สานักงานปลัดฯ

การพาณิชย์

สานักงานปลัดฯ

4

การพัฒนาด้านศิลป
วัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5

การพัฒนาด้านการบริหาร บริการชุมชนและสังคม
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

6

แผนงาน

บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

การพัฒนาด้านการบริหาร บริหารทั่วไป
จัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน

หน่วยงาน
สนับสนุน

กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

สาธารณสุข

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

เคหะและชุมชน

กองช่าง

การเกษตร

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

บริหารงานทั่วไป

สานักงานปลัดฯ
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ส่วนที่ ๔
การติดตามและประเมินผล
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.
๒๕๖๑ เป็นแบบที่กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้
๑ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่
ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร์ ๖0 คะแนน ประกอบด้วย
1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน
2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน
3) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน
4) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน
5) กลยุทธ์ ๕ คะแนน
6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน
7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน
8) แผนงาน ๕ คะแนน
9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)
2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน ๑๐ คะแนน
2.5 โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
2) กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
3) เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
๕ คะแนน
4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน
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5) เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน
6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 ๕ คะแนน
7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน
8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ ๕ คะแนน
9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน
10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
11) มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕ คะแนน
12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่ควรไม่น้อยกว่าร้อย ๘๐ (๘๐ คะแนน)
3 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน

คะแนน
20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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4 แนวทางเบือ้ งต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตาบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน
ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวน
ประชากร และช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพแรงงาน
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดาเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วม
ทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสาหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สภาวการณ์และศักยภาพ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand
๔.๐
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
๒๐
(๓)

(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๓)

20
(5)
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ประเด็นการพิจารณา

3.ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด

3.4 วิสัยทัศน์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strengit
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity(โอกาส) และ
T-Therat (อุปสรรค)
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และThailand ๔.๐
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และThailand ๔.๐
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริการราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องงถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

60
(๑๐)

(๑๐)

(๑๐)

(๕)
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ประเด็นการพิจารณา

3.5 กลยุทธ์

3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน
เต็ม

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

(๕)

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่ง
หมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การจัดทา
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่องโยงดังกล่าว
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๕)

รวมคะแนน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน

คะแนน
ที่ได้

(๕)

(๕)

(๕)

๑๐๐
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5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน
ประเด็นการพิจารณา
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน

คะแนน
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๖๐
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐
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6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
๑. การสรุปสถานการณ์ เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
10
การพัฒนา
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ Demand
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
๒. การประเมินผลการ ๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
10
นาแผนพัฒนาท้องถิ่นไป เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิต
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
นั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จานวนที่
ดาเนินการจริงตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไร จานวนที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้มีจานวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจ
หน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)
๓. การประเมินผลการ ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
10
นาแผนพัฒนาท้องถิ่นไป นาเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
งานต่างๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ละ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
๔. แผนงานและ
๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
10
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOTAnalysis/
Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration)กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน
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ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
๕. โครงการพัฒนา
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของ เป็นโครงการทีม่ ีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
(๕)
ชื่อโครงการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่ง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
๕.๒ กาหนด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน(clear objective) โครงการที่กาหนดวัตถุประสงค์
(๕)
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล
สอดคล้องกับโครงการ วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง
๕.๓ เป้าหมาย
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
(๕)
(ผลผลิตของโครงการ) ชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร
มีความชัดเจนนาไปสู่ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดาเนินงานและระยะเวลาดาเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
การตั้งงบประมาณได้ โครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
ถูกต้อง
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
๕.๔ โครงการมีความ โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
(๕)
สอดคล้องกับแผน
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน
๕.๕ เป้าหมาย
โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
(๕)
(ผลผลิตของโครงการ) ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
มีความสอดคล้องกับ พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
และสังคมแห่งชาติ
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคณ
ุ ภาพ (๓) การลด
ความเลื่อมล้าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็น
เมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
๕.๖ โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่
(๕)
สอดคล้องกับ
Value-Based Economyหรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทาน้อย
Thailand ๔.๐
ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสูส่ ินค้าเชิง
นวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาห
กรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข
วัฒนธรรม ฯลฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน

คะแนนที่ได้
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ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
๕.๗ โครงการ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
สอดคล้องกับ
จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกัน
ได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชือ่ มต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน
๕.๘ โครงการแก้ไข
เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ปัญหาความยากจน
ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
หรือการเสริมสร้างให้ โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ
ประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ
๕.๑๑ มีการกาหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

คะแนนเต็ม
(๕)

(๕)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ 5 ประการในการ
จัดทาโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(๔) ความเหลื่อมล้าในการพัฒนาท้องถิ่น นาไปสู่ความยุตธรรม (Equity)
(๕) ความโปร่งใส (Transparency)
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความ
โปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์

(๕)

มีการกาหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกาหนดความพึงพอใจ การกาหนด
ร้อยละ การกาหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
คานึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดาเนินงาน
ตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสาเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่
ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนน

(๕)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน

คะแนนที่ได้

(๕)

(๕)

100
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7. การวัดผลในเชิงประมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก
7.1 ใช้แบบสาหรับการติดตามและประเมินผลเชิงประมาณและคุณภาพ
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Logical Model
ของ Kaplan & Norton
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีกนแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ ProblemSolving Method
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ
(11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ
(1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้
7.2 เชิงประมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost)
เวลา (Time) เป็นไปตามที่กาหนดไว้หรือไม่
7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร
7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs)
7.5 ผลกระทบ (Impact)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑ - ๒๕๖5)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขอนคลำน
ปี ๒๕6๑

ยุทธศำสตร์

จำนวน
โครงกำร

ปี ๒๕๖๒

งบประมำณ

จำนวน
โครงกำร

ปี ๒๕๖๓

งบประมำณ

จำนวน
โครงกำร

แบบ ผ. ๐1

ปี ๒๕๖๔

งบประมำณ

ปี ๒๕๖5

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

จำนวน
โครงกำร

2

70,000

0

รวม 5 ปี
จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที่ ๑
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
อย่ำงยั่งยืน
1.1 แผนงาน สาธารณสุข
๑.2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

0

0

0

0

0

0

0

2

70,000

1 4,009,000

2

600,000

11 66,315,000

11 13,110,000

8 3,710,000

33

87,744,000

1 4,009,000

2

600,000

11 66,315,000

13 13,180,000

8 3,710,000

35

87,814,000

0

0

0

0

5

685,000

2

35,000

3

535,000

10

1,255,000

2

35,000

2

35,000

7

765,000

5

615,000

5

165,000

21

1,615,000

3

80,000

5

135,000

7

460,000

7

345,000

7

1,040,000

29

2,060,000

ยุทธศำสตร์ที่ ๒.
กำรพัฒนำกำรส่งเสริม
คุณภำพชีวิตและสร้ำง
ควำมเข็มแข็งของชุมชน
ให้มั่นคงสงบสุข
๒.๑ แผนงาน บริหารทั่วไป
๒.๑ แผนงาน การรักษา
ความสงบภายใน
2.2 แผนงาน การศึกษา
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ปี ๒๕6๑

ยุทธศำสตร์
2.3 แผนงาน สาธารณสุข
2.4 แผนงาน สังคม
สงเคราะห์
2.5 แผนงาน สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
2.6 แผนงาน การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.7 แผนงาน การเกษตร
2.8 แผนงาน การพาณิชย์
2.9 แผนงาน งบกลาง
รวม

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

จำนวน
โครงกำร

6

95,000

7

115,000

8

5

345,000

5

345,000

6

160,000

5

7

520,000

4

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖5

รวม 5 ปี

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

จำนวน
โครงกำร

125,000

9

145,000

8

125,000

38

605,000

5

345,000

5

345,000

5

345,000

25

1,725,000

140,000

5

140,000

7

410,000

5

140,000

28

990,000

7

520,000

9

840,000

12 1,300,000

11

7,970,000

46

11,150,000

75,000

4

75,000

4

75,000

105,000

6

150,000

23

480,000

0

0

0

0

1

500,000

1 1,000,000

1

500,000

3

2,000,000

1

80,000

1

60,000

5

3,900,000

5 4,015,000

5

4,030,000

17

12,085,000

56 7,835,000

58 8,315,000

56 15,000,000 240

33,965,000

24 16,185,800

24 34,115,000

21 22,601,000

79

74,654,800

12

6,525,000

34 1,390,000

36 1,425,000

งบประมำณ

5

งบประมำณ

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที่ ๓.
กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนที่ได้มำตรฐำน
๓.1 แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
3.2 แผนงาน การเกษตร

5

773,000

5

980,000

0

0

1

60,000

4

3,415,000

4 1,155,000

3

1,895,000
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ปี ๒๕6๑

ยุทธศำสตร์

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

จำนวน
โครงกำร

2

220,000

2

220,000

2

7

993,000

8 1,260,000

๓.3 แผนงาน การพาณิชย์
รวม
ยุทธศำสตร์ที่ 4.
กำรพัฒนำด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม จำรีต
ประเพณีและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
4.๑ แผนงาน การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

8

295,000

8

รวม

8

295,000

8

งบประมำณ

ปี ๒๕๖๔
จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

2

220,000

220,000

ปี ๒๕๖5
จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

5 31,220,000

รวม 5 ปี
จำนวน
โครงกำร

13

งบประมำณ
32,100,000

30 19,820,800

30 35,490,000

29 55,716,000 104 113,279,800

295,000

9

545,000

9

325,000

9

345,000

43

1,805,000

295,000

8

295,000

9

325,000

10

495,000

43

1,705,000

ยุทธศำสตร์ที่ 5.
กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงาน สาธารณสุข
5.2 แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
5.3 แผนงาน การเกษตร
รวม

1

80,000

1

80,000

4

290,000

8 2,600,000

3

140,000

17

3,190,000

0

0

1

100,000

1

3,000,000

5 11,400,000

4 36,500,000

11

51,000,000

7
8

115,000
195,000

7
9

115,000
195,000

10
15

250,000
540,000

10 250,000
23 2,850,000

45
73

985,000
4,175,000

11
18

255,000
395,000
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ปี ๒๕6๑

ยุทธศำสตร์

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

จำนวน
โครงกำร

6

305,000

10

508,100

12

305,000
64 6,992,000

10

งบประมำณ

ปี ๒๕๖๔
จำนวน
โครงกำร

ปี ๒๕๖5

งบประมำณ

จำนวน
โครงกำร

9 2,440,000

8

งบประมำณ

รวม 5 ปี
จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที่ ๖.
พัฒนำด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำล
๖.๑ แผนงาน บริหารงาน
ทั่วไป
รวม

รวมทั้งสิ้น

6

1,070,000

540,000

36

2,423,100

508,100 12 1,070,000
9 2,440,000
8
540,000 36
2,423,100
73 4,088,100 132 95,335,800 142 59,750,000 129 75,461,000 531 239,186,900
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. ๐2
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕6๑-๒๕๖5)
ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลขอนคลาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล ที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๑.๑ แผนงาน สาธารณสุข
1 จัดตัง้ หน่วยกู้ภัยทั้งทาง เพื่อช่วยเหลือ
ฝึกอบรม
0
0
0
บกและทางน้้า
นักท่องเที่ยว
หน่วยกู้ภัย
จ้านวน ๑๐ คน
2 จัดตัง้ ศูนย์บริการ
เพื่อช่วยเหลือ
จ้านวน 1 จุด
0
0
0
ทางการแพทย์ประจ้า นักท่องเที่ยวเป็นไป
แหล่งท่องเที่ยว
อย่างมีประสิทธิภาพ
รวม 2 โครงการ
0
0
0
๑.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1 ก่อสร้างอาคาร
เพื่อให้มีสถานที่ส้าหรับ จ้านวน 1 แห่ง
0
0
#########
อเนกประสงค์
การจัดกิจกรรมของ
(รายละเอียด
องค์กรและส่งเสริมการ ตามแบบที่
ท่องเที่ยวของต้าบลขอน อบต.ก้าหนด)
คลาน

50,000

0

20,000

0

70,000

0

0

0

จ้านวนผู้เข้ารับการ สามารถช่วยเหลือ
อบรม
ผู้ประสบภัยได้อย่างถูก
วิธีและรวดเร็ว
มาตรฐานการ
สามารถช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างถูก
ผู้ประสบภัย
วิธีและรวดเร็ว

กอง
สาธารณสุข
และ
สิกอง
่งแวดล้อม
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

มีอาคารเพิ่มขึ้น
มีอาคารส้าหรับการจัด ส้านักงาน
และ หน่วยงาน/ กิจกรรมต่างๆของ อบต. ปลัดฯ
องค์กรได้ใช้
และใช้เป็นสถานที่
ประโยชน์จากอาคาร ประชุมส้าหรับ
หน่วยงานต่างๆพร้อม
รองรับการท่องเที่ยวใน
ต้าบลขอนคลาน

หน้า 38

ที่

โครงการ

2561
(บาท)
0

2562
(บาท)
0

งบประมาณ
2563
(บาท)
#########

จ้านวน 1 แห่ง
(รายละเอียด
ตามแบบที่
อบต.ก้าหนด)

0

0

0

ปรับปรุงตาม
แบบแปลนที่
ก้าหนด
รายละเอียด
ตามแบบที่
อบต.ก้าหนด
รายละเอียด
ตามแบบที่
อบต.ก้าหนด

4,009,000

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็กหาดราไว

เพื่อให้มีสถานที่ส้าหรับ
การออกก้าลังกาย
บริหารสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรง

ขนาดกว้าง 5 ม.
ยาว 200 ม.
หนา 0.15 ม.
(รายละเอียด
ตามแบบที่
อบต.ก้าหนด)

3 ก่อสร้างศาลาที่พัก

เพื่อเป็นที่พักระหว่าง
ทางของผู้เดินทางสัญจร
ไป-มา และเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวของต้าบล
ขอนคลาน
เพื่อส่งเสริมให้มีการ
ท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ชายหาดราไว
5 ถมดินปรับภูมิทัศน์
บริเวณชายหาดราไว
6 ถมหินผุปรับภูมิทัศน์
บริเวณสถานที่ออก
ก้าลังกาย/ศูนย์สุขภาพ
ในต้าบลขอนคลาน

เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ส้าหรับมาพักผ่อนหย่อน
ใจ
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ส้าหรับมาพักผ่อนหย่อน
ใจ

7 ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองถั่ว เพื่อส่งเสริมให้มีการ
จ้านวน 1 จุด
ท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
8 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
เพื่อให้เป็นสัญญลักษณ์ ปรับปรุงตาม
สัญญลักษณ์ประจ้าต้าบล ประจ้าต้าบลขอนคลาน แบบแปลนที่
ก้าหนด

0

0

400,000

0

200,000

0

2564
(บาท)
0

0

400,000

#########

0

0

0

0

0

200,000

0

0

0

50,000

0

2565
(บาท)
0

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ร้อยละของ
มีสถานที่ส้าหรับการ
ส้านักงาน
ประชาชนที่มาออก ออกก้าลังกาย บริหาร ปลัดฯ
ก้าลังกาย
สุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรง

1,000,000 ร้อยละของ
นักท่องเที่ยวที่มา
พักผ่อนเพิ่มขึ้น

นักท่องเที่ยวได้พัก
ส้านักงาน
ระหว่างการเดินทางไป- ปลัดฯ
มา

400,000 จ้านวนนักท่องเที่ยว มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้
0
ร้อยละของ
นักท่องเที่ยวมาพักผ่อน
นักท่องเที่ยวที่มา หย่อนใจเพิ่มมากขึ้น
พักผ่อนเพิ่มขึ้น
0
เพื่อรองรับ
รายละเอียดตามแบบที่
นักท่องเที่ยว
อบต.ก้าหนด
ส้าหรับมาพักผ่อน
หย่อนใจ
1,000,000 ระยะทางตามที่
ก้าหนด
0
สัญลักษณ์ประจ้า
ต้าบลขอนคลานที่
สมบูรณ์

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของต้าบล
นักท่องเที่ยวเกิดความ
ประทับใจและอยาก
กลับมาเที่ยวอีก

ส้านักงาน
ปลัดฯ
ส้านักงาน
ปลัดฯ
ส้านักงาน
ปลัดฯ

ส้านักงาน
ปลัดฯ
ส้านักงาน
ปลัดฯ

หน้า 39

2561
(บาท)
0

2562
(บาท)
0

งบประมาณ
2563
(บาท)
800,000

10 ซ่อมแซม/ปรับปรุง
เพื่อให้บริการด้านต่าง ๆ จ้านวน ๑ แห่ง
อาคารศูนย์บริการการ แก่นักท่องเที่ยวมีความ
ท่องเที่ยว (ก่อสร้างทาง สะดวก
ลาดผู้พิการ)

0

0

0

300,000

0

11 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ เพื่อส่งเสริมให้มีการ
อาคารศูนย์บริการการ ท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
ท่องเที่ยว

0

0

0

100,000

0

800,000 800,000 จ้านวนซุ้มประตู
เมือง

ที่

โครงการ

9 ก่อสร้างประติมากรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์
ประจ้าแหล่งท่องเที่ยว

เป้าหมาย
จ้านวน 1 จุด
(รายละเอียด
ตามแบบที่
อบต.ก้าหนด)

ปรับปรุงตาม
แบบแปลนที่
ก้าหนด

2564
(บาท)
0

2565
(บาท)
0

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ต้าบลมี
นักท่องเที่ยวเกิดความ ส้านักงาน
ประติมากรรม
ประทับใจและอยาก
ปลัดฯ
ส่งเสริมการ
กลับมาเที่ยวอีก
ท่องเที่ยว จ้านวน
1 จุด
ศูนย์บริการการ
นักท่องเที่ยวเกิดความ ส้านักงาน
ท่องเที่ยวที่มี
ประทับใจและอยาก
ปลัดฯ
มาตรฐาน
กลับมาเที่ยวอีก

มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้

ส้านักงาน
ปลัดฯ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของต้าบล

ส้านักงาน
ปลัดฯ

30,000

30,000 จ้านวนแหล่ง
แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่
ท่องเที่ยวของต้าบล รู้จักแพร่หลายมากขึ้น

ส้านักงาน
ปลัดฯ

400,000 ความพึงพอใจของ มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น
นักท่องเที่ยว

ส้านักงาน
ปลัดฯ

12 ก่อสร้างซุ้มประตูเมือง

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม จ้านวน 1 แห่ง
การท่องเที่ยวของต้าบล
และต้อนรับผู้มาเยือน

0

0

0

13 ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวพื้นที่ตา่ งๆใน
ชุมชน
14 จัดงานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของดีที่ขอน
คลาน
15 โครงการอบรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เพื่อประสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวของต้าบลขอน
คลาน
เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวของต้าบลขอน
คลาน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
และ สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน

สื่อ
ประชาสัมพันธ์
รูปแบบต่าง ๆ
ปีละครั้ง

0

0

100,000

0

0

400,000

400,000

จ้านวน ๑ กลุ่ม

0

0

30,000

30,000

จ้านวน
นักท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้น

30,000 ร้อยละรายได้ที่
เพิ่มขึ้นของ
ประชากร

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส้านักงาน
ปลัดฯ
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โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

16 อบรมให้ความรู้และ
พัฒนาบุคลากรให้พร้อม เยาวชน
พัฒนาบุคลากรด้านการ ต้อนรับนักท่องเที่ยว
ประชาชน
ท่องเที่ยว
และผู้น้าชุมชน
จ้านวน 50 คน

2561
(บาท)
0

2562
(บาท)
0

งบประมาณ
2563
(บาท)
50,000

2564
(บาท)
50,000

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
50,000 จ้านวนผู้เข้ารับการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส้านักงาน
อบรม
ของต้าบล
ปลัดฯ

รวม 16 โครงการ
4,009,000 600,000 6,315,000 2,110,000 3,710,000
ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข็มแข็งของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข
๒.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป
1 ก่อสร้างอาคาร
เพื่อให้มีสถานที่ส้าหรับ จ้านวน 1 แห่ง
0
0
0
0
500,000 อาคาร
อเนกประสงค์ประจ้า
การจัดกิจกรรมภายใน
(ตามแบบ
อเนกประสงค์
หมู่บ้าน(อาคาร 4) หมู่ที่ หมู่บ้าน
แปลนที่ อบต.
จ้านวน 1 แห่ง
3
ก้าหนด)

หมู่บ้านมีสถานที่ส้าหรับ ส้านักงาน
จัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น
ปลัดฯ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

2 จัดตัง้ ศูนย์ข้อมูลชุมชน
ประจ้าต้าบล

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง จ้านวน ๑ แห่ง
ค้นคว้าหาข้อมูลในชุมชน

0

0

100,000

0

0

ต้าบลมีศูนย์ข้อมูล เป็นแหล่งข้อมูลของ
ชุมชน
ต้าบล

ส้านักงาน
ปลัดฯ

3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนใช้สิทธิ์
เลือกตัง้ ต่างๆ
4 โครงการจัดการเลือกตัง้
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อให้ประชาชนออกไป สื่อ
ใช้สิทธิ์เลือกตัง้
ประชาสัมพันธ์
ทุกรูปแบบ
เพื่อให้ประชาชนออกไป ประชาชนใน
ใช้สิทธิ์เลือกตัง้
ต้าบลขอนคลาน

0

0

50,000

0

0

จ้านวนผู้มาใช้สิทธิ ประชาชนไปใช้สิทธิ
เลือกตัง้ เพิ่มขึ้น
เลือกตัง้ เพิ่มมากขึ้น

ส้านักงาน
ปลัดฯ

0

0

500,000

0

0

จ้านวนผู้มาใช้สิทธิ ประชาชนไปใช้สิทธิ
เลือกตัง้ เพิ่มขึ้น
เลือกตัง้ เพิ่มมากขึ้น

ส้านักงาน
ปลัดฯ
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5 จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู้ดา้ นกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ้าวัน

ผู้น้าชุมชน
เยาวชน
ประชาชนใน
พื้นที่

6 โครงการปรองดอง
สมานฉันท์สร้าง
ความสุขอย่างยั่งยืน

เพื่อพัฒนาการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข

ผู้น้าชุมชน
เยาวชน
ประชาชนใน
พื้นที่

รวม 6 โครงการ
๒.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
1 ก่อสร้างศูนย์ อปพร.
เพื่อให้การประสานงาน จ้านวน 1 ศูนย์
อบต. ขอนคลาน
ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยสะดวก
รวดเร็ว
2 จัดฝึกอบรม อปพร.
เพื่อให้ประชาชนได้
ประชาชนใน
ต้าบลขอนคลาน
ความรู้และหลักในการ ต้าบลขอนคลาน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จ้านวน 50 คน

2564
(บาท)
30,000

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
30,000 ผู้ผ่านการอบรมมี ประชาชนมีความรู้ความ ส้านักงาน
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ปลัดฯ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น
ปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตย

2561
(บาท)
0

2562
(บาท)
0

0

0

5,000

5,000

0

0

685,000

35,000

0

0

200,000

0

0

อาคารศูนย์ อปพร. ช่วยเหลือและ
ส้านักงาน
ระดับต้าบล
ประสานงานกับ
ปลัดฯ
หน่วยงานต่าง ๆ รวดเร็ว

0

0

350,000

0

0

ผู้เข้าร่วมอบรมมี การช่วยเหลือ
ส้านักงาน
ความรู้ความเข้าใจ ผู้ประสบภัยมี
ปลัดฯ
ปฏิบัตงิ านได้อย่าง ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มีประสิทธิภาพ

3 ฝึกทบทวน อปพร.

เพื่อทบทวนความรู้ให้แก่ ปีละ ๑ ครั้ง
อปพร.
จ้านวน อป
พร. 50 คน

0

0

4 ฝึกซ้อมแผนอพยพใน
พื้นที่เสี่ยงภัย

เพื่อเตรียมความพร้อม
เมื่อเกิดภัยพิบัติ

0

0

ปีละครั้ง
ประชาชนใน
พื้นที่ต้าบลขอน
คลาน

งบประมาณ
2563
(บาท)
30,000

0

20,000

0

20,000

5,000 ความพึงพอใจ

ประชาชนมีความรู้ความ ส้านักงาน
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ปลัดฯ
ปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตย

535,000

50,000 ผู้เข้าร่วมอบรมมี การช่วยเหลือ
ส้านักงาน
ความรู้ความเข้าใจ ผู้ประสบภัยมี
ปลัดฯ
ปฏิบัตงิ านได้อย่าง ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มีประสิทธิภาพ
20,000 อัตราความสูญเสีย ความสูญเสียจากภัย
ลดลง
พิบัตติ า่ ง ๆ ลดลง

ส้านักงาน
ปลัดฯ
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

5 โครงการรณรงค์ส่งเสริม การเฝ้าระวัง ป้องกัน
การสวมหมวกนิรภัย
และลดการสูญเสียจาก
อุบัตเิ หตุ
6 โครงการป้องกันและลด การดูแล เฝ้าระวัง
อุบัตเิ หตุบนท้องถนน
ป้องกันและลดอุบัตเิ หตุ
บนท้องถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ
7 โครงการเตรียมความ
เพื่อยกระดับพื้นที่
พร้อมรับมือภัยพิบัติ
เป้าหมายหลักเป็นศูนย์
ต้าบลขอนคลาน
เรียนรู้การเฝ้าระวัง
ป้องกันและจัดการภัย
พิบัติ
8 จัดซื้ออุปกรณ์ตา่ งๆ เพื่อ เพื่อใช้ส้าหรับการ
ใช้ป้องกันระงับและ
ปฏิบัตงิ านด้านการ
บรรเทาอุบัตภิ ัย
ป้องกันและบรรเทาสา
สาธารณะ
ธารณภัยในภาวะต่างๆ

ประชาชนใน
พี้นที่ต้าบลขอน
คลาน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย

9 ติดตัง้ กล้องวงจรปิดใน
เขตต้าบลขอนคลาน

การดูแล เฝ้าระวัง
ป้องกันและลดปัญหา
อาชญากรรม

รวม 9 โครงการ
๒.๓ แผนงาน การศึกษา

2561
(บาท)
5,000

30,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000

30,000

30,000

30,000

30,000 อัตราการการเกิด
อุบัตเิ หตุบนท้อง
ถนนลดลง

60,000

60,000 นักเรียนและ
เฝ้าระวังและป้องกันภัย ส้านักงาน
เยาวชนได้รับ
พิบัตทิ ี่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที ปลัดฯ
ความรู้เกี่ยวกับภัย
พิบัติ

โรงเรียนบ้านรา
ไว/ขอนคลาน/
ท่าศิลาบ้ารุง
ราษฎร์

0

0

60,000

จัดหาอุปกรณ์
ต่างๆ เช่น เปล
สนาม ,ไฟฉาย ,
เสื้อสะท้อนแสง
, ถังดับเพลิง
ฯลฯ

0

0

100,000

จ้านวน 2 แห่ง
(ตามแบบที่
อบต.ขอนคลาน
ก้าหนด)

0

0

35,000

35,000

2564
(บาท)
5,000

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
5,000 อัตราความสูญเสีย ลดความสูญเสียจาก
ส้านักงาน
ลดลง
อุบัตเิ หตุ
ปลัดฯ

0

765,000

0

500,000

615,000

ความสูญเสียบนท้อง
ถนนในช่วงเทศกาล
ต่างๆลดลง

ส้านักงาน
ปลัดฯ

0

การปฏิบัตงิ านมี ประชาชนได้รับความ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ส้านักงาน
ปลัดฯ

0

อาชญากรรมลดลง ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส้านักงาน
ปลัดฯ

165,000

หน้า 43

ที่

โครงการ
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2562
(บาท)
0

0

0

2564
(บาท)
0

2565
(บาท)
0

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ประจ้ามัสยิดบ้านราไว
(ปรับปรุง ต่อเติมรั้ว
คอนกรีต)

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
น่าอยู่และเด็กเล็กได้รับ
ความปลอดภัยและ
ป้องกันอันตรายที่จะเกิด
แก่เด็กเล็ก

2 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนต้าบลขอนคลาน
(กิจกรรมโตไปไม่โกง)

เพื่อส่งเสริมและปลูกฝัง เด็กและเยาวชน
ให้เด็กและเยาวชนเป็น ต้าบลขอนคลาน
คนดีมีคุณธรรม
จ้านวน 50 คน
จริยธรรมมีความซื่อสัตย์
สุจริตและสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ให้เด็กและ
เยาวชนไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชั่น

3 สนับสนุนกิจกรรม
การศึกษา/โครงการ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จ้านวน 1 แห่ง

4 ปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านขอนคลาน
และศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์บ้านราไว

เพื่อให้ศูนย์ฯ มี
สภาพแวดล้อมเหมาะ
แก่การเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็ก

ตามแบบที่
อบต.ก้าหนด

0

0

0

200,000

0

ศพด.ขอนคลาน
ศดม.ราไว

0

0

50,000

0

0

5 ก่อสร้างลานคอนกรีต เพื่อรักษาความสะอาด
หน้าอาคารทางเข้าศูนย์ และสุขอนามัยส้าหรับ
พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็ก

จ้านวน 1 แห่ง
(รายละเอียด
ตามแบบที่
อบต.ก้าหนด)

2561
(บาท)
0

งบประมาณ
2563
(บาท)
270,000

20,000

20,000

10,000 10,000

20,000

20,000

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีภูมิ กอง
มีภูมิทัศน์ที่
ทัศน์ที่สวยงาม น่าอยู่ การศึกษา
สวยงามน่าอยู่และ และเด็กเล็กได้รับความ ศาสนาและ
เด็กเล็กได้รับความ ปลอดภัยและป้องกัน
วัฒนธรรม
ปลอดภัย
อันตรายที่จะเกิดแก่เด็ก
เล็ก

10,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

เด็กและเยาวชนเป็นคน
ดีมีคุณธรรม จริยธรรมมี
ความซื่อสัตย์ สุจริตและ
สร้างภูมิคุ้มกัน ให้เด็ก
และเยาวชนไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชั่น

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

20,000 ชุมชนมีกิจกรรม การศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ภูมทัศน์บริเวณ
เด็กได้รับความปลอดภัย กอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีพัฒนาดีขึ้น
การศึกษา
มีความสวยงาม
ศาสนาและ
ปลอดภัย
วัฒนธรรม
ศพด. มีมาตรฐาน

ศูนย์เด็กเล็กมีความ
สะอาดเรียบร้อย

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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6 ก่อสร้างเสาธงชาติพร้อม เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ
ฐาน
ส่วนราชการ

ศพด.ขอน
คลาน/
ศดม.ราไว

7 ก่อสร้างคูระบายน้้า
รอบตัวอาคาร

ศพด.ขอน
คลาน/ศดม.ราไว

เพื่อไม่ให้น้าท่วมขัง
บริเวณศูนย์เด็ก

8 จัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็ก เพื่อให้เด็กได้เล่น
จ้านวน 1 แห่ง
เล่นสาธารณะประจ้า
อุปกรณ์ร่วมกับเพื่อน
ต้าบล
ภายในต้าบลอย่างทั่วถึง
9 โครงการสัปดาห์วันเด็ก เพื่อให้เด็กเกิดความ
แห่งชาติ
สนุกสนานและให้ทุก
ภาคส่วนเห็น
ความส้าคัญของเด็ก
10 โครงการน้าเสนอผลงาน เพื่อให้ชุมชนได้ชื่นชม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่
ผลงานของศูนย์พัฒนา
สาธารณชน
เด็กเล็ก

2561
(บาท)
0

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
0

2565
(บาท)
0

ตัวชี้วัด (KPI)
ศพด. ศดม. มี
มาตรฐาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เป็นสัญลักษณ์ของศูนย์ฯ

0

0

0

0

300,000 มาตรฐานอาคาร
ศพด.

น้้าไม่ท่วมขัง

0

0

0

0

600,000 สนามเด็กเล่นที่มี
มาตรฐาน

เด็กเล็กมีสนามเด็กเล่น

เด็กได้ร่วม
กิจกรรมในวัน
เด็ก

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 เด็กได้แสดงออก
และมีความ
สนุกสนาน

เด็กเกิดความสนุกสนาน
และทุกภาคส่วนเห็น
ความส้าคัญของเด็ก

ผลงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ชุมชนได้ชื่นชม
ผลงานของ ศพด.

ชุมชนชื่นชมผลงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

11 จัดท้าทะเบียนแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

เพื่อให้ทราบข้อมูลแหล่ง จ้านวน 1 แห่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น

0

5,000

12 โครงการทัศนศึกษา

เพื่อให้เด็กเรียนรู้จาก
เด็กเล็กเกิดการ
ประสบการณ์จริงจาก เรียนรู้อย่างมี
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ความสุข

0

0

รวม 12 โครงการ

2564
(บาท)
0

80,000

135,000

0

50,000

460,000

5,000

50,000

0

มีข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่น

50,000 เด็กเกิดการเรียนรู้
จากประสบการณ์
จริง

ชุมชนมีข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้

เด็กเล็กได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้จากสถานที่จริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

345,000 1,040,000
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1 โครงการเสริมสร้าง
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เพื่อก้าจัดและป้องกัน ประชาชนใน
การแพร่ระบาดของโรค ต้าบลขอนคลาน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000 ประชาชนได้รับ
การระบาดของ
ความรู้จากการเข้า โรคติดต่อลดลง
ร่วมโครงการ

2 โครงการรณรงค์แก้ไข เพื่อก้าจัดและป้องการ
ปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน แพร่ระบาดของโรค

ประชาชนใน
ต้าบลขอนคลาน

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000 ประชาชนมีความรู้ ภาวะการติดเชื้อลดลง
ความเข้าใจในการ
ป้องกันโรค

3 โครงการพัฒนา
เพื่อส่งเสริม พัฒนา
ศักยภาพแกนน้าสุขภาพ ความรู้แก่แกนน้า
ในชุมชน
สุขภาพในชุมชนและ
ถ่ายทอดแก่ชุมชนใน
การดูแลสุขภาพ
4 โครงการพัฒนา
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ศักยภาพผู้ปฎิบัตงิ าน
ได้รับการพัฒนาและมี
การแพทย์ฉุกเฉิน
ความรู้เพิ่มเติม

แกนน้าในต้าบล
ขอนคลาน

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 แกนน้ามีความรู้
ประชาชนในพื้นที่มี
และเป็นแบบอย่าง สุขภาพที่ดี
ในกการดูแลสุขภาพ

20,000

20,000

20,000 มาตรฐาน
การแพทย์ฉุกเฉิน

5 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมการ
เครื่องมือทางการแพทย์ ด้าเนินงานด้าน
เบื้องต้น
สาธารณสุขในพื้นที่

จ้านวน 4 ชุด

20,000

20,000

20,000

6 จัดระบบการแพทย์
ฉุกเฉินประจ้าต้าบล

ประชาชนใน
ต้าบลขอน
คลานและพื้นที่
ใกล้เคียง

15,000

15,000

15,000

เพื่อให้ประชาชน
ผู้รับบริการที่เจ็บป่วย
ฉุกเฉินและประสบ
อุบัตเิ หตุได้รับการ
บริการที่ได้มาตรฐาน

ผู้ปฏิบัติ
การแพทย์ฉุกเฉิน

0

20,000

15,000

0

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

ลดความสูญเสียจากการ กอง
บาดเจ็บฉุกเฉิน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
20,000 ประชาชนในพื้นที่ ได้ด้าเนินการส่งเสริม
กอง
ได้รับบริการการ งานด้านสาธารณสุขใน สาธารณสุข
ส่งเสริมสุขภาพทุก พื้นที่
และ
ครัวเรือน
สิ่งแวดล้อม
15,000 มาตรฐาน
การแพทย์ฉุกเฉิน

ประชาชนมีความสุญ
เสียต่อการเจ็บป่วย
ฉุกเฉินน้อยลง

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
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7 อบรมให้ความรู้ดา้ น
สุขอนามัยแก่ร้านค้าใน
ชุมชน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ร้านค้าปฎิบัตถิ ูก ผู้ประกอบการ
หลักอนามัย
ร้านค้าในต้าบล

8 โครงการส่งเสริม
เพื่อให้หญิงมีครรภ์มี
คุณภาพชีวิตหญิงมีครรภ์ สุขภาพร่างกายและ
จิตใจสมบูรณ์แข็งแรง
9 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จ เจ้าฟ้าจุฬาฯ
กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

เป้าหมาย

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
0

2561
(บาท)
0

2564
(บาท)
20,000

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
0
ร้านค้าที่ได้รับ
ร้านค้าปฏิบัตติ ามหลัก กอง
มาตรฐานด้าน
สุขอนามัย
สาธารณสุข
สุขอนามัย
และ
สิ่งแวดล้อม
10,000 จ้านวนหญิงมี
หญิงมีครรภ์มีสุขภาพ กอง
ครรภ์ที่มีสุขภาพดี ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
10,000 ประชาชนได้รับ
ประชาชนในพื้นที่มี
กอง
ความรู้และสัตว์
สุขภาพที่ดี
สาธารณสุข
ปลอดโรค 100 %
และ
สิ่งแวดล้อม

หญิงมีครรภ์ใน
ต้าบลขอนคลาน

10,000

10,000

10,000

10,000

เพื่อก้าจัดและป้องกัน อบรมให้ความรู้
การแพร่ระบาดของโรค ประชาชนใน
พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับ ต้าบลขอนคลาน
โรคพิษสุนัขบ้า
และจัดซือ้
วัคซีนป้องกัน
และควบคุมโรค

0

0

10,000

10,000

95,000

115,000

125,000

145,000

125,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 ระดับความพึง
พอใจผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

รวม 9 โครงการ
๒.๕ แผนงาน สังคมสงเคราะห์
1 โครงการครอบครัวสุข เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัว ปีละ 1 ครั้ง
สันต์ สร้างสรร์ผู้สูงวัย ได้มีกิจกรรมร่วมกัน
และส่งเสริมศิลปะ
สร้างความสัมพันธ์อันดี
ประเพณีและวัฒนธรรม ต่อกัน ส่งเสริมสุขภาพ
ท้องถิ่น
กาย จิตใจของผู้สูงอายุ
และส่งเสริม ฟื้นฟู
ประเพณีของพื้นที่

ครอบครัวมีสุข คุณภาพ กอง
ชีวิตผู้สูงอายุดขี ึ้น และ สวัสดิการ
ศิลปะ วัฒนธรรม
สังคม
ประเพณี ท้องถิ่นคงอยู่
คู่ชุมชน
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เป้าหมาย

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
25,000
25,000

เพื่อให้เยาวชนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน และฝึกอาชีพ
ร่วมกัน
3 โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพ
ผู้พิการต้าบลขอนคลาน ชีวิตที่ดแี ละสามารถพึง
พาตนเองได้
4 ส่งเสริมสนับสนุนการ เพื่พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประกอบอาชีพแก่
ของผู้สูงอายุ คนพิการ
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย ผู้ป่วยเอดส์และ
เอดส์และผู้ดอ้ ยโอกาส ผู้ดอ้ ยโอกาส

ปีละ 1 ครั้ง

2561
(บาท)
25,000

ปีละ 1 ครั้ง

10,000

10,000

10,000

10,000

ผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ป่วย
เอดส์และ
ผู้ดอ้ ยโอกาส

30,000

30,000

30,000

30,000

5 โครงการคุณธรรมสาน
สายใยครอบครัว

ผู้ปกครองและ
นักเรียน
ผู้บริหารและ
พนักงานส่วน
ต้าบล

2 โครงการอบรมเยาวชน
ต้าบลขอนคลาน

เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีบทบาทและ
โอกาสฝึกปฏิบัตแิ ละท้า
กิจกรรมร่วมกันอัน
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์
ความสามัคคีในหมู่คณะ
และส้านึกดีตอ่ บุพการี

6 มาตรการส่งเสริมและ เพื่อให้คนในชุมชนได้
ทุกหมู่บ้าน
สนับสนุนการจัดท้าแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในชุมชน
ชุมชน
ร่วมกันสามารถก้าหนด
กิจกรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน

2564
(บาท)
25,000

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
25,000 เยาวชนที่เข้ารับ
เยาวชนมีความรู้เพิ่มขึ้น กอง
การอบรม
และเกิดการรวมกลุ่มใน สวัสดิการ
การประกอบอาชีพ
สังคม
10,000 ผู้พิการที่เจ้าร่วม
อบรม

ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่
ดีและสามารถพึงพา
ตนเองได้
30,000 จ้านวนผู้ได้รับการ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย
สนับสนุนอาชีพ
เอดส์และผู้ดอ้ ยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น

กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม

0

0

0

0

0

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เข้าใจบทบาท
หน้าที่และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ภายในครอบครัว

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
บทบาทและโอกาสฝึก
ปฏิบัตแิ ละท้ากิจกรรม
ร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ ความ
สามัคคีในหมู่คณะและ
ส้านึกดีตอ่ บุพการี

กอง
สวัสดิการ
สังคม

0

0

0

0

0

4 หมู่บ้าน

ชุมชนสามารถวางแผน กอง
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่ สวัสดิการ
ให้สอดคล้องกับสภาพ สังคม
ชุมชนและได้รับผลประ
โยช์ร่วมกัน
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7 โครงการปรับ
สภาพแวดล้อมส้าหรับ
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้
ที่อยู่ในระยะที่
จ้าเป็นต้องได้รับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัยแก่ผู้สูงอายุ คน
พิการและผู้ดอ้ ยโอกาส

รวม 7 โครงการ
๒.๖ แผนงาน สร้างความเข็มแข็งของชุมชน
1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้าง
ให้แก่กลุ่มต่างๆ
รายได้ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

เป้าหมาย
ผู้สูงอายุ คน
พิการและ
ผู้ดอ้ ยโอกาส

กลุ่มประมง
กลุ่มแพชุมชน
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มสตรี กลุ่ม
อาชีพต่างๆ
และกลุ่มเยาวชน

2561
(บาท)
80,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
80,000
80,000

2564
(บาท)
80,000

345,000

345,000

345,000

345,000

60,000

60,000

60,000

60,000

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
80,000 จ้านวนผู้สูงอายุ ผู้ ผู้สูงอายุ คนพิการและ กอง
พิการและ
ผู้ดอ้ ยโอกาสมี
สวัสดิการ
ผู้ดอ้ ยโอกาสได้รับ สุขภาพจิตที่ดขี ึ้น
สังคม
การสนับสนุน
ปรับปรุงที่อยู่อาศัย

345,000
60,000 จ้านวนประชาชนที่ ประชาชนมีรายได้ และ กอง
ได้รับการส่งเสริม คุณภาพชีวิตดีขึ้น
สวัสดิการ
อาชีพ
สังคม

2 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์
จากเปลือหอย
3 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
โรงซ่อมเรือเพื่อบริการ
ประชาชน

เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้าง กลุ่มสตรี
รายได้แก่กลุ่มสตรี

20000

0

0

20000

0

เพื่อใช้เป็นสถานที่ใน
การซ่อมแซมเรือ

อาคารโรงซ่อม
เรือ 1 แห่ง

0

0

0

250,000

0

4 จัดตัง้ ศูนย์ตอ่ สู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด อบต.
ขอนคลาน
5 สร้างเครือข่ายเยาวชน
ดูแลและป้องกันยาเสพ
ติด

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ระบาดของยาเสพติด

จัดตัง้ ๑ ศูนย์

10,000

10,000

10,000

10,000

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ระบาดของยาเสพติด

เยาวชนในพื้นที่
ต้าบลขอนคลาน

30,000

30,000

30,000

30,000

จ้านวนผู้เข้าร่สม
โครงการ

กอง
สวัสดิการ
สังคม
อาคารโรงซ่อมเรือ ประชาชนสะดวกในการ ส้านักงาน
ได้รับการซ่อมแซม ประกอบอาชีพ
ปลัดฯ
ให้สามารถใช้การได้

10,000 ศูนย์ตอ่ สู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
ระดับต้าบล
30,000 อัตราผู้ป่วยยาเสพ
ติดลดลง

ประชานมีรายได้และ
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ปัญหาการระบาดของยา ส้านักงาน
เสพติดลดลง
ปลัดฯ
ปัญหาการระบาดของยา ส้านักงาน
เสพติดลดลง
ปลัดฯ
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เป้าหมาย

6 อบรมให้ความรู้เยาวชน เพื่อให้ประชาชนได้
เด็กและเยาวชน
เกี่ยวกับโทษและพิษภัย ทราบถึงโทษของยาเสพ ในชุมชน
ของยาเสพติด
ติด
7 โครงการเพิ่ม
เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ประสิทธิภาพการ
ระบาดของยาเสพติด
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวัดสตูล
รวม 7 โครงการ
๒.๗ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1 ถมดินเพื่อก่อสร้างสนาม เพื่อส่งเสริมการออก
กีฬาบริเวณหลังศูนย์
ก้าลังกายของประชาชน
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในต้าบลขอนคลานและ
ประจ้ามัสยิดบ้านราไว ปลูกฝังจิตส้านึกในการ
เล่นกีฬาของเด็กและเยา
วขน
2 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
อบต.ขอนคลานคัพ

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ประชาชนหันมาเล่นกีฬา
ไม่เข้ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด
3 โครงการจัดการแข่งขัน เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับ
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ตา้ น เยาวชนและประชาชน
ยาเสพติด

อุดหนุน ศพ
ส.จ.สต.

จ้านวน ๑ แห่ง
(ตามแบบ
แปลนที่ อบต.
ก้าหนด)

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

2564
(บาท)
20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

160,000

140,000

140,000

410,000

0

0

0

0

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
20,000 เด็กและเยาวชนใน เยาวชน ประชาชน
ส้านักงาน
ชุมชนมีความรู้
ทราบถึงโทษของยาเสพ ปลัดฯ
ติด
20,000 อุดหนุน ศพส.จ.
สต.ปีละ 1 ครั้ง

ปัญหาการระบาดของยา ส้านักงาน
เสพติดลดลง
ปลัดฯ

140,000
300,000 มีสถานที่ส้าหรับ เด็ก เยาวชนและ
ก่อสร้างสนามกีฬา ประชาชนได้ร่วมกันออก
(รายละเอียดตาม ก้าลังกาย
แบบที่ อบต.
ก้าหนด)

เยาวชนและ
ประชาชน

250,000

250,000

250,000

250,000

250000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
การแข่งขัน

ผู้น้าท้องถิ่น
และพนักงาน
ส่วนต้าบล

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เยาวชนและประชาชน กอง
ได้ออกก้าลังกายและไม่ การศึกษา
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
เป็นแบบอย่างที่ดใี ห้กับ กอง
เยาวชนและบุคคลทั่วไป การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน้า 50

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2561
(บาท)
60,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000

2564
(บาท)
60,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2565
(บาท)
60,000 การกีฬาได้รับการ นักเรียน เยาวชนและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมกีฬาอย่างต่อเนื่อง

4 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
เยาวชนและประชาชน
5 ถมดินเพื่อเตรียม
ก่อสร้างลานกีฬา

เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีการเล่นกีฬาอย่าง
ทั่วถึง

นักเรียน
เยาวชนและ
ประชาชน

เพื่อด้าเนินการก่อสร้าง
ลานกีฬา

0

0

0

7 ปรับปรุงสนามกีฬา
ประจ้าหมู่บ้านหมู่ที่ ๓

เพื่อให้มีสถานที่ออก
ก้าลังกายที่สมบูรณ์ ได้
มาตรฐาน

0

0

0

8 ปรับปรุงสนามกีฬา
ชุมชนต้าบลขอนคลาน
ณ โรงเรียนบ้านราไว

เพื่อให้มีสนามกีฬาที่ได้
มาตรฐาน

จ้านวน ๑ แห่ง
(ตามแบบ
แปลนที่ อบต.
ก้าหนด)
จ้านวน 1 แห่ง
(ตามแบบ
แปลนที่ อบต.
ก้าหนด)
ปรับปรุงสนาม
กีฬาชุมชนให้ได้
มาตรฐาน

0

0

0

10,000

0

เยาวชนและ
เยาวชนและประชาชน
ประชาชนหันมา หันมาเล่นกีฬาเพิ่มมาก
เล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น ขึ้น

9 ติดตัง้ ไฟส่องสว่าง
บริเวณสถานที่ออก
ก้าลังกาย

เพื่อให้แสงสว่างในการ
เล่นกีฬา และให้ความ
ปลอดภัย

สนามกีฬา/ลาน
กีฬา ภายใน
ชุมชน 2 แห่ง

0

0

0

50,000

0

10 ก่อสร้างสถานที่ออก
ก้าลังกาย/ศูนย์สุขภาพ
ในต้าบลขอนคลาน

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีสถานที่ไว้ออก
ก้าลังกาย

จ้านวน ๑ แห่ง
(ตามแบบ
แปลนที่ อบต.
ก้าหนด)
เพื่อให้เยาวชนและ
จัดซื้ออุปกรณ์
ประชาชนมีอุปกรณ์ใน กีฬาต่างๆตาม
การเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง ความต้องการ
ของหมู่บ้าน

0

0

ลานกีฬา/สนาม
กีฬามีแสงสว่าง
เพียงพอต่อการ
เล่นกีฬา
ศูนย์สุขภาพระดับ
ต้าบล

11 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
ในหมู่บ้าน

40,000

40,000

300,000

40,000

500,000

0

0

40,000

0

สถานที่ก่อสร้าง
ลานกีฬา

ประชาชนในพื้นที่มีลาน
กีฬาไว้ออกก้าลังกาย

100,000 สนามกีฬาหมู่บ้าน เยาวชนและประชาชน
เล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น

0

40,000 หมู่บ้านได้รับการ
สนับสนุนอุปกรณ์
กีฬา

เล่นกีฬาอย่างสนุกและ
ปลอดภัย

ประชาชนในพื้นที่มี
สนามกีฬาไว้ออกก้าลัง
กาย
เยาวชนและประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัย
และทั่วถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

12 สนับสนุนและจัดส่ง
นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาต่างๆ
13 กิจกรรมฝึกพัฒนาทักษะ
กีฬาประเภทต่างๆ แก่
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน
14 สนับสนุนกิจกรรมศูนย์
กีฬาต้าบลขอนคลาน

เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีการเล่นกีฬาอย่าง
ทั่วถึง

15 โครงการจัดกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์

เพื่อให้เด็กกล้า
ปีละ 1 ครั้ง
แสดงออกและมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีการเล่นกีฬาอย่าง
ทั่วถึง

สนับสนุนการ
จัดส่งนักกีฬาใน
การแข่งขันกีฬา
ต่างๆ
ปีละ 1 ครั้ง
(เด็กและ
เยาวชน)

เพื่อพัฒนาการกีฬาไปสู่ ปีละ 1 ครั้ง
มาตรฐานสากล

16 จัดอบรมทักษะและ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ จ้านวน ๑ ครั้ง
พัฒนาบุคลากรด้านการ บุคลากรด้านการกีฬา
กีฬา
ของต้าบล
รวม 16
๒.๘ แผนงาน การเกษตร
1 ส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ
เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้าง กลุ่มเกษตรกร
รายได้ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

2561
(บาท)
80,000

30,000

0

30,000

0

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
80,000
80,000

30,000

0

30,000

0

520,000

520,000

30,000

30,000

30,000

0

2564
(บาท)
80,000

2565
(บาท)
80,000

30,000

30,000

0

30,000

30,000

20,000

20,000

840,000 #########
30,000

30,000

50,000

30,000

0

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
การกีฬาได้รับการ เยาวชนและประชาชน กอง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง หันมาเล่นกีฬาเพิ่มมาก การศึกษา
ขึ้น
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
การกีฬาได้รับการ เยาวชนและประชาชน กอง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง หันมาเล่นกีฬาเพิ่มมาก การศึกษา
ขึ้น
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
สนับสนุนกิจกรรม การกีฬาในต้าบลได้รับ กอง
ศูนย์กีฬา
การพัฒนาสู่สากล
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ส่งเสริมการกีฬาใน เด็กเล็กสุขภาพแข็งแรง กอง
ระดับพื้นฐาน
และรู้จักการเล่นกีฬา
การศึกษา
ออกก้าลังกาย
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
มีบุคลากรส่งเสริม บุคลากรมีประสิทธิภาพ กอง
การกีฬา
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

970,000
30,000 ร้อยละรายได้ที่
เพิ่มขึ้นของกลุ่ม
อาชีพ

ประชาชนมีการ
กอง
ประกอบอาชีพ มีรายได้ สวัสดิการ
และคุณภาพชีวิตดีขึ้น สังคม
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2 สนับสนุนการแปรรูป
ผลิตผลการเกษตรและ
ประมง
3 สนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ และการเพาะเลี้ยง
ชายฝั่ง
4 ส่งเสริม สนับสนุนการ
ท้าปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยหมัก

5 สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

6 โครงการจัดตัง้
ศูนย์บริการเครื่องมือกล
ที่ใช้งานทางการเกษตร
7 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น้าด้านการ
บริหารจัดการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ้าต้าบล

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้าง
รายได้ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้าง
รายได้ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้าง
รายได้ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้าง
รายได้ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้
เกษตรกร

เป้าหมาย
กลุ่มแปรรูป
ผลิตผล
การเกษตรและ
ประมง
กลุ่มเกษตรกร

กลุ่มเกษตรกร

สนับสนุน
กิจกรรมของ
ศูนย์ฯ

2561
(บาท)
15,000

10,000

0

20,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000

10,000

0

20,000

10,000

0

20,000

2564
(บาท)
15,000

10,000

30,000

20,000

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
15,000 ร้อยละรายได้ที่
ประชาชนมีอาชีพ มี
กอง
เพิ่มขึ้นของกลุ่ม
รายได้ และคุณภาพชีวิต สวัสดิการ
อาชีพ
ดีขึ้น
สังคม
10,000 ร้อยละรายได้ที่
เพิ่มขึ้นของกลุ่ม
อาชีพ
0

ประชาชนมีอาชีพ มี
กอง
รายได้ และคุณภาพชีวิต สวัสดิการ
ดีขึ้น
สังคม

ร้อยละรายได้ที่
เพิ่มขึ้นของกลุ่ม
อาชีพ

ประชาชนมีอาชีพมี
กอง
รายได้ และคุณภาพชีวิต สวัสดิการ
ดีขึ้น
สังคม

20,000 ศูนย์บริการที่มี
มาตรฐาน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กอง
ดีขึ้น
สวัสดิการ
สังคม

เกษตรกรใน
ต้าบลขอนคลาน

0

0

0

0

50,000 ความพึงพอใจ

เพื่อให้เกษตรได้รับ
บริการอย่างทั่วถึง

เพื่อสร้างความเข้าใจใน กรรมการบริหาร
การบริหารจัดการ
ศูนย์และจนท.
ศูนย์บริการฯระหว่าง
ของรัฐ
ผู้น้า อปท.
กรรมการบริหารศูนย์
และจนท.ของรัฐ

0

0

0

0

25,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

เกิดความรู้ความเข้าใจ กอง
ในการบริหารจัดการศูนย์ สวัสดิการ
สังคม

รวม 7 โครงการ
๒.๙ แผนงาน การพาณิชย์

75,000

75,000

75,000

105,000

กอง
สวัสดิการ
สังคม

150,000
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1 ก่อสร้าง ปรับปรุง
สถานที่เพื่อให้
ผู้ประกอบการเช่า
จ้าหน่ายสินค้า
2 โครงการก่อสร้างตลาด
นัดราไว

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมรายได้แก่
ประชาชนในชุมชน

จ้านวน 1 แห่ง
(ตามแบบ
แปลนที่ อบต.
ก้าหนด)
เพื่อให้การซื้อขาย
ตลาดกลาง
เป็นไปด้วยความเป็น
ชุมชน จ้านวน
ระเบียบ เรียบร้อยและ ๑ แห่ง (ตาม
สะดวก
แบบแปลนที่
อบต.ก้าหนด)

รวม 2 โครงการ
๒.10 แผนงาน งบกลาง
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุใน
ให้แก่ผู้สูงอายุ
ต้าบลขอนคลาน

2561
(บาท)
0

2562
(บาท)
0

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000

0

0

0

0

0

0

0

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ คนพิการใน
ให้แก่คนพิการ
ต้าบลขอนคลาน

0

0

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ใน
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์
ต้าบลขอนคลาน

0

0

4 เงินส้ารองจ่าย

เพื่อช่วยเหลือบรรเทา
เหตุฉุกเฉินและ
สาธาณณภัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลขอนคลาน

0

0

80,000

60,000

5 โครงการด้าเนินงาน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถินหรือพื้นที่

ผู้ได้รับความ
เดือดร้อนในพื้นที่
สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

2564
(บาท)
0

1,000,000

500,000 1,000,000

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
500,000 ร้อยละรายได้ที่
อบต.มีรายได้และ
กอง
เพิ่มขึ้น
ส่งเสริมเศรษฐกิจภายใน สาธารณสุข
ต้าบล
และ
สิ่งแวดล้อม
0
ตลาดมีมาตรฐาน มีตลาดที่ถูกสุขลักษณะ กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

500,000

2,800,000 2,900,000 2,900,000 ร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพ
900,000 900,000 900,000 ร้อยละของคน
พิการที่ได้รับเบี้ย
ยังชีพ
40,000
45,000
50,000 ร้อยละของผู้ป่วย
เอดส์ที่ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ
100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับการช่วยเหลือ
60,000

70,000

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ ส้านักงาน
ดีขึ้น
ปลัดฯ
คนพิการมีคุณภาพชีวิต ส้านักงาน
ที่ดขี ึ้น
ปลัดฯ
ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขี ึ้น

ส้านักงาน
ปลัดฯ

ผู้เดือดร้อนได้รับการ
ส้านักงาน
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ปลัดฯ

80,000 กองทุน
กองทุนหลักประกัน
หลักประกันสุขภาพ สุขภาพได้รับ
งบประมาณในการ
ด้าเนินกิจกรรม

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
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ที่

โครงการ

เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมและลด
อุบัตเิ หตุบนถนน
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
สัญจร

4 บุกเบิกถนนหินผุสาย
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บ้านนายย้าย โสสนุย- ความสะดวกในการ
บ้านนางจอม หมาดหีม สัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการประมง
5 บุกเบิกถนนหินผุสาย
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทอนโต๊ะแก้ว ม.๓ (ช่วงที่ ความสะดวกในการ
2)
สัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการประมง

เป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2561
2562
(บาท)
(บาท)
รวม 5 โครงการ
80,000
60,000
ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ที่ ๔ พัฒนาเส้นทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่อาเชียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
๓.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
1 โครงการก่อสร้างขยาย เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า จ้านวน 4
300,000
500,000 250,000 200,000 150,000 จ้านวนครัวเรือนมี ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
กองช่าง
เขตระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า ใช้ ป้องกันอาชญกรรม หมู่บ้าน
ไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน
(อุดหนุน
และไฟฟ้าสาธารณะ
และลดอุบัตเิ หตุบนท้อง
กฟภ.อ.ละงู)
ภายในต้าบลขอนคลาน ถนน
2 ขยายเขตติดตัง้ ไฟฟ้า
แสงสว่างบริเวณถนน
ม.๑ – ม.๔
3 บุกเบิกถนนหินผุสาย
บ้านนายเดชา สันบ่า
หมีน - นายบุญลือ บุญ
คง หมู่ที่ 4

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,900,000 4,015,000 4,030,000

จ้านวน 3 สาย

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000 ไฟฟ้าแสงสว่าง
อุบัตเิ หตุทางถนนลดลง
ครอบคลุมทุกพื้นที่

กองช่าง

ถนนหินผุ กว้าง
4 ม. ยาว
1,500 ม. หนา
เฉลี่ย 0.50 ม.

0

0

0

0

1,000,000 ระยะทางที่
ด้าเนินการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

ถนนหินผุ
กว้าง ๔ ม.
ยาว 2๕๐
ม.
ถนนหินผุ
กว้าง ๔ ม.
ยาว 2๕๐
ม.

0

0

0

0

350,000 ระยะทางที่
ด้าเนินการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

0

0

0

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

350,000

0

ระยะทางที่
ด้าเนินการ
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2561
(บาท)
0

2562
(บาท)
0

งบประมาณ
2563
(บาท)
0

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนได้รับ
เสริมเหล็กสายบ้านนาง ความสะดวก รวดเร็ว
อ่อน จิตรหลัง หมู่ที่ 3 และปลอดภัยในการ
สัญจร
8 ก่อสร้างถนน คสล. สาย เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บ้านนายบุญเลิศ ม.๑
ความสะดวกในการ
สัญจรและขนส่งผลผลิต

0

0

0

0

0

0

9 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนายประกอบ
รักษะโบ๊ะ ม.๒

ถนน คสล.
กว้าง 4 ม. ยาว
200 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.
ถนน คสล.
กว้าง 4 ม.
ยาว
๑๐๐ ม.
เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนน คสล.
ความสะดวกในการสัญจร กว้าง ๔ ม.
ยาว ๙๐ ม.

0

0

0

10 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายสัญญา สู่สมบ้านนายกาหรีม ชาย
เกตุ ม.๒ (ช่วงที่ ๑)
11 ก่อสร้าง ถนน คสล.สาย
บ้านนายหมาดได๋
หมาน ยวง - นาย
ประกอบ หมานยวง ม.๓

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนน คสล.
ความสะดวกในการสัญจร
กว้าง ๔
ม.
ยาว
๓๐๐ ม.
เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนน คสล.
ความสะดวกในการ
กว้าง 4 ม.
สัญจรและขนส่งผลผลิต
ยาว 2
ทางการประมง
๐0 ม.

0

0

0

690,000

0

0

0

0

640,000

0

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

6 โครงการบุกเบิกถนนหิน เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนหินผุ
ผุสายบ้านนายหมีด
ความสะดวกในการสัญจร กว้าง ๔ เมตร
แม่น้า-บ้านนายเขียน
ยาว 260
แก้วมณี ม.2
เมตร หนา
0.80 เมตร

2564
(บาท)
350,000

0

320,000

0

2565
(บาท)
0

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ระยะทางที่
ประชาชนได้รับความ
กองช่าง
ด้าเนินการ
สะดวกในการสัญจร

650,000 ระยะทางที่
ด้าเนินการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

ระยะทางที่
ด้าเนินการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

288,000 ระยะทางที่
ด้าเนินการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

ระยะทางที่
ด้าเนินการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

ระยะทางที่
ด้าเนินการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

0
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

12 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้าน นายร่ม ท้ายวัง
ม.3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการประมง
13 ก่อสร้างถนนหินผุสาย เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บ้านนายดอหรี - บ้าน ความสะดวกในการ
นายเฉ็น ม.๓ (ช่วงที่ ๒) สัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
14 ก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ท่าเรือ ม.๓ (ต่อจากจุด ความสะดวกในการ
เดิม)
สัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการประมง
15 ก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บ้านสูบ่าว ม.1
ความสะดวกในการสัญจร

ถนน คสล.
กว้าง ๕ ม.
ยาว
๒๐0 ม.
ถนนหินผุ
กว้าง ๔ ม.
ยาว
๑๐๐ ม.
ถนน คสล.
กว้าง ๔ ม.
ยาว
๕๐ ม.
ถนน คสล.
กว้าง 4 ม.
ยาว
100 ม.
16 ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนน คสล.
สายบ้านนายสัญญา
ความสะดวกในการสัญจร กว้าง ๔ ม.
สู่สม –บ้านนายกาหรีม
ยาว ๑๒๐
ชายเกตุ ม.๒ (ช่วงที่ ๒)
ม.
17 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนน คสล.
เสริมเหล็กสายนายยาสีน ความสะดวกในการสัญจร กว้าง ๔ ม.
- ถนนหาดราไว บ้านรา
ยาว 280
ไวเหนือ หมู่ที่ 4
ม.ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.50 ม.

2561
(บาท)
0

2562
(บาท)
0

งบประมาณ
2563
(บาท)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160,000

875,000

2564
(บาท)
0

0

0

340,000

0

0

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
640,000 ระยะทางที่
ประชาชนได้รับความ
กองช่าง
ด้าเนินการ
สะดวกในการสัญจร

300,000 ระยะทางที่
ด้าเนินการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

0

ระยะทางที่
ด้าเนินการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

0

ระยะทางที่
ด้าเนินการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

408,000 ระยะทางที่
ด้าเนินการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

0

ระยะทางที่
ด้าเนินการ
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

18 ปรับปรุงถนนหินผุสาย เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนหินผุ
คลองถั่ว(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ ความสะดวกในการสัญจร กว้าง ๔ ม.
1
ยาว 600
ม. ถมหินผุ
หนาเฉลี่ย0.55
ม.
19 ปรับปรุงถนนหินผุสาย เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนหินผุ
คลองถั่ว(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ ความสะดวกในการสัญจร กว้าง ๔ ม.
3
ยาว 622
ม. ถมหินผุ
หนาเฉลี่ย0.55
ม.
20 ปรับปรุงถนนหินผุสาย เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนหินผุ
นายหมาดได๋ หมานย
ความสะดวกในการสัญจร กว้าง ๔ ม.
วง-นายประกอบ
ยาว 180
หมานยวง หมู่ที่ 3
ม. ถมหินผุ
หนาเฉลี่ย0.70
ม.
21 ปรับปรุงถนนหินผุสาย เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนหินผุ
นายร่ม ท้ายวัง หมู่ที่ 3 ความสะดวกในการสัญจร กว้าง ๔ ม.
ยาว 190
ม. ถมหินผุ
หนาเฉลี่ย0.55
ม.

2561
(บาท)
0

2562
(บาท)
0

0

0

0

0

งบประมาณ
2563
(บาท)
532,000

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ระยะทางที่
ประชาชนได้รับความ
กองช่าง
ด้าเนินการ
สะดวกในการสัญจร

2564
(บาท)
0

2565
(บาท)
0

551,000

0

0

ระยะทางที่
ด้าเนินการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

0

168,000

0

0

ระยะทางที่
ด้าเนินการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

0

190,000

0

0

ระยะทางที่
ด้าเนินการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง
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22 ปรับปรุงถนนหินผุสาย
สายสัญญา สู่สม-บ้าน
นายกาหรีม ชายเกตุ
หมู่ที่ 2

23 ปรับปรุงถนนหินผุสาย
บ้านนายจ้านง หมานย
วง-นายประกอบ โสสนุย
หมู่ที่ 3

24 ปรับปรุงถนนหินผุสาย
นายส้าราญ โกบแม็งนายหนาด ติงหวัง หมู่ที่
2

25 ปรับปรุงถนนหินผุสาย
บ้านนายธวัชชัย ลาวัลย์
- ท่ออุโมงค์ หมู่ที่ 2

26 ปรับปรุงไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านสูหมาดสัน หมู่ที่ 4

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนหินผุ
ความสะดวกในการสัญจร กว้าง ๔ ม.
ยาว 380
ม. ถมหินผุ
หนาเฉลี่ย0.55
ม.
เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนหินผุ
ความสะดวกในการสัญจร กว้าง 5 ม.
ยาว 580
ม. ถมหินผุ
หนาเฉลี่ย0.50
ม.
เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนหินผุ
ความสะดวกในการสัญจร กว้าง 4 ม.
ยาว 425
ม. ถมหินผุ
หนาเฉลี่ย0.60
ม.
เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนหินผุ
ความสะดวกในการสัญจร กว้าง 4 ม.
ยาว 390
ม. ถมหินผุ
หนาเฉลี่ย0.60
ม.
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ถนน คสล.
และเพื่อความสะดวก กว้าง 4 ม. ยาว
รวดเร็วในการสัญจร
165 ม.

2561
(บาท)
0

2562
(บาท)
0

0

0

0

งบประมาณ
2563
(บาท)
324,000

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ระยะทางที่
ประชาชนได้รับความ
กองช่าง
ด้าเนินการ
สะดวกในการสัญจร

2564
(บาท)
0

2565
(บาท)
0

579,800

0

0

ระยะทางที่
ด้าเนินการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

0

407,000

0

0

ระยะทางที่
ด้าเนินการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

0

0

353,000

0

0

ระยะทางที่
ด้าเนินการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

0

0

0

ระยะทางที่
ด้าเนินการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

กองช่าง

0

50,000
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เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ในการสัญจรไป-มาของ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

จ้านวน 2 จุด
(รายละเอียด
ตามแบบที่
อบต.ก้าหนด)
จ้านวน 10 จุด

งบประมาณ
2563
(บาท)
50,000

2564
(บาท)
50,000

2565
(บาท)
0

50,000

50,000

0

200,000

0

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ความพึงพอใจใน ประชาชนและ
กองช่าง
การสัญจรไป-มา นักท่องเที่ยวได้รับความ
ของประชาชนและ ปลอดภัยในการสัญจร
นักท่องเที่ยว
จ้านวนศาลาที่พัก ประชาชนได้รับความ
กองช่าง
สะดวกในการสัญจร

2561
(บาท)
0

2562
(บาท)
0

0

0

ถนน คสล.
กว้าง 4 ม.
ยาว 60 ม.

0

0

ถนนภายใน
ต้าบลขอนคลาน

3,000

จ้านวน 5 จุด

0

0

32 ก่อสร้างสะพานท่าเทียบ เพื่อให้การขนถ่าย
ท่าเทียบเรือ
เรือขนาดเล็กพร้อม
ผลผลิตทางการประมง
โรงเรือน ม.2
เกิดความสะดวก รวดเร็ว

0

0

0

0

300,000 ระยะทางที่
ด้าเนินการ

ประชาชนขนผลผลิต
จากทะเลได้เร็วขึ้น

33 ปรับปรุง ซ่อมแซมท่า
เทียบเรือ ม.3

0

0

0

0

350,000 ท่าเทียบเรือที่ไม่
มาตรฐาน

ประชานขนผลผลิตจาก กองช่าง
ทะเลได้เร็วขึ้น

27 ติดตัง้ เสาไฟสัญญาณ
จราจรและไฟกระพริบ
ในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง
ภายในพื้นที่ต้าบล
28 ติดตัง้ กระจกทางแยก
ทางโค้งในต้าบลขอน
คลาน
29 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
คสล.สายมัสยิดท่าคลอง
- ศพด.ขอนคลาน

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการประมง
30 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ เพื่อให้สภาพแวดล้อมมี
สองข้างถนนภายใน
ความสวยงามและสร้าง
ต้าบลขอนคลาน
ความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน
31 ติดตัง้ ป้ายถนนทาง
เพื่อให้ทราบสายทางใน
หลวงท้องถิ่น
ต้าบลที่ขึ้นทะเบียนทาง
หลวงท้องถิ่น

เพื่อให้การขนถ่าย
ท่าเทียบเรือ ม.3
ผลผลิตทางการประมง
เกิดความสะดวก รวดเร็ว

30,000

0

ระยะทางที่
ด้าเนินการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

กองช่าง

30,000

30,000

30,000 ระยะทางที่
ด้าเนินการ

สภาพแวดล้อมสวยงาม
และปลอดภัย

50,000

50,000

50,000 จ้านวนสายททาง

ถนนในต้าบลขึ้น
กองช่าง
ทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

กองช่าง
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34 ขุดลอกคูระบายน้้าใน
พื้นที่ต้าบลขอนคลาน
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เพื่อป้องกันน้้าท่วมขัง
ในพื้นที่ท้าการเกษตร
เลี้ยงสัตว์ และบริเวณที่
พักอาศัยของราษฎร

หมู่ที่ 1 - หมู่ที่
4
(รายละเอียด
ตามแบบที่
อบต.ก้าหนด)
35 ขุดลอกคูระบายน้้าจาก เพื่อให้ระบายน้้าได้ดี ไม่ จ้านวน ๑ แห่ง
ที่ดนิ นายสาโรจน์ ขาวดี มีน้าท่วมขัง
– ถนนบ้านนายม่าหนับ
สมัน ม.๔
36 ขุดลอกคูระบายน้้าถนน เพื่อป้องกันและแก้ไข จ้านวน ๑ แห่ง
หินผุสายท่ออุโมงค์-นาย ปัญหาน้้าท่วมขังใน
ตามแบบที่
สมโชค ไชยสงคราม
บริเวณพื้นที่
อบต.ก้าหนด
37 ขุดลอกคูระบายน้้าซอย เพื่อป้องกันและแก้ไข
โรงเรียนบ้านราไว
ปัญหาน้้าท่วมขังใน
บริเวณพื้นที่
38 ขุดลอกคูระบายน้้าที่ตนื้ เพื่อป้องกันและแก้ไข
เขินพร้อมวางท่อระบาย ปัญหาน้้าท่วมขังใน
น้้าภายในต้าบล
บริเวณพื้นที่
39 ก่อสร้างคูระบายน้้า
เพื่อป้องกันและแก้ไข
คอนกรีตเสริมเหล็กหน้า ปัญหาน้้าท่วมขังใน
มัสยิดท่าคลอง
บริเวณพื้นที่

จ้านวน ๑ แห่ง
ตามแบบที่
อบต.ก้าหนด
จ้านวน ๓ จุด

จ้านวน ๑ แห่ง
ตามแบบที่
อบต.ก้าหนด

งบประมาณ
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
120,000 100,000 200,000

0

0

0

0

200,000

0

0

300,000

50,000

0

50,000

0

0

50,000

200,000

2564
(บาท)
200,000

350,000

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
200,000 ระยะทางที่
น้้าไม่ท่วมขังในพื้นที่ท้า กองช่าง
ด้าเนินการ
การเกษตร เลี้ยงสัตว์
และบริเวณที่พักอาศัย
ของราษฎร
0

ระยะทางขุดลอกคู น้้าไม่ท่วมขัง
ระบายน้้า

0

0

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ

0

0

50,000

0

กองช่าง

ปัญหาน้้าท่วมขังในพื้นที่ กองช่าง
ลดลง

ระยะทางที่ขุดลอก ให้การระบายน้้าเป็นไป กองช่าง
และก่อสร้างคู
ด้วยความสะดวก
ระบายน้้า
50,000 ระยะทางที่ขุดลอก ป้องกันและแก้ไขปัญหา กองช่าง
น้้าท่วมขัง
0

ไม่มีน้าท่วมขังใน
พื้นที่

ป้องกันและแก้ไขปัญหา กองช่าง
น้้าท่วมขังในบริเวณพื้นที่
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40 ก่อสร้างคูระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณลานคอนกรีต
ศูนย์การท่องเที่ยวตลอด
แนวถนนชายหาดราไว

เพื่อให้การระบายน้้า
บริเวณลานคอนกรีต
ศูนย์การท่องเที่ยวตลอด
แนวถนนชายหาดราไว

จ้านวน 1 แห่ง
ขนาดกว้าง
0.50 ม. ยาว
300 ม. ลึก
0.50 ม.
(รายละเอียด
ตามแบบที่
อบต.ก้าหนด)

41 จัดท้าป้ายถนน ซอย
หมู่บ้าน สถานที่ส้าคัญ
และป้ายสัญญลักษณ์
ต่างๆในต้าบล

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่และนักท่องเที่ยว
ได้ทราบถึงสถานที่
ส้าคัญๆ

จัดท้าป้ายต่าง ๆ
เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์,
ป้ายเตือน,ป้าย
จราจร,สถานที่
ท่องเที่ยว ฯลฯ

รวม 41 โครงการ
๓.2 แผนงาน การเกษตร
1 ขุดลอกคลองถั่ว ม.1-ม.3 เพื่อให้มีน้าใช้เพื่อ
การเกษตรและเลี้ยงสัตว์
ในฤดูแล้งได้อย่าง
เพียงพอ
2 ขุดลอกคลองราไว ม.2 , เพื่อให้มีน้าใช้เพื่อ
ม.4
การเกษตรและเลี้ยงสัตว์
ในฤดูแล้งได้อย่าง
เพียงพอ
3 ปรับปรุงฝายน้้าล้นสาย เพื่อกักเก็บน้้าจืดไว้ใช้ใน
คลองราไว 3
การเกษตรและเลี้ยงสัตว์

2561
(บาท)
0

2562
(บาท)
0

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000

0

0

100,000

773,000
คลองถั่ว ม.1,
ม.3 (ตาม
แบบแปลนที่
อบต.ก้าหนด)
จ้านวน 2 สาย
(ตามแบบ
แปลนที่ อบต.
ก้าหนด)
จ้านวน ๑ แห่ง
ตามแบบที่
อบต.ก้าหนด

2564
(บาท)
0

2565
(บาท)
0

0

0

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
คูระบายน้้าตาม
การระบายน้้ามี
กองช่าง
ระยะทางและแบบ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ
ที่ อบต.ก้าหนด
ป้องกันการท่วมขังใน
พื้นที่ได้ดี

จ้านวนป้ายที่ตดิ ตัง้
(รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.
ก้าหนด)

ประชาชนในพื้นที่และ ส้านักงาน
นักท่องเที่ยวได้ทราบถึง ปลัดฯ
สถานที่ส้าคัญๆภายใน
ต้าบล

980,000 6,219,800 4,220,000 5,066,000

0

0

200,000

0

0

ระยะทางที่ขุดลอก ประชาชนมีน้าเพื่อ
กองช่าง
(ตามแบบแปลน การเกษตรและเลี้ยงสัตว์
ที่ อบต.ก้าหนด) อย่างเพียงพอ

0

0

200,000

0

0

ระยะทางที่ขุดลอก ประชาชนมีน้าเพื่อ
กองช่าง
(ตามแบบแปลน การเกษตรและเลี้ยงสัตว์
ที่ อบต.ก้าหนด) อย่างเพียงพอ

0

0

0

ครัวเรือนที่ท้า
การเกษตรและ
เลี้ยวสัตว์

0

80,000

มีน้าเพียงพอส้าหรับ
กองช่าง
การเกษตรและเลี้ยงสัตว์
ตลอดทั้งปี
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เพื่อป้องกันไม่ให้น้าเค็ม จ้านวน ๑ แห่ง
ไหลเข้าท่วมที่ท้า
การเกษตร
เพื่อเก็บน้้าไว้ใช้อุปโภค จ้านวน 3 สาย
บริโภค การเกษตร

2561
(บาท)
0

0

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
60,000
0

0

15,000

2564
(บาท)
60,000

15,000

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
80,000 จ้านวนคันดินกั้น น้้าเค็มไม่ท่วมที่ท้า
ส้านักงาน
น้้าเค็ม
การเกษตร
ปลัดฯ
15,000 ท้านบกั้นน้้า

รวม 5 โครงการ
0
60,000 415,000 155,000
95,000
3.3 แผนงาน การพาณิชย์
1 ก่อสร้าง ขยายเขตแนว เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า จ้านวน ๔
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวนครัวเรือนมี
ท่อระบบประปาทั้งต้าบล ใช้ตลอดทั้งปี
หมูบ่ ้าน(ตาม
ประปา
แบบที่ อบต.
ก้าหนด)
2 บริหารจัดการและดูแล เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า จ้านวน ๑ แห่ง
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000 ระบบประปามี
รักษาระบบประปา
ใช้ตลอดทั้งปี
มาตรฐาน
ต้าบลขอนคลาน
3 ก่อสร้างหอถังประปา
เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า จ้านวน ๒ แห่ง
0
0
0
0
######### หอถังประปาเหล็ก
เหล็ก หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๔ ใช้พียงพอตลอดทั้งปี
มาตรฐาน
รวม 3 โครงการ
220,000 220,000 220,000 220,000 1,220,000
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิน่
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่
๔.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1 โครงการอุ้มลูก จูงหลาน เพื่อสร้างสัมพันธ์ภายใน จ้านวน ๑ ครั้ง
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000 เด็กและเยาวชนรัก
เข้ามัสยิด
ครอบครัวสู่คุณธรรม
และหวงแหน
วัฒนธรรม
2 จัดตัง้ ศูนย์อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จ้านวน ๑
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ศูนย์(ตามแบบที่
ปัญญาท้องถิ่น
อบต.ก้าหนด)

0

0

0

0

50,000 ศูนย์อนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรมและ
ภูมิปํญญาท้องถิ่น
เพื่อการเรียนรู้

ประชาชนมีน้าใช้ตลอดปี ส้านักงาน
ปลัดฯ

ประชาชนมีน้าใช้

ส้านักงาน
ปลัดฯ

ประชาชนมีน้าใช้

ส้านักงาน
ปลัดฯ

ประชาชนมีน้าใช้ทั้งปี

ส้านักงาน
ปลัดฯ

ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวดีขึ้น

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วักอง
ฒนธรรม

ประชาชน รู้สึกรักและ
หวงแหนศิลปวัฒนธรรม การศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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3 จัดอบรมให้ความรู้แก่
นักเรียน เยาวชน
ประชาชน เพื่อ
เสริมสร้างจิตส้านึกให้
อนุรักษ์หวงแหนใน
วัฒนธรรม ประเพณี
ของท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดอบรมปีละ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ๑ ครั้ง
ปัญญาท้องถิ่น

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

2564
(บาท)
30,000

4 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สัปดาห์ละ 1
ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาแก่ หลักค้าสอนของศาสนา ครัง้
ประชาชนและผู้สูงอายุ อิสลาม

70,000

70,000

70,000

70,000

5 โครงการจัดกิจกรรมวัน เพื่อส่งเสริมให้
ส้าคัญทางศาสนา
ประชาชนชายไทยมุสลิม
ได้ตระหนักถึงวันส้าคัญ
ทางศาสนา

จัดกิจกรรมวัน
รอมฎอน
สัมพันธ์/วันเมา
ลิด/วันอาซูรอฮ์

30,000

30,000

30,000

30,000

6 กิจกรรมละศิลอด เดือน เพื่อให้ประชาชน
รอมฏอน
ชายไทยมุสลิมรู้จัก
อดทนและสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
มุสลิมด้วยกัน
7 จัดอบรมให้ความรู้แก่ เพื่อให้นักเรียนเยาวชน
นักเรียนเยาวชน
ประชาชนได้รับความรู้
ประชาชนด้านคุณธรรม ด้านจริยธรรมตามวิธี
จริยธรรมตามวิถีชีวิต
ชีวิตอิสลาม
ของอิสลาม
8 อบรมให้ความรู้พื้นฐาน เพื่อให้เด็กมีความรู้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
พื้นฐาน ความรู้ทั่วไป
ศาสนา อิสลามส้าหรับ เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
เด็ก

จัดซื้ออาหาร
เพื่อละศิลอดแก่
มัสยิดต่างๆ

30,000

30,000

30,000

จัดอบรมปีละ ๑
ครั้ง

15,000

15,000

ทุกคืนวันศุกร์

50,000

50,000

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
30,000 เด็กและเยาวชนรัก เยาวชน ประชาชน รู้สึก กอง
และหวงแหน
รักและหวงแหน
การศึกษา
วัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ศาสนาและ
ปัญญาท้องถิ่น
วัฒนธรรม

70,000 ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
และปฏิบัตติ าม
หลักศาสนา
30,000 ประชาชนตระหนัก
ถึงวันส้าคัญทาง
ศาสนามากขึ้น

รู้หลักค้าสอนของ
ศาสนาอิสลาม

30,000

30,000 ประชาชนไทย
มุสลิมเกิดความ
สามัคคีและความ
อดทน

ประชาชนชายไทยมุสลิม กอง
เกิดความรักความ
การศึกษา
สามัคคีและความอดทน ศาสนาและ
วัฒนธรรม

15,000

15,000

15,000 ประชาชนมี
คุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักศาสนา
อิสลาม

นักเรียน เยาวชน
ประชาชนได้รับความรู้
ด้านจริยธรรมตามวิธี
ชีวิตอิสลาม

50,000

50,000

50,000 เด็กมีความรู้พื้นฐาน เด็กมีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวศาสนา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาอิสลาม

ประชาชนได้ร่วมกัน
ระลึกถึงวันส้าคัญทาง
ศาสนา

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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9 กิจกรรมสอนหนังสืออัล
กรุอานและยุซอ้ามาแก่
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน
10 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
มัสยิดในต้าบลขอนคลาน

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม กระตุน้ ให้
เด็ก เยาวชนได้รับ
การศึกษาทางด้าน
ศาสนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อทะนุบ้ารุงสถานที่
ส้าคัญทางศาสนาที่
ประชาชนใช้ร่วมกัน

เป้าหมาย
เด็ก เยาวชนใน
พื้นที่ต้าบลขอน
คลาน
มัสยิด ๓ แห่ง
(ตามแบบ
แปลนที่ก้าหนด)

2561
(บาท)
50,000

0

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

0

0

2564
(บาท)
50,000

30,000

11 ก่อสร้างรั้วก้าแพง
เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเข้า จ้านวน ๒ จุด
0
0
250,000
0
สาธารณะและรั้วก้าแพง มาเยียบย่้าท้าลาย
หมู่ที่ ๒ และ
กุโบร์
สถานที่ที่ประชาชนใช้ หมู่ที่ ๓
ร่วมกัน
รวม 11 โครงการ
295,000 295,000 545,000 325,000
ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.1 แผนงาน สาธารณสุข
1 โครงการอนุรักษ์
- เพื่อให้บุคลากรเข้าใจ เพื่อพัฒนา
0
0
60,000
10,000
พันธุกรรมพืชอันเรื่องมา และเห็นความส้าคัญ
บุคลากรและ
จากพระราชด้าริ สมเด็จ ของพันธุกรรมพืชและ อนุรักษ์และ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรัพยากร ให้ร่วมคิด
พัฒนา
สยามบรมราชกุมารี
ร่วมปฏิบัติ จนเกิด
ทรัพยากร
(อพ.สธ.)
ประโยชน์ถึงมหาชนชาว พันธุกรรมพืช
ไทย และให้มีระบบ
และทรัพยากร
ข้อมูลพันธุกรรมพืชและ ให้เกิด
ทรัพยากร สื่อถึงกันได้ ประโยชน์ถึง
ทั่วประเทศ
มหาชนชาวไทย

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
50,000 เด็ก เยาวชนได้รับ เด็กกล้าที่จะแสดงออก กอง
ความรู้ อย่าง
และได้รับความรู้เพิ่มเติม การศึกษา
ต่อเนื่อง
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
0
มัสยิดในพื้นที่มีภูมิ สถานที่ส้าคัญๆสะอาด กอง
ทันศ์ที่สะอาด
และมีสภาพแวดล้อมที่ การศึกษา
สวยงามมากขึ้น
สวยงาม
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
0
สถานที่ส้าคัญ
สถานที่ส้าคัญมีความ
กอง
สะอาด มากยิ่งขึ้น สะอาดและสวยงาม
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
345,000

10,000 บุคลากรและ
ประชาชนได้สืบค้น
ข้อมูลและใช้
ประโยชน์จาก
โครงการฯอย่าง
ทั่วถึง

องค์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นจักได้รักษา
สมบัตขิ องแผ่นดินให้
ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์
ในภายหน้า

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
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เป้าหมาย

2 ก่อสร้างเตาเผาขยะศูนย์ เพื่อให้ศูนย์เด็กปลอด ศูนย์พัฒนาเด็ก
พัฒนาเด็กเล็ก
โรคและก้าจัดขยะอย่าง เล็ก จ้านวน 2
ถูกวิธี
แห่ง

2561
(บาท)
0

80,000

80,000

ทุกหมู่บ้าน

4 จัดหาสถานที่เพื่อก้าจัด
ขยะ

เช่าพื้นที่ในการ
ทิ้งขยะ

0

0

5

๒๐๐ ใบ

0

0

0

จ้านวน ๑ คัน

0

0

จ้านวน 4 โรง

0

0

พื้นที่ต้าบลขอน
คลาน

0

0

6

7

8

80,000

2564
(บาท)
40,000

3 โครงการจัดการขยะมูล เพื่อให้ชุมชนได้รู้จักวิธี
ฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วม จัดเก็บขยะอย่างถูกวิธี
และขยะลดลง
เพื่อให้มีการก้าจัดขยะ
อย่างถูกวิธี เกิดความ
สะอาดและมี
สภาพแวดล้อมสวยงาม
จัดซื้อถังขยะ
เพื่อให้มีการก้าจัดขยะ
อย่างถูกวิธี เกิดความ
สะอาดและมี
สภาพแวดล้อมสวยงาม
จัดหารถบรรทุกขยะ
เพื่อให้มีการก้าจัดขยะ
อย่างถูกวิธี เกิดความ
สะอาดและมี
สภาพแวดล้อมสวยงาม
ก่อสร้างเตาเผาขยะ
เพื่อให้มีการก้าจัดขยะ
ต้าบลขอนคลาน
อย่างถูกวิธี เกิดความ
สะอาดและมี
สภาพแวดล้
อมสวยงาม
โครงการส่งเสริมรณรงค์ เพื
่อก้าจัดขยะในต้
าบล
การคัดแยกขยะรีไซเคิล ให้มีจ้านวนลดลง

80,000

2562
(บาท)
0

งบประมาณ
2563
(บาท)
0

100,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กมีสุขภาพจิตที่ดี
ปลอดเชื้อ

80,000 ปริมาณชยะลดลง

ชยะในพื้นที่ต้าบลชอน
คลานมีจ้านวนลดลง

0

ปริมาณขยะใน
พื้นที่ลดลง

100,000

0

พื้นที่หมู่บ้านมี
มีการก้าจัดขยะอย่างถูก
ความเป็นระเบียบ วิธีมีสภาพแวดล้อมที่
สะอาด
สะอาด และสวยงาม

0

1,500,000

0

0

320,000

0

ระบบการ
ก้าจัดขะยมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
ปริมาณขยะใน
พื้นที่ลดลง

50,000

0

2565
(บาท)
0

50,000

50,000 ปริมาณขยะใน
พื้นที่ลดลง

มีการก้าจัดขยะอย่างถูก
วิธีมีสภาพแวดล้อมที่
สะอาด และสวยงาม

มีการก้าจัดขยะอย่างถูก
วิธีมีสภาพแวดล้อมที่
สะอาด และสวยงาม
มีการก้าจัดขยะอย่างถูก
วิธีมีสภาพแวดล้อมที่
สะอาด และสวยงาม
ขยะในพื้นที่ต้าบลมี
จ้านวนลดลง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
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9 ก่อสร้างระบบการ
เพื่อแก้ไขปัญหาขยะ
จัดเก็บและก้าจัดขยะใน และสิง่ ปฏิกูลในพื้นที่
ต้าบล

เป้าหมาย
จ้านวน ๑ แห่ง

รวม 9 โครงการ
๕.2 แผนงาน เคหะและชุมชน
1 ก่อสร้างผนังกั้นน้้าเซาะ เพื่อป้องกันการกัดเซาะ ประมาณ
ตลิ่ง
ชายฝั่ง
๑,๐๐๐ เมตร
2 ถมดินพร้อมทิ้งหินกันน้้า
เซาะตลิ่งบริเวณท่าเทียบ
เรือบ้านทุ่งเนียน ม.๒
(ซอยท่าเรือ)
3 ขุดลอกร่องน้้ากั้นแนว
เขตระหว่างป่าชายเลน
กับพื้นที่หมู่บ้าน
4 โครงการถมดินยกระดับ
กันตลิ่งพังหัวสะพานดุกัง
ม.2
รวม 4
๕.3 แผนงาน การเกษตร
1 โครงการรักษ์น้า รักษ์ป่า
รักษาแผ่นดิน

2561
(บาท)
0

80,000

2562
(บาท)
0

80,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
0

2564
(บาท)
500,000

290,000 2,600,000

2565
(บาท)
0

140,000

0

0

0

500,000

0

ความยาวตามแบบ การกัดเซาะของชายฝั่ง
ที่ อบต.ก้าหนด
ลดลง

กองช่าง

0

0

500,000

0

ปัญหาน้้ากัดเซาะ
ตลิ่งลดลง

กันน้้าเซาะตลิ่งพัง

กองช่าง

0

100,000

0

พื้นที่หมู้บ้าน
ชัดเจนยิ่งขึ้น

แบ่งเขตพื้นที่ชัดเจน

กองช่าง

ปัญหาน้้ากัดเซาะ
ตลิ่งลดลง

กันน้้าเซาะตลิ่งพัง

กองช่าง

เพื่อป้องกันน้้ากัดเซาะ
ตลิ่ง

เนื้อที่ประมาณ
๑ ไร่

0

เพื่อใช้เป็นแนวเขต
ระหว่างป่าชายเลนกับ
พื้นที่ของชุมชน
เพื่อป้องกันน้้ากัดเซาะ
ตลิ่ง

จ้านวน ๓ จุด

0

จ้านวน 1 แห่ง

0

0

0

300,000

0

0

100,000

0

1,400,000

0

โครงการ
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ประชาชนใน
ทรัพยากรธรรมชาติและ ต้าบลขอนคลาน
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ระบบก้าจัดขยะ
ขยะในพื้นที่ต้าบลมี
กอง
ครบวงจร
จ้านวนลดลง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

20,000

100,000

20,000

20,000

20,000

20,000 จ้านวนคนที่เข้าร่วม ทรัพยากรธรรมชาติมี
โครงการ
ความสมดุลและน่าอยู่

กอง
สวัสดิการ
สังคม
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2 โครงการจัดค่ายเยาวชน
คนรักษ์ทะเลต้าบลขอน
คลาน อ้าเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้เยาวชนเกิดการ
เรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชน
และเพื่อให้มีการสืบทอด
รุ่นต่อรุ่น

จัดอบรมและ
ออกค่ายเยาวชน
จ้านวน 50
คน ( ๓ ปี
ต่อเนื่อง )

3 โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมการ
เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ เพาะพันธุ์และอนุรักษ์
และอนุบาลสัตว์น้า
สัตว์น้าคืนสู่ธรรมชาติ

ประชาชนใน
ต้าบลขอนคลาน

2561
(บาท)
0

2562
(บาท)
0

0

0

20,000

20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
100,000

20,000

20,000

20,000 จ้านวนคนที่เข้าร่วม สัตว์น้าได้กลับคืนสู่
โครงการ
ธรรมชาติ

20,000

20,000

20,000 เยาวชนตระหนัก ประชาชนสนใจใน
กอง
ถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สวัสดิการ
ทรัพยากรธรรม
สิ่งแวดล้อม
สังคม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
100,000 เยาวชนเห็นคุณค่า เยาวชนรู้คุณค่าของ
กอง
ของการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและ สวัสดิการ
ทรัพยากรทางทะเล สืบทอดรุ่นต่อรุ่น
สังคม

กอง
สวัสดิการ
สังคม

4 กิจกรรมสร้างจิตส้านึก
ให้ประชาชนสนใจด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยู่ในชุมชนให้คงอยู่
อย่างสมดุล
5 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่ง
ท่องเที่ยวและปรับภูมิ
ทัศน์ในชุมชนประจ้าปี

เพื่อสร้างจิตส้านึกให้
ปีละ 1 ครั้ง
ประชาชนสนใจใน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ
สร้างความสามัคคีและ
สร้างกลุ่มอาสาสมัคร
และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

ปลูกต้นไม้และ
ปลูกป่าชุมชนใน
เขตพื้นที่
รับผิดชอบดูแล
อนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งเสื่อมโทรม

0

0

0

0

0

จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

เกิดกลุ่มอาสาสมัคร
พิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
เพิ่มมากขึ้น

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

6 จัดท้าแปลงสาธิตระบบ
นิเวศน์ป่าชายเลน
ต้าบลขอนคลาน

เพื่อให้เป็นสถานที่
เรียนรู้ของเยาวชนและ
ประชาชน

จัดท้าแปลง
สาธิตระบบ
นิเวศน์ป่าชาย
เลน ๑ แปลง

0

0

0

0

0

เยาวชน/ประชาชน เยาวชน,ประชาชนได้
มีการตะหนักถึง
ตระหนักถึงคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมมาก
ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน
ยิ่งขึ้น

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
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เป้าหมาย

7 จัดท้าป้ายอนุรักษ์สัตว์น้า เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จ้านวน 5 ป้าย
ในเขตพื้นที่ต้าบล
สัตว์น้า
8 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์ เพื่อให้สัตว์ ในทะเลมี
น้้าคืนสู่ธรรมชาติ
ความอุดมสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น

9 กิจกรรมเก็บขยะเพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อม
10 กิจกรรมสร้างจิตส้านึก
ให้ประชาชนสนใจด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยู่ในชุมชนให้คงอยู่
อย่างสมดุล
11 กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลด
ภาวะโลกร้อนในเขต
พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลขอนคลาน
12 กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
บริเวณชายหาด , ๒
ข้างทางถนน
เพื่อสร้างจิตส้านึกให้
ประชาชนสนใจใน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ตระหนักถึง
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม
และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอันเป็น
เพื่อสร้างแหล่งที่อยู่
อาศัย แหล่งเพาะพันธุ์
แก่สัตว์น้าชายฝั่ง

จัดกิจกรรม
ปล่อยพันธุ์สัตย์
น้้าคืนสู่
ธรรมชาติอย่าง
ต่อเนื่อง
บริเวณชายหาด
และถนนสาย
หลัก
ปีละ 1 ครั้ง

2561
(บาท)
0

2562
(บาท)
0

งบประมาณ
2563
(บาท)
0

2564
(บาท)
0

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

15,000

5,000

5,000

ประชาชน
ร่วมกันปลูก
ต้นไม้ 500 ต้น

0

0

จัดกิจกรรม
ปลูกป่าชายเลน
บริเวณชายฝั่ง

5,000

5,000

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
5,000 สัตว์น้ามีปริมาณ สัตว์น้ามีปริมาณเพิ่ม
กอง
มากขึ้น
มากขึ้น
สาธารณสุข
และ
่งแวดล้อม
20,000 ทรัพยากรทาง
สัตว์น้าทะเลมีปริมาณ สิกอง
ทะเลมีความอุดม เพิ่มมากขึ้น
สาธารณสุข
สมบูรณ์มากขึ้น
และ
สิ่งแวดล้อม
20,000 ปัญหาขยะในพื้นที่ สิ่งแวดล้อมบริเวณ
ลดลง
ชายหาด , ๒ ข้างทาง
ถนนมีความสวยงามมาก
่งขึ้น
20,000 เยาวชนตระหนัก ยิประชาชนสนใจใน
ถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรม
สิ่งแวดล้อม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น

กอง
สาธารณสุข
และ
สิกอง
่งแวดล้อม
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

15,000 ร้อยละของต้นไม้ที่ เพิ่มพื้นที่ป่าและมี
ปลูกในพื้นที่
สิ่งแวดล้อมที่ดี ช่วยท้า
ให้ลดภาวะโลกร้อน

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

5,000 เพิ่มความสมดุล
ของป่าชายเลน

สัตว์น้าทะเลมีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้น

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
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13 โครงการคลองสวย น้้าใส เพื่ออนุรักษ์แม่น้าล้า
คลองให้มีความสะอาด

เป้าหมาย
ประชาชนใน
ต้าบลขอนคลาน

2561
(บาท)
10,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000

2564
(บาท)
10,000

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
10,000 ประชาชนที่เข้าร่วม แม่น้าล้าคลองมีความ กอง
โครงการ
สะอาด
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

รวม 13 โครงการ
115,000 115,000 250,000 250,000 255,000
ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
๖.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป
1 สนับสนุน กิจกรรม
เพื่อให้ประชาชนใน
จัดกิจกรรมเนื่อง
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000 ความจงรักภักดีตอ่ เพื่อเถิดทูนสถาบัน
เฉลิมพระเกียรติ และ ต้าบล ได้ร่วมกัน
ในวันส้าคัญ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
กิจกรรมงานรัฐพิธีตา่ งๆ แสดงออกถึงความ
ต่าง ๆ
พระมหากษัตริย์
จงรักภักดีตอ่ ราชวงศ์
2 ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
จ้านวน 1 จุด
0
0
100,000
0
0
อาคารมีความ
อาคารสะอาด มีความ
เกียรติฯ รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(รายละเอียด
สะอาดและมีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย
รัชกาลที่ 10 และเพื่อ ตามแบบที่
เป็นระเบียบ
ความจงรักภักดี ปกป้อง อบต.ก้าหนด)
เรียบร้อย
เชิชูสถาบัน
พระมหากษัตริยฯ์
38,100.00
3 ก่อสร้างรั้วลวดหนาม
เพื่อให้สถานที่ที่เป็น
อาคาร
0
0
0
0
ประชาชนน้อม
ประชาชนมีความ
อาคารเอนกประสงค์
ส่วนรวมมีความสะอาด เอนกประสงค์
ร้าลึกและ
จงรักภักดีตอ่ สถาบัน
หมู่ที่ 2
และมีความเป็นระเบียบ หมู่ที่ 2
จงรักภักดีตอ่
พระมหากษัตริย์
เรียบร้อย สวยงาม
(รายละเอียด
สถาบัน
ตามแบบที่
พระมหากษัตริย์
อบต.ก้าหนด)

ส้านักงาน
ปลัดฯ

ส้านักงาน
ปลัดฯ

ส้านักงาน
ปลัดฯ
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4 โครงการบริหารสถานที่
กลางเพื่อเป็นศูนย์
ปฏิบัตกิ ารร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ้าเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล ประจ้าปี
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อเป็นศูนย์กลางและ ประชาชนใน
อ้านวยความสะดวกใน พื้นที่อ้าเภอทุ่ง
การติดต่อประสานงาน หว้า
ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ้านาจหน้าที่

5 ก่อสร้างศาลาที่พัก
เพื่อบริการประชาชน
บริเวณอาคารส้านักงาน ที่มาติดต่อราชการ

จ้านวน 1 จุด
(รายละเอียด
ตามแบบที่
อบต.ก้าหนด)
6 ก่อสร้างเสียงตามสายใน เพื่อส่งเสริมการรับรู้
จ้านวน 3
หมู่บ้าน/ต้าบล
ข่าวสารแก่ประชาชนใน หมู่บ้าน
พื้นที่
(รายละเอียด
ตามแบบที่
อบต.ก้าหนด)
7 ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ
เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ จ้านวน ๑ จุด
เกียรติฯ
ของประชาชนในต้าบล
ขอนคลาน
8 โครงการพัฒนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ผู้บริหารและ
ศักยภาพผู้บริหารและ การปฏิบัตงิ านของ
สมาชิกสภา
สมาชิกสภา อบต.ขอน ผู้บริหารและสมาชิกสภา
คลาน

2561
(บาท)
25,000

0

0

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
25,000
25,000

180,000 180,000

0

180,000 100,000

50,000

50,000

300,000

0

50,000

2564
(บาท)
25,000

0

300,000

0

50,000

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2565
หลัก
(บาท)
25,000 จ้านวนประชาชนที่ ประชาชนได้รับการ
ส้านักงาน
เข้ารับบริการของ ช่วยเหลือด้านต่างๆ
ปลัดฯ
ศูนย์ฯ
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง (อุดหนุนที่
ท้าการ
ปกครอง
อ้าเภอทุ่งหว้า)

0

ร้อยละความพึง
ประชาชนมีความพึง
พอใจของประชาชน พอใจในการให้บริการ

ส้านักงาน
ปลัดฯ

300,000 ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึงทุกพื้นที่

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ส้านักงาน
ข่าวสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ปลัดฯ

100,000 ความจงรักภักดีตอ่
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
50,000 การปฏิบัตงิ านมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในต้าบลมีศูนย์รวมจิตใจ ส้านักงาน
ของประชาชน
ปลัดฯ
การให้บริการประชาชน ส้านักงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปลัดฯ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

9 โครงการพัฒนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ศักยภาพและศึกษาดูงาน การปฏิบัตงิ านของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานและผู้น้าชุมชน

ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
พนักงานและ
ผู้น้าชุมชน

10 ก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร
ส้านักงาน

ก่อสรางต่อเติม
อาคาร(ตาม
แบบแปลนที่
ก้เว็าบหนด)
ไซต์ อบต.

11 โครงการปรับปรุง
เว็บไซต์ของ อบต.ขอน
คลาน
12 โครงการจัดการประชุม
ประชาคมเพื่อจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้แก่พนักงานในการ
ปฏิบัตงิ านและบริการ
ประชาชน
เพื่อประชาสัมพันธ์ผล

2561
(บาท)
0

2562
(บาท)
0

งบประมาณ
2563
(บาท)
0

0

0

0

0

2564
(บาท)
500,000

1,500,000

2565
(บาท)
0

0

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ความพึงพอใจของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ส้านักงาน
ผู้เข้าร่วมโครงการ พนักงานและผู้น้าชุมชน ปลัดฯ
ปฏิบัตงิ านได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
การปฏิบัตงิ านมี ส้านักงานมีความเป็น
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระเบียบเรียบร้อย

15,000

15,000

15,000

15,000 เว็บไซต์ อบต.

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000 ความพึงพอใจ

รับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน

ส้านักงาน
ปลัดฯ

0

0

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารหมู่บ้าน

ส้านักงาน
ปลัดฯ

5,000

5,000 ความพึงพอใจ

ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารมากขึ้น

ส้านักงาน
ปลัดฯ

0

0

ต้าบลขอนคลานมีสวน
สาธารณเฉลิมพระ
เกียรติฯ เพื่อพักผ่อน
หย่อนใจ

ส้านักงาน
ปลัดฯ

การด้าเนินงานของ อบต.
เพื่อรับทราบปัญหา
๔ หมู่บ้าน
ความต้องการด้านต่าง ๆ
ของประชาชน

ส้านักงาน
ปลัดฯ

13 ศูนย์ท้องถิ่นรักการอ่าน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
ประจ้าหมู่บ้าน
ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น

4 หมู่บ้าน

0

0

14 โครงการ อบต.ขอน
คลานพบประชาชน

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น

จ้านวน 4
หมู่บ้าน

5,000

5,000

15 โครงการจัดท้าป้ายชื่อ
สวนสาธารณเฉลิมพระ
เกียรติฯ รัชกาลที่ 10

เพื่อเป็นสัญลักษณ์สวน
เฉลิมพระเกียรติฯ
รัชกาลที่ 10

จ้านวน 1 ป้าย

0

0

200,000

5,000

100,000

อาคารศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารหมู่บ้าน

มีสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฯ
จ้านวน 1 แห่ง

ประสิทธิภาพการท้างาน ส้านักงาน
ของ อบต.เพิ่มมากขึ้น ปลัดฯ
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ที่

โครงการ

16 โครงการจัดท้าป้าย
ประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์
เพื่อติดประกาศและ
ประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ

รวม 16 โครงการ

เป้าหมาย
ที่ท้าการ
องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลขอน
คลาน จ้านวน 1
ป้าย

2561
(บาท)
0

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

305,000

508,100 1,070,000 2,440,000

2564
(บาท)
0

2565
(บาท)
0

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนได้รับรู้ ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ส้านักงาน
ข่าวสารเพิ่มขึ้น
ได้อย่างต่อเนื่อง
ปลัดฯ

540,000
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. ๐๒/๑
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
2563
(บาท)

เป้าหมาย

2561
2562
(บาท)
(บาท)
ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล ที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
1.1 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1 ปรับภูมิทัศน์แหล่ง
เพื่อส่งเสริมให้มีการ
ปรับปรุงตาม
0
0
#########
ท่องเที่ยวชายหาดราไว ท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
แบบแปลนที่
กาหนด

2 ก่อสร้างห้องน้าเพื่อ
บริการนักท่องเที่ยว

เพื่อส่งเสริมให้มีการ
ท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

3 โครงการก่อสร้างหอชม
วิวหาดราไว

เพื่อส่งเสริมให้มีการ
ท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

รวม 3 โครงการ

จานวน 1 แห่ง
(รายละเอียด
ตามแบบที่
อบต.กาหนด)
จานวน 1 แห่ง
(รายละเอียด
ตามแบบที่
อบต.กาหนด)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2564
(บาท)

2565
(บาท)

0

0

จานวน
นักท่องเที่ยว

มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สานักงาน
ปลัด/
สานักงานการ
ท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล

0

0

0

1,000,000

0

ห้องน้าบริการ
นักท่องเที่ยวมี
เพียงพอ

นักท่องเที่ยวเกิดความ สานักงาน
ประทับใจและอยาก ปลัดฯ
กลับมาเที่ยวอีก

0

0

0

#########

0

จานวน
นักท่องเที่ยว

มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้

สานักงาน
ปลัด/
สานักงานการ
ท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล

0

0
######### #########
0
ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
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งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข็มแข็งของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข
๒.1 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1 ก่อสร้างสนามกีฬา
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ (ตามแบบ
0
0
0
ประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 มีสนามกีฬาไว้ออกกาลัง แปลนที่ อบต.
กาย
กาหนด)
2 ก่อสร้างสนามกีฬา
ประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

เพื่อให้มีสถานที่ออก
กาลังกายเพิ่มขึ้น

3 ก่อสร้างลานกีฬา
เพื่อให้มีสถานที่ออก
อเนกประสงค์ประจาตาบล กาลังกายเพิ่มขึ้น

4 ก่อสร้างอาคารศูนย์และ
สนามกีฬาประจาตาบล
ขอนคลาน (ฟิตเนต)

เพื่อให้มีสถานที่ออก
กาลังกายเพิ่มขึ้น

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

0

1,000,000 สนามกีฬาหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่มี
สนามกีฬาไว้ออก
กาลังกาย

1,000,000 สนามกีฬาหมู่บ้าน เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา
เล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น ศาสนาและ
วัฒนธรรม

จานวน 1 แห่ง
(ตามแบบ
แปลนที่ อบต.
กาหนด)
จานวน ๒ จุด
(ตามแบบ
แปลนที่กาหนด)

0

0

0

0

0

0

0

2,000,000

จานวน ๑ แห่ง
(ตามแบบ
แปลนที่ อบต.
กาหนด)

0

0

0

0

0

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หมู่บ้านมีลาน
เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา
กีฬาอเนกประสงค์ เล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น ศาสนาและ
วัฒนธรรม

5,000,000 อาคารออกกาลัง เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา
กาย(ฟิตเนต)
เล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น ศาสนาและ
วัฒนธรรม

รวม 4 โครงการ
0
0
0
2,000,000 7,000,000
ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ที่ ๔ พัฒนาเส้นทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่อาเชียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
๓.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
1 ก่อสร้างท่าเทียบเรือ ม.๑ เพื่อให้การขนถ่าย
ตามแบบที่
0
0
0
0
2,000,000 ท่าเทียบเรือมี
ผลผลิตทางการประมง อบต.กาหนด
มาตรฐาน
เกิดความสะดวก รวดเร็ว

ประชาชนขนผลผลิต
จากทะเลได้เร็วขึ้น

กองช่าง
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ที่

โครงการ

2 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง สายราไว –
ตันหยงลาไน้ (สายหน้า
อบต.)
3 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนายมานิต หยังหลัง บ้านนางละอาย จุนณ
ศักดิศ์ รี
4 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ขอนคลานตะวันออกขอนคลานตะวันตก ม.1,
ม.3
4 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
หาดราไว ม.2,ม.4

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการประมง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
5 ก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ประชาชนได้รับ
คลองถั่ว ม.3 (ช่วงที่๒) ความสะดวกในการ
สัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการประมง
6 ก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บ้านนายธวัชชัย ลาวัลย์ - ความสะดวกในการ
สายท่ออุโมงค์ ม.2
สัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการประมง
7 ก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ประชาชนได้รับ
คลองถั่ว ม.1 (ช่วงที่๒) ความสะดวกในการ
สัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการประมง

2561
(บาท)
0

2562
(บาท)
0

งบประมาณ
2563
(บาท)
0

ถนน คสล.
กว้าง 4 ม.
ยาว 320
ม.
ถนน คสล.
กว้าง 4 ม.
ยาว 320
ม.
ถนน คสล.
กว้าง 4 ม.
ยาว 680
ม.
ถนน คสล.
กว้าง ๕ ม.
ยาว ๘๐0 ม.

0

0

0

1,088,000

0

ระยะทางที่
ดาเนินการ

ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สะดวกในการสัญจร

0

0

0

1,904,000

0

ระยะทางที่
ดาเนินการ

ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สะดวกในการสัญจร

0

0

0

#########

0

ระยะทางที่
ดาเนินการ

ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สะดวกในการสัญจร

0

0

0

3,200,000

0

ระยะทางที่
ดาเนินการ

ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สะดวกในการสัญจร

ถนน คสล.
กว้าง ๕ ม.
ยาว 250 ม.

0

0

0

0

1,000,000 ระยะทางที่
ดาเนินการ

ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สะดวกในการสัญจร

ถนน คสล.
กว้าง ๕ ม.
ยาว 1,000
ม.

0

0

0

2,680,000

เป้าหมาย
ถนนลาดยาง
กว้าง 6 ม.
ยาว 1,000 ม.

2564
(บาท)
0

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
1,900,000 ระยะทางที่
ดาเนินการ

0

ระยะทางที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สะดวกในการสัญจร

ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สะดวกในการสัญจร
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2561
(บาท)
0

2562
(บาท)
0

งบประมาณ
2563
(บาท)
0

รายละเอียด
ตามแบบที่กรม
ทางหลวงกาหนด

0

0

0

0

กว้าง 6 ม.
ยาว 3,150 ม.

0

0

9,966,000

0

0

ระยะทางที่
ดาเนินการ

กว้าง 5 ม.
ยาว 545 ม.

0

0

0

2,413,000

0

ระยะทางที่
ดาเนินการ

13 ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กว้าง 5 ม.
คสล.สายบ้านครูชาลี หมู่ ในชุมชนให้มีวามมั่นคง
ยาว 539 ม.
ที่ 4
มากยิง่ ขึ้น
หนา 0.15 ม.

0

0

0

2,610,000

0

ระยะทางที่
ดาเนินการ

14 ก่อสร้างสะพานท่าเทียบ
เรือขนาดเล็กพร้อม
โรงเรือน ม.๒
รวม 1๔
๓.2 แผนงาน การเกษตร

0

0

0

0

0

0

ที่

โครงการ

8 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายจานงค์ หมานย
วง - นายประกอบ
โสสนุย หมู่ที่ 3

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและขนส่งผลผลิต
ทางการประมง

เป้าหมาย
ถนน คสล.
กว้าง 4 ม.
ยาว 380 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
0

2565
(บาท)
2,135,000 ระยะทางที่
ดาเนินการ

7,500,000 ระยะทางที่
ดาเนินการ

หนาเฉลี่ย 0.15

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนได้รับความ อบต./กรม
สะดวกในการสัญจร ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น

ม.

10 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนดับ้
และสะพานข้ามคลองราไว ความสะดวก รวดเร็ว
และลดระยะเวลาในการ
เดินทาง
11 โครงการปรับปรุงซ่อม
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ ในชุมชนให้มีความมั่นคง
กคอนกรีตสายบ้านราไว- มากยิ่งขึ้น
ตันหยงลาไน้
12 โครงการเสริมผิว
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ในชุมชนให้มีวามมั่นคง
มัสยิดนูรุดดีน ม.2
มากยิ่งขึ้น

เพื่อให้การขนถ่าย
ท่าเทียบเรือ
ผลผลิตทางการประมง (ตามแบบที่
เกิดความสะดวก รวดเร็ว อบต.กาหนด)
โครงการ

ประชาชนได้รับความ กรมทางหลวง
สะดวกในการสัญจร ชนบท

ประชาชนได้รับความ อบต./กรม
สะดวกในการสัญจร ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น
ประชาชนได้รับความ สานักงานการ
สะดวกในการสัญจร ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
สตูล

ประชาชนได้รับความ อบต./กรม
สะดวกในการสัญจร ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น
3,000,000 สะพานได้มาตรฐานประชาชนได้รับความ กองช่าง
สะดวกในการสัญจร

9,966,000 29,895,000 17,535,000

หน้า 74

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2561
(บาท)
0

2562
(บาท)
0

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
0
1,000,000

1 ขุดลอกคลองถั่วและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์

เพื่อกักเก็บน้าจืดไว้ใช้ใน พื้นที่ ม.๑ และ
การอุปโภคบริโภคและ ม.๓(ตามแบบที่
ทาการเกษตร
อบต.กาหนด)

2 ก่อสร้างประตูระบายน้า
ปลายคลองราไว 1,2,3

เพื่อกักเก็บน้าจืดไว้ใช้ใน พื้นที่ ม.2 และ
การอุปโภคบริโภคและ ม.4.(ตามแบบที่
ทาการเกษตร
อบต.กาหนด)

0

0

3,000,000

0

3 ขุดลอกคลองราไว 1,2,3 เพื่อกักเก็บน้าจืดไว้ใช้ใน พื้นที่ ม.2 และ
การอุปโภคบริโภคและ ม.4.(ตามแบบที่
ทาการเกษตร
อบต.กาหนด)

0

0

0

0

0

0

จานวน 1 แห่ง
(ตามแบบที่
อบต.กาหนด)

0

0

จานวน 1 แห่ง
(ตามแบบที่
อบต.กาหนด)

0

รวม 3 โครงการ
3.3 แผนงาน การพาณิชย์
1 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บ เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้
น้าและปรับปรุงระบบท่อ เพียงพอตลอดทั้งปี
ส่งน้าประปา
2 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้
เพียงพอตลอดทั้งปี

2565
(บาท)
0

0

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
ระยะทางขุดลอก มีแหล่งน้าจืดใช้ในการ สานักงาน
อุปโภคบริโภคและทา ปลัดฯ /
การเกษตร
ชลประทาน
ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวนประตู
ระบายน้า

1,800,000 ระยะทางขุดลอก มีแหล่งน้าจืดใช้ในการ สานักงาน
อุปโภคบริโภคและทา ปลัดฯ
การเกษตร

3,000,000 1,000,000 1,800,000
0

0

20,000,000 จานวนตรัวเรือน

ที่มีน้าใช้

0

มีแหล่งน้าจืดใช้ในการ สานักงาน
อุปโภคบริโภคและทา ปลัดฯ /
การเกษตร
ชลประทาน

0

รวม 2 โครงการ
0
0
0
ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ประชาชนมีน้าใช้
เพียงพอตลอดทั้งปี

0

10,000,000 จานวนตรัวเรือน ประชาชนมีน้าใช้
ที่มีน้าใช้
เพียงพอตลอดทั้งปี

0

#########

อบต./กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น
อบต./กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
พังริมทะเล ม.1
ชายฝัง่

2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
พังริมทะเล ม.2 (ช่วงที่ 1 ชายฝัง่
, ช่วงที่ 2)

3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
พังริมทะเล ม.3
ชายฝัง่

4 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
พังริมทะเล ม.4 (ช่วงที่๑ ชายฝัง่
, ช่วงที่ ๒)

5 ก่อสร้างเขื่อนกันน้ากัด เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
เซาะตลิ่ง ม.๓ (ท่าเทียบ ชายฝัง่
เรือชุมชนบ้านนายมูสา
เหมปันดัน )
6 ถมดินพร้อมทิ้งหินกันน้า เพื่อป้องกันน้ากัดเซาะตลิ่ง
เซาะตลิ่งบริเวณ
สวนสาธารณะหาดราไว

2561
(บาท)
0

2562
(บาท)
0

งบประมาณ
2563
(บาท)
3,000,000

0

0

0

0

ยาวประมาณ
1,200 ม.
(ตามแบบที่
อบต.กาหนด)
ช่วงที่ ๑ ยาว
๕๐๐ ม. ช่วงที่
๒ ยาว ๑,๐๐๐
ม.(ตามแบบที่
อบต.กาหนด)

0

0

0

#########

0

0

0

ยาวประมาณ
100 ม.(ตาม
แบบแปลนที่
อบต.กาหนด)
ประมาณ 5 ไร่

0

0

0

0

เป้าหมาย
ยาวประมาณ
200 ม.(ตาม
แบบที่ อบต.
กาหนด)
ช่วงที่ 1 ยาว
1,000 ม.
ช่วงที่ 2 ยาว
ประมาณ
1,000 ม.
(ตามแบบที่
อบต.กาหนด)

2564
(บาท)
0

2565
(บาท)
0

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความยาวตาม
แบบที่ อบต.
กาหนด

######### ความยาวตาม
แบบที่ อบต.
กาหนด

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
การกัดเซาะของ
กองช่าง
ชายฝั่งลดลง

การกัดเซาะของ
ชายฝั่งลดลง

กองช่าง

ความยาวตาม
แบบที่ อบต.
กาหนด

การกัดเซาะของ
ชายฝั่งลดลง

กองช่าง

0

######### ความยาวตาม
แบบที่ อบต.
กาหนด

การกัดเซาะของ
ชายฝั่งลดลง

กองช่าง

0

0

1,500,000 ความยาวตาม
แบบที่ อบต.
กาหนด

ป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง

กองช่าง

0

0

5,000,000 ปัญหาน้ากัดเซาะ กันน้าเซาะตลิ่งพัง
ตลิ่งลดลง

0

กองช่าง
ทางหลวง
ชนบท
จังหวัดสตูล

หน้า 76

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
รวม 6 โครงการ

เป้าหมาย

2561
(บาท)
0

2562
(บาท)
0

งบประมาณ
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000 ######### #########

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน้า 77

หน้า 78

หน้า 79

หน้า 80

หน้า 81

หน้า 82

หน้า 83

หน้า 84

1 แผนงานบริหารงานทั่วไปครุภัณฑ์สานักงาน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน
เป้าหมาย
งบประมาณ
ประเภท
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564
ครุภัณฑ์) บาท บาท
บาท
บาท
เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง
จานวน 2 ชุด 0
0 13,800
0

2

โต๊ะขาวหน้าโฟเมก้า

3

โต๊ะปูนปั้น

4
5

ที่

แผนงาน

หมวด

แบบ ผ. ๐3

หน่วยงาน
2565 รับผิดชอบ
บาท
หลัก
0 สานักงานปลัดฯ
12,500 สานักงานปลัดฯ

0

0

12,500

0

จานวน 5 ชุด

0

0

30,000

0

โต๊ะขาพับสแตนเลส
เอนกประสงค์

จานวน 15 ตัว
(ปีละ 5 ตัว)

0

0

17,500 ###### 17,500 สานักงานปลัดฯ

โต๊ะเอนกประสงค์รับรองแขก

จานวน 1 ตัว

0

0

20,000

0

0

สานักงานปลัดฯ

ชุดเครื่องเสียง

จานวน 1 ชุด

0

0

22,000

0

0

กองการศึกษาฯ

เครื่องหาพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา

จานวน 1 เครื่อง

0

0

24,500

0

0

กองช่าง

17,500

30,000

0

สานักงานปลัดฯ

ศาลาที่พัก อบต.ขอนคลาน

6 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

7 แผนงานเคหะและชุมชนครุภัณฑ์สารวจ

รวม

0

0 140,300

หน้า77

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑ - ๒๕๖5)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลขอนคลำน
ยุทธศำสตร์

ปี ๒๕6๑
จำนวน
โครงกำร

ปี ๒๕๖๒
จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

ปี ๒๕๖๓
จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

ปี ๒๕๖๔
จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

ปี ๒๕๖5

งบประมำณ

จำนวน
โครงกำร

รวม 5 ปี
จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที่ ๑
กำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
1.1 แผนงาน สาธารณสุข
๑.2 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
รวม
ยุทธศำสตร์ที่ ๒.
กำรพัฒนำกำร
ส่งเสริมคุณภำพชีวิต
และสร้ำงควำมเข็มแข็ง
ของชุมชนให้มั่นคงสงบ
สุข
๒.๑ แผนงาน บริหาร
ทั่วไป
๒.๑ แผนงาน การรักษา
ความสงบภายใน

0

0

0

0

0

0

2

70,000

0

0

2

1

4,009,000

2

600,000.00

11

66,215,000

9

3,010,000

8

2,810,000

31

1

4,009,000

2

600,000

11

66,215,000

11

3,080,000

8

2,810,000

33

0

0

0

0

5

685,000

2

35,000

3

535,000

10

2

35,000

2

35,000

7

765,000

5

615,000

5

165,000

21

2.2 แผนงาน การศึกษา

3

80,000

5

135,000

7

460,000

7

345,000

7

1,040,000

29

2.3 แผนงาน สาธารณสุข
2.4 แผนงาน สังคม
สงเคราะห์

6

90,000

7

110,000

8

120,000

9

140,000

8

120,000

38

5

345,000

5

345,000

5

345,000

5

345,000

5

345,000

25

2.5 แผนงาน สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

5

110,000

4

90,000

4

90,000

6

360,000

2.6 แผนงาน การ
ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

7

520,000

7

520,000

9

840,000

13

5,100,000

2.7 แผนงาน การเกษตร

4

75,000

4

75,000

4

75,000

5

105,000

6

150,000

23

0

0

0

0

1

500,000

1

1,000,000

1

500,000

3

0
32

0
1,255,000

0
34

0
1,310,000

3
50

3,740,000
3,880,000

3
53

3,845,000
8,045,000

3 3,850,000
54 17,915,000

9
223

5

773,000

5

980,000

15

12,206,000

19

34,115,000

17 22,601,000

61

1

50,000

1

60,000

4

3,415,000

4

1,155,000

2

220,000

2

220,000

2

220,000

2

8

1,043,000

8

1,260,000

21

15,841,000

25

2.8 แผนงาน การ
พาณิชย์
2.9 แผนงาน งบกลาง
รวม
ยุทธศำสตร์ที่ ๓.
กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ได้
มำตรฐำน
๓.1 แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
3.2 แผนงาน การเกษตร
๓.3 แผนงาน การ
พาณิชย์
รวม

4

90,000

23

15 14,970,000

51

3

1,895,000

13

220,000

5 31,220,000

13

35,490,000

25 55,716,000

87

ยุทธศำสตร์ที่ 4.
กำรพัฒนำด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม จำรีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น
๒.๑ แผนงาน การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
รวม
ยุทธศำสตร์ที่ 5.
กำรพัฒนำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรและกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงาน สาธารณสุข
5.2 แผนงาน เคหะและ
ชุมชน
5.3 แผนงาน การเกษตร
รวม
ยุทธศำสตร์ที่ ๖.
พัฒนำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรอย่ำงมี
ธรรมำภิบำล

8

295,000

8

295,000

8

295,000

9

325,000

10

495,000

43

8

295,000

8

295,000

8

295,000

9

325,000

10

495,000

43

130,000

14

4 36,500,000

11

1

80,000

1

80,000

3

230,000

7

2,590,000

2

0

0

1

100,000

1

3,000,000

5

11,400,000

7

115,000

7

115,000

9

250,000

8

250,000

10

255,000

41

8

195,000

9

195,000

13

480,000

20

2,840,000

16

385,000

66

๖.๑ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
รวม

รวมทั้งสิ้น

8

424,000

8

273,100

9

735,000

9

2,435,000

8

8

424,000

8

273,100

9

735,000

9

2,435,000

8

65

7,026,000

69

3,738,100

112 86,966,000 127 49,375,000

535,000

33

535,000
121 77,471,000

33

485

แบบ ผ. ๐1

รวม 5 ปี
งบประมำณ

70,000
76,644,000
76,714,000

1,255,000
1,615,000
2,060,000
580,000
1,725,000

740,000
21,950,000
480,000
2,000,000
11,435,000
32,405,000

70,675,000
6,575,000
32,100,000
109,350,000

1,705,000
1,705,000

3,110,000
51,000,000
985,000
4,095,000

1,967,100
1,967,100
222,141,100

