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บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป และแผนการดําเนินงานประจําป เพ่ือเปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลอง
ระหวางแผนและงบประมาณรายจายประจําป

เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีไดวางไว
แลวและใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินพ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ 27

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.2560

สําหรับแผนการดําเนินงาน มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และ
กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนการดําเนินงานเปนเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท้ังหมดท่ีจะดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ทําใหแนวทางการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆของ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวก
ยิ่งข้ึน

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนจังหวัดสตูล ไดรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ีจะมีการดําเนินการจริงในพ้ืนท่ี
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล โดยไดจัดประชุมคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ
และหัวหนาฝายท่ีเก่ียวของเพ่ือบูรณาการทํางานระหวางหนวยงานและกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติ งาน ตลอดจนรายละเอียดแผนงาน/โครงการเ ม่ือวัน ท่ี
2 พฤศจิกายน 2559

ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดจัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยนําขอมูลท่ีไดมา
พิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูลท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือนําเสนอให
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลพิจารณา เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน
2559 และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดพิจารณาราง
แผนการดําเนินงานเพ่ือนําเสนอผูบริหาร เม่ือวันท่ี   15  พฤศจิกายน 2559
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ข้ันตอนท่ี 3 การประกาศใชแผนการดําเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
นํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เพ่ือประกาศใช
และปดประกาศโดยเปดเผยใหประชาชนทราบ  สามารถตรวจสอบได

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

1. แสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
2. แสดงถึงความสอดคลองระหวางโครงการ/กิจกรรมกับงบประมาณรายจายประจําป
3. เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการตางๆ
4. งายตอการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปนั้น

การจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลไดประมาณการรายรับโดยรวมเงินอุดหนุนท่ัวไปไวจํานวน
282,578,000 บาท ซึ่งจําแนกใหเห็นดังนี้

1. งบประมาณเพ่ือการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร 129,259,900 บาท
2. งบประมาณเพ่ือการบริหารบุคลากร รายจายประจํา 141,248,140 บาท
3. งบกลาง 12,069,960 บาท

รวม 282,578,000 บาท

แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประมาณเพื่อการบริหาร
บุคลากร รายจายประจํา 53%

งบกลาง 4%

งบประมาณเพื่อการพัฒนา

ตามรายยุทธศาสตร 42%
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งบประมาณเพื่อการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560
1. ดานการพัฒนาการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 7,600,000
2. ดานการสรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหม่ันคงอยางยั่งยืน 4,300,000
3. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง 49,670,900
4. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูสังคมนาอยูอยางยั่งยืน 1,100,000
5. ดานการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 9,350,000
6. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 44,882,000
7. ดานการบริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล 12,357,000

รวม 129,259,900

แผนภูมิแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(เฉพาะงบพัฒนาฯ)

ดานการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน

7%

ดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมสูสังคมนาอยูอยาง

ดานการพัฒนาการทองเที่ยว
อยางมีคุณภาพและย่ังยืน

6%

ดานการสรางความเขมแข็งภาค
เกษตรและระบบเศรษฐกิจให

มั่นคงอยางย่ังยืน

ดานการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานไดมาตรฐานและ

เช่ือมโยงอยางทั่วถึง
38%

ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนใหเกิดความย่ังยืน สังคม

สงบสุข

ดานการบริหารจัดการองคกรอยาง
มีธรรมาภิบาล

10%

ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนใหเกิดความย่ังยืน

สังคมสงบสุข
35%

ดานการสรางความเขมแข็งภาค
เกษตรและระบบเศรษฐกจิใหมั่นคง

อยางย่ังยืน
3%

ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอมสูสงัคมนาอยู

อยางย่ังยืน
1%



ยุทธศาสตร/แผนงาน
จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ

 คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด
จํานวน

งบประมาณ
 คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 17 12.50 7,600,000 6.00 สํานักปลัด
รวม 17 12.50 7,600,000 6.00

   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 1.50 500,000 0.40 กองสงเสริมคุณภาพชีวิต
   แผนงานการเกษตร 4 3.00 3,800,000 3.00 กองสงเสริมคุณภาพชีวิต,กองแผน

รวม 6 4.50               4,300,000 3.40

   แผนงานเคหะและชุมชน 2 1.50 6,900,000 5.30 กองชาง
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11 8.00               42,770,900 33.00 กองชาง

รวม 13 9.50 49,670,900 38.30

 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.75 100,000 0.08 กองชาง
   แผนงานการเกษตร 5 3.60 1,000,000 0.70 กองชาง

รวม 6 4.35               1,100,000 0.85

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพและย่ังยืน

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหม่ันคงอยางย่ังยืน

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเช่ือมโยงอยางทั่วถึง

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตรที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสูสังคมนาอยูอยางย่ังยืน

แบบผด.01

สรุป 4



ยุทธศาสตร/แผนงาน
จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ

 คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด
จํานวน

งบประมาณ
 คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 16 11.60 9,350,000 7.00 กองการศึกษา
รวม 16 11.60               9,350,000 7.00

 แผนงานบริหารทั่วไป 2 1.50 3,050,000 2.40 กองแผนฯ
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 3.00                   250,000 0.20 กองชาง

   แผนงานการศึกษา 14 10.00               16,254,000 12.30 กองการศึกษาฯ , ร.ร.นิคมพัฒนาผัง 6

   แผนงานสาธารณสุข 7 5.00                 4,388,000 3.37 กองสงเสริมคุณภาพชีวิต

   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 7 5.00                   930,000 0.70 กองสงเสริมฯ,กองการศึกษาฯ,กองชาง

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 17 12.00               17,010,000 13.00 กองสงเสริมฯ,กองการศึกษาฯ

   แผนงานงบกลาง 1 0.75                 3,000,000 2.30 กองสงเสริมฯ

รวม 52 37.25              44,882,000 34.27

   แผนงานบริหารงานทั่วไป 18 13.00                 6,795,000 5.25 กองสงเสริมฯ,สํานักปลัดฯ,กองคลัง,กองแผนฯ,
กองการศึกษาฯ,กองชาง,กองพัสดุฯ,กองคลัง

   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 1.50 300,000 0.23 กองกิจการสภาฯ
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8 5.80                 5,262,000 4.50 กองชาง,กองการศึกษาฯ

รวม 28 20.30              12,357,000 9.98
รวมทั้งส้ิน 138 100.00            129,259,900 100.00                                            -

หมายเหตุ แสดงระยะเวลาเร่ิมตนและสิ้นสุดของแตละโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 5 อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข

ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล

สรุป 5



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.1 ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะสระน้ํา
หนองปนหยา

 - อุดหนุนอบต.ละงู ในการกอสราง
สถานที่พักผอนริมสระน้ําหนองปนหยา
และกอสรางคูระบายน้ํา คสล.
พรอมทางเทา

         1,000,000 ต.ละงู (สระน้ําหนองปนหยา) สํานักปลัดฯ/
อบต.ละงู

1.2 รักษ เล ปา ฟา สตูล  - จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณ
แหลงทองเที่ยวจังหวัดสตูล
จํานวน 1 คร้ัง

         1,200,000  อุทยานแหงชาติตะรุเตา สํานักปลัดฯ

1.3 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน  - ขับเคลื่อนกิจกรรมการทองเที่ยวโดย
ชุมชนไมนอยกวา 1 กิจกรรม

           100,000  จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

1.4 ขับเคลื่อนอนาคตสตูล
ดานการทองเที่ยว

 - สงเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อน
การทองเที่ยวจังหวัดสตูล
จากภาคสวนตาง ๆ

1,000,000 จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

บัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

งบประมาณลําดับที่

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2559รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
/ผลผลิต

สถานที่ดําเนินการ

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพและย่ังยืน

หนวยงาน
ดําเนินการ

แบบ ผด.02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2559รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
/ผลผลิต

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
ดําเนินการ

1.5 อบรมมัคคุเทศก  - รวมจัดอบรมบัตรไกด  จํานวน 1 คร้ัง            200,000  วชช.สตูล สํานักปลัดฯ

1.6 จัดทําสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยว
จังหวัดสตูล

 - จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ
อาทิ เชน ปายคัทเอาทกลางแจง
 สื่อวีดีโอ/ปายคัทเอาทสนามบิน
วีซีดี /แผนพับ / วารสาร /สื่อดิจิตอล
และสื่ออื่นๆที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา 1 สื่อ

         1,200,000 จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

1.7 เปดฟาอันดามันสวรรคสตูล  - จัดงานเปดฟาอันดามันสวรรคสตูล
จํานวน 1 คร้ัง

           850,000 อ.ละงู  จ.สตูล สํานักปลัดฯ

1.8 จัดกิจกรรมทองเที่ยวจังหวัดสตูล  - รวมจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดสตูลรูปแบบตาง ๆ
ไมนอยกวา 1 คร้ัง

           300,000 จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

1.9 วันเตาโลกประจําป 2560  - เพื่อประชาสัมพันธและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษจากการจัดงาน
วันเตาโลกอยางตอเนื่องและเปนที่รูจัก
อยางแพรหลาย
 - มีผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา
3,000 คน

           100,000 ต.กําแพง อ.ละงู สํานักปลัดฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2559รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
/ผลผลิต

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
ดําเนินการ

1.10 แขงขันตกปลานานาชาติบาราฟชชิ่งคัพ  - รวมจัดงานแขงขันตกปลา
บาราฟซชิ่งคัพ จํานวน 1 คร้ัง

           100,000  ต.ปากน้ํา  อ.ละงู สํานักปลัดฯ

1.11 แขงขันเซปกตะกรอเชื่อมความสัมพันธ
ไทย-มาเลเซีย
(สตูลคัพเขานอยเกมส)

 - รวมจัดงานการแขงขันเซปกตะกรอเชื่อม
ความสัมพันธ ไทย - มาเลเซีย
 จํานวน 1 คร้ัง

           100,000  ต.ยานซ่ือ  อ.ควนโดน สํานักปลัดฯ

1.12 เทศกาลขาวโพดหวานและของดี
อําเภอทาแพ

 - รวมจัดงานเทศกาลขาวโพดหวานและ
ของดีอําเภอทาแพ จํานวน 1 คร้ัง

           100,000  ต.ทาแพ  อ.ทาแพ สํานักปลัดฯ

1.13 มหกรรมของดีวิถีตันหยงและวิ่ง
มหัศจรรยบนสันหลังมังกรตันหยงโป
สตูล

 - รวมจัดงานมหกรรมของดีวิถีตันหยงและ
วิ่งมหัศจรรยบนสันหลังมังกร ตันหยงโป
สตูลจํานวน 1 คร้ัง

           100,000  ต.ตันหยงโป  อ.เมือง สํานักปลัดฯ

1.14 เทศกาลสงเสริมการทองเที่ยว
อําเภอละงู (ยอนหอยหลอด)

 -รวมจัดงานเทศกาลสงเสริม
การทองเที่ยวอําเภอละงู(ยอนหอยหลอด)
 จํานวน 1 คร้ัง

           150,000  ต.ละงู  อ.ละงู สํานักปลัดฯ

1.15 มรกตอันดามันมหัศจรรยอาหารอรอย
ของดีที่ละงู

 - รวมจัดงานมรกตอันดามัน
มหัศจรรยอาหารอรอยของดีที่ละงู
จํานวน 1 คร้ัง

           200,000  ต.กําแพง  อ.ละงู สํานักปลัดฯ

1.16 Satun Geopark Fossil Festival
คร้ังที่ 4

 - รวมจัดงาน Satun Geopark Fossil
Fesstival คร้ังที่ 4 จํานวน 1 คร้ัง

           400,000  ต.ทุงหวา  อ.ทุงหวา สํานักปลัดฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2559รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
/ผลผลิต

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
ดําเนินการ

1.17 แขงขันจักรยานเพื่อการทองเที่ยว  - จัดงานแขงขันจักรยานเพื่อการทองเที่ยว
 จํานวน 1 คร้ัง

           500,000  อ.เมืองสตูล สํานักปลัดฯ

2.1 สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ  - อบรมใหความรูกลุมอาชีพ เชน
ผลิตภัณฑชุมชน

           350,000  ทั้ง 7 อําเภอ
ในจังหวัดสตูล

กองสงเสริมฯ

2.2 สงเสริมการลงทุน คร้ังที่ 6  - อุดหนุนหอการคาจังหวัดสตูล
เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการลงทุน ฯลฯ
 จํานวน 1 คร้ัง

           150,000  อําเภอเมือง กองสงเสริมฯ/
หอการคาจังหวัด

สตูล

2.3 ขับเคลื่อนอนาคตสตูลดานการเกษตร  - จัดกิจกรรมดานการเกษตรที่สภาพัฒนาฯ
 เห็นชอบ

         2,000,000  ทั้ง 7 อําเภอ
ในจังหวัดสตูล

กองสงเสริมฯ

2.4 จัดงานจําปาดะของดีเมืองสตูล  - รวมจัดงานวันจําปาดะของดีเมืองสตูล
จํานวน 1 คร้ัง

           300,000  อําเภอควนโดน กองสงเสริมฯ

2.5 สงเสริมอาชีพเกษตร  - สงเสริมอาชีพดานการเกษตร
ใหกับเกษตรกร

           500,000  ทั้ง 7 อําเภอ
ในจังหวัดสตูล

กองสงเสริมฯ

แผนงานการเกษตร

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหมั่นคงอยางย่ังยืน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2559รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
/ผลผลิต

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
ดําเนินการ

2.6 การอนุรักษและการใชประโยชนจาก
จําปาดะพันธุพื้นเมืองจังหวัดสตูล

 - อุดหนุน ม.ราชภัฎสงขลาเพื่อดําเนินการ
สํารวจและศึกษาพันธุของจําปาดะในพื้นที่
จังหวัดสตูล
 - การประยุกตใชระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพื่อประเมิน หาพื้นที่เหมาะสม
ตอการปลูกจําปาดะ
- การเสริมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
พันธุพืชในชุมชน
 - การสงเสริมและพัฒนาอาชีพการแปรรูป
ผลิตภัณฑจากจําปาดะ

         1,000,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองแผนฯ/
ม.ราชภัฏสงขลา

3.1 ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย
บนถนน

 - ปรับปรุงผิวจราจรและกอสราง
เคร่ืองหมายจราจรไฟกระพริบ/ไฟแสง
สวางตามทางแยก บริเวณจุดเสี่ยงอันตราย
บนถนนที่อยูในความรับผิดชอบของอบจ.
สตูล ฯลฯ

         3,000,000  จุดเสี่ยงในจังหวัดสตูล กองชาง

3.2 ติดตั้งระบบสองสวาง
(High Mast)

 - อุดหนุนแขวงทางหลวงสตูลเพื่อติดตั้ง
ระบบสองสวางในพื้นที่ จ.สตูล

         3,900,000   - ทางหลวงหมายเลข 406
คายรวมมิตร - ยานซ่ือ ต.ทุงนุย
 - ทางหลวงหมายเลข 4137
ทุงตําเสา - สวนเทศ ต.ควนกาหลง,
ต.อุใดเจริญ

กองชาง/
แขวงทางหลวง

สตูล

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง

แผนงานเคหะและชุมชน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2559รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
/ผลผลิต

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
ดําเนินการ

3.3 กอสรางถนนลาดยางสายสต.ถ.1-0010
 บานปาฝาง - บานทุงเสม็ด

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.690 กม.
ตามแบบที่กําหนด

6,830,000  ต.กําแพง  อ.ละงู กองชาง

3.4 กอสรางถนนลาดยางถนน
สายบานผัง 19 ม.8 ต.นิคมพัฒนา -
รร.ปาลมพัฒนวิทย ม.2 ต.ปาลมพัฒนา

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ไหลทางขางละ 1.00 ม.
ระยะทาง 0.700 กม.
ตามแบบที่กําหนด

         3,630,000  ต.นิคมพัฒนา - ต.ปาลมพัฒนา
อ.มะนัง

กองชาง

3.5 กอสรางถนนลาดยางถนน
สายบานควนสูง-บานปาเตะ

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.692 กม.
ตามแบบที่กําหนด

         6,580,000  ต.บานควน
อ.เมือง

กองชาง

3.6 กอสรางถนนลาดยางถนนสาย
บานควนโตะเหลง - คลองบาราเกต

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 0.975 กม.
ตามแบบที่กําหนด

         3,630,000  ต.ควนโดน
อ.ควนโดน

กองชาง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

11



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2559รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
/ผลผลิต

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
ดําเนินการ

3.7 กอสรางถนน คสล.
สายบานคลองหัก - บานวังโตะเสด

 - ผิวจราจรกวาง 5.00 ม.
ระยะทาง 1.200 กม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 6,000 ตร.ม.
ตามแบบที่กําหนด

         4,370,000  ต.วังประจัน
อ.ควนโดน

กองชาง

3.8 กอสรางถนน คสล.
สายบานเขานอยเหนือ -บานเขานอยใต

 - ชวงที่ 1 ผิวจราจรกวาง 4 ม.
ระยะทาง0.036 กม.
 - ชวงที่ 2 ผิวจราจรกวาง 5 ม.
 ระยะทาง 1.030 กม.
รวมพื้นที่ทั้งหมดไมนอยกวา 5,294 ตร.ม.
ตามแบบที่กําหนด

         4,300,000   - ต.ยานซ่ือ   อ.ควนโดน
 - ต.ฉลุง  อ.เมือง

กองชาง

3.9 ซอมสรางถนนลาดยาง
สายบานทุงวิมาน - บานควนขัน

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ไหลทางกวางขางละ 1.00 ม.
ระยะทาง 0.600 กม.
ตามแบบที่กําหนด

         2,390,000  ต.บานควน
อ.เมือง

กองชาง

3.10 ซอมสรางถนนลาดยางสาย
สต.ถ.1-0005 บานทุงดินลุม -
บานคีรีวง

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.50 กม.
ตามแบบที่กําหนด

         4,500,000  ต.ปาแกบอหิน , ต.ทุงหวา
อ.ทุงหวา

กองชาง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2559รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
/ผลผลิต

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
ดําเนินการ

3.11 ซอมสรางถนนลาดยาง
สายบานควนพัฒนา หมูที่ 5
ต.ทาเรือ อ.ทาแพ

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
ระยะทาง 1.403 กม.
ตามแบบที่กําหนด

         4,270,000  ต.แป-ระ , ต.ทาเรือ
อ.ทาแพ

กองชาง

3.12 ซอมสรางถนนลาดยาง
สาย สต.ถ.1-0031 บานเกาะใหญ -
บานบูเก็ตยามู

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ไหลทางกวางขางละ 1.00 ม.
ระยะทาง 0.661 กม.
ตามแบบที่กําหนด

         2,000,000  ต.ควนโดน
อ.ควนโดน

กองชาง

3.13 ขุดเจาะบอน้ําบาดาล  - อุดหนุนเรือนจําจังหวัดสตูล
เพื่อขุดเจาะบอน้ําบาดาล
จํานวน 1 บอ

           270,900  เรือนจําจังหวัดสตูล กองชาง/
เรือนจําจังหวัดสตูล

4.1 สนับสนุนการจัดการดานขยะ  - สนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดการ
ขยะใหหนวยงาน องคกร ฯลฯ ในการ
จัดการขยะ  เชน  ขยะอันตราย เปนตน

           100,000  พื้นที่ อปท. 42 แหง
จัดสง จ.สระบุรี

กองชาง

แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตรท่ี 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูสังคมนาอยูอยางย่ังยืน

13



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2559รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
/ผลผลิต

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
ดําเนินการ

4.2 ทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่
สีเขียว

 - จัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษธรรมชาติ
รวมปลูกตนไมเพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ
และไดแสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย

             50,000  พื้นที่รับผิดชอบของ อบจ.สตูล กองชาง

4.3 สนับสนุนการติดตั้งทุนจอดเรือ
จุดชมปะการังธรรมชาติ

 - พื้นที่ทองเที่ยวทางทะเลจังหวัดสตูล เชน
 อุทยานแหงชาติ หมูเกาะตะรุเตา
 หมูเกาะเภตรา เปนตน

           200,000  พื้นที่แหลงทองเที่ยวทางทะเล
จังหวัดสตูล

กองชาง

4.4 ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 - จัดกิจกรรมปลูกจิตสํานึกเครือขายภาค
ประชาชนดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

           300,000  พื้นที่เครือขาย/หนวยงานดําเนิน
โครงการทั้งในและนอกจังหวัดสตูล

กองชาง

4.5 คลองสวยน้ําใส  - มีกิจกรรมการอนุรักษ / และตรวจสอบ
เฝาระวังคุณภาพน้ําในแมน้ําลําคลอง เชน
คลองละงู คลองดุสน คลองทาแพ  เปนตน

           300,000  คลองสายหลัก 3 แหง
คลองดุสน
คลองทาแพ
คลองละงู

กองชาง

4.6 จัดกิจกรรมรณรงคเครือขาย
LA 21 ภาคใต

 - จัดกิจกรรมรณรงคเครือขาย
LA 21 ภาคใต จํานวน 1 คร้ัง

           150,000  พื้นที่เครือขาย/หนวยงานดําเนิน
โครงการทั้งในและนอกจังหวัดสตูล

กองชาง

แผนงานการเกษตร
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2559รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
/ผลผลิต

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
ดําเนินการ

5.1 แขงขันวาวประเพณีจังหวัดสตูลและ
แสดงวาวนานาชาติ

 - จัดการแขงขันวาวประเพณีจังหวัดสตูล
และการแสดงวาวนานาชาติ รวมถึง
กิจกรรมอื่นๆ จํานวน 15 กิจกรรม

         2,500,000  สนามบินกองทัพอากาศ
ต.คลองขุด อ.เมือง

กองการศึกษาฯ

5.2 สงเสริมประเพณีถือศีลกินเจ  - จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีถือศีลกินเจ
ใหประชาชนเชื้อสายจีนในจังหวัดสตูล
ไดเขารวม จํานวน 1,000 คน

           350,000  อําเภอเมืองสตูล
อําเภอละงู

กองการศึกษาฯ

5.3 สงเสริมประเพณีลอยกระทง  - จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี
ลอยกระทงใหประชาชนในจังหวัดสตูล
ไดเขารวม จํานวน 3,000 คน

           200,000  อําเภอมะนัง กองการศึกษาฯ

5.4 สงเสริมประเพณีชักพระ   - จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี
ชักพระใหประชาชนในจังหวัดสตูล
ไดเขารวม จํานวน 5,000 คน

           400,000  อําเภอควนกาหลง กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตรท่ี 5 อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2559รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
/ผลผลิต

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
ดําเนินการ

5.5 สงเสริมประเพณีไหวผีโบ  - จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี
ไหวผีโบใหประชาชนในจังหวัดสตูล
ไดเขารวม จํานวน 500 คน

             30,000  อําเภอทุงหวา กองการศึกษาฯ

5.6 แขงขันเรือทองแบนประเพณี  - รวมจัดงานแขงขันเรือทองแบนประเพณี
 ตําบลนาทอน จํานวน 1 คร้ัง

             50,000  อําเภอทุงหวา กองการศึกษาฯ

5.7 สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา วันมาฆบูชา

 - อุดหนุนพุทธสมาคมเพื่อสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาใหประชาชน
ที่นับถือศาสนาพุทธ จํานวน 200 คน

             70,000  วัดในจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ/
พุทธสมาคม

5.8 สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา วันวิสาขบูชา

 - อุดหนุนพุทธสมาคมเพื่อสนับสนุน
การจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาใหประชาชน
ที่นับถือศาสนาพุทธ จํานวน 200 คน

           100,000  วัดในจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ/
พุทธสมาคม

5.9 สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา วันเขาพรรษา

 - อุดหนุนพุทธสมาคมเพื่อสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวันเขาพรรษาใหประชาชนที่
นับถือศาสนาพุทธ จํานวน 200 คน

             40,000  วัดในจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ/
พุทธสมาคม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2559รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
/ผลผลิต

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
ดําเนินการ

5.10 จัดงานวันรําลึกเกียรติประวัติ
ทานศาสดามูฮัมหมัด

 - อุดหนุนคกก.อิสลามประจําจังหวัดเพื่อ
จัดงานวันรําลึกเกียรติประวัติทานศาสดา
มูฮัมหมัดใหพี่นองมุสลิมในจังหวัดสตูล
และพี่นองตางศาสนา  จํานวน 300 คน

           300,000  สํานักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดสตูล

กองการศึกษาฯ/
สนง.คกก.อิสลาม
ประจําจังหวัด

5.11 สงเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน  - จัดกิจกรรมในเดือนรอมฎอนใหผูบริหาร
 สมาชิกสภา หัวหนาสวนราชการ
ขาราชการและพนักงานไดรวมประกอบ
ศาสนกิจ
- ประชาชนผูนับถือศาสนอิสลามและ
ศาสนาอื่นไดรวมกิจกรรมตอนรับเดือน
รอมฎอน
- มัสยิด บานาซะฮ สถานศึกษา หนวยงาน
ราชการ องคกรเอกชนไมนอยกวา 300
หนวยงาน

         2,000,000   ทั้ง 7 อําเภอ ในจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

5.12 บวชศีลจาริณี  - อุดหนุนพุทธสมาคมเพื่อจัดกิจกรรมบวช
ศีลจาริณีในเดือนสิงหาคม ใหแกเด็ก
เยาวชนและประชาชนเพศหญิงในจังหวัด
สตูลจํานวน 80 คน

           100,000  จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ/
พุทธสมาคม

17



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2559รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
/ผลผลิต

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
ดําเนินการ

5.13 บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน  - อุดหนุนพุทธสมาคมเพื่อจัดบรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอน ในชวงเมษายน ใหแก
เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดสตูล

           200,000  จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ/
พุทธสมาคม

5.14 จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา
(อีดิ้ลอัฏฮา)

 - จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา
(อีดิ้ลอัฎฮา) จํานวน 6 อําเภอ ผูเขารวม
จํานวน 2,500 คน

           510,000  ทั้ง 7 อําเภอ
ในจังหวัดสตูล

กองการศึกษาฯ

5.15 จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา
(อีดิ้ลฟตรี)

 - จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา
(อีดิ้ลฟตรี) ผูเขารวม จํานวน 500 คน

           500,000  อําเภอเมืองสตูล กองการศึกษาฯ

5.16 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการประจํามัสยิดจังหวัดสตูล

 - เพื่อเพิ่มศักยภาพแกคณะกรรมการ
ประจํามัสยิดจังหวัดสตูล
จํานวน 229 แหง

         2,000,000  อําเภอเมืองสตูล
อําเภอละงู

กองการศึกษาฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2559รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
/ผลผลิต

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
ดําเนินการ

6.1 พัฒนาความรูและทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ

 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรใหกับบุคลากรขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูลและประชาชนใน
จังหวัดสตูล จํานวน 7 รุน
รุนละ 70 คน รวม 490 คน

3,000,000 อําเภอเมืองสตูล กองแผนฯ

6.2 อบรมใหความรูเกี่ยวกับ พรบ.ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540

- เพื่อเพิ่มความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
ใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและประชาชนในจังหวัดสตูล

50,000 อําเภอเมืองสตูล กองแผนฯ

6.3 สงเสริมการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

 - จัดกิจกรรมใหความรู ที่เกี่ยวของดาน
สาธารณภัยทั้งทางบกและทะเล

           100,000  พื้นที่เครือขาย/หนวยงานดําเนิน
โครงการทั้งในและนอกจังหวัดสตูล

กองชาง

6.4 สนับสนุนการเตือนภัยพิบัติจังหวัดสตูล  - จัดกิจกรรมดานการเตือนภัย
เฝาระวังภัยพิบัติ พื้นที่จังหวัดสตูลใหกับ
เครือขาย อปพร./ ภาคประชาชน
หนวยงานอื่นๆ ดานสาธารณภัยในจังหวัด
สตูล

             50,000 พื้นที่จังหวัดสตูล กองชาง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2559รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
/ผลผลิต

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
ดําเนินการ

6.5 สงเสริมการใหความรูดานภัยพิบัติ
จังหวัดสตูล

 - จัดอบรม/สัมมนาเพื่อใหความรูดาน
ภัยพิบัติตางๆ แก  ประชาชน เยาวชน
 ในพื้นที่ จ.สตูล

             50,000 พื้นที่จังหวัดสตูล กองชาง

6.6 สนับสนุนการซอมแผนปองกันภัย
จังหวัดสตูล

 - จัดกิจกรรมการฝกซอมแผนรับมือภัย
พิบัติใหกับเครือขายภาคประชาชน/
หนวยงานที่เกี่ยวของดานสาธารณะภัยใน
พื้นที่จังหวัดสตูล

             50,000 พื้นที่จังหวัดสตูล กองชาง

6.7 สงเสริมการเรียนการสอนโรงเรียน
นํารองเนนหลักสูตรเฉพาะดาน
(หลักสูตรกีฬา)

 - อุดหนุนโรงเรียนทาแพผดุงวิทย เพื่อ
สงเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนนํารอง
เนนหลักสูตรเฉพาะดาน (หลักสูตรกีฬา)
 5 ชนิด กีฬาที่สนับสนุน เชน มวยสากล
สมัครเลน  มวยไทยสมัครเลน  ปนจักสีลัต
 วูซู  มวยปล้ํา

         1,500,000  โรงเรียนทาแพผดุงวิทย กองการศึกษาฯ
รร.ทาแพผดุงวิทย

แผนงานการศึกษา
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พ.ศ. 2559รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
/ผลผลิต

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
ดําเนินการ

6.8 สงเสริมทักษะทางวิชาการใหแก
นักเรียนศูนยการศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (คุรุสัมพันธ)

 - คณะครู และนักเรียนศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ครุสัมพันธ)
จํานวน 150 คน
- คณะครู และนักเรียนศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิดในจังหวัดสตูล
เขารวมการแขงขันมหกรรมวิชาการเพื่อ
ทดสอบความรูความสามารถกับสมาคม
ครุสัมพันธอิสลามแหงประเทศไทย

           150,000  อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

กองการศึกษาฯ

6.9 สงเสริมทักษะทางวิชาการใหแกศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา)

 - เปนเจาภาพและสงทีมเขารวมแขงขัน
มหกรรมกีฬาและวิชาการนักเรียนศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
5 จังหวัดชายแดนใต
- คณะครู ผูปกครองและนักเรียนศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
จํานวน 250 คน

200,000 จังหวัดปตตานี กองการศึกษาฯ

6.10 จัดงานมหกรรมวิชาการและกีฬาเพื่อ
เปดโลกทัศนทางการศึกษาเยาวชน
มุสลิม

- อุดหนุน สนง.คกก.อิสลามฯ
เพื่อจัดงานมหกรรมวิชาการเปดโลกทัศน
เยาวชนมุสลิม
- จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาตาดีกา
สัมพันธ

550,000 สํานักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดสตูล

กองการศึกษาฯ/
 สนง.คกก.

อิสลามประจํา
จังหวัดสตูล
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หนวยงาน
ดําเนินการ

6.11 ขับเคลื่อนอนาคตสตูลดานการศึกษา  - จัดอบรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
การศึกษาของจังหวัดสตูล
- จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศดาน
การศึกษา
- จัดประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา
อบจ.สตูล
- ครูและผูบริหารในจังหวัดสตูล

         1,000,000 อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

6.12 นิเทศการศึกษา - จัดประชุมทําแผนนิเทศการศึกษาและ
แผนการศึกษา
- นิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
สองเดือน/คร้ัง
- ติดตามการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
-โรงเรียนในสังกัด จํานวน 1 โรงเรียน

50,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

6.13 พัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู
ใหเด็กและเยาวชน

-เพื่อใหเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาสใน
จังหวัดสตูลไดพัฒนาทักษะการเรียนรูของ
ตนเอง
 - เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดนํา
ประสบการณมาประยุกตใชและพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง

250,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูลและ
นอกเขตจังหวัดสตูล

กองการศึกษาฯ

6.14 สนับสนุนครูสอนภาษาตางประเทศ
ใหกับ รร.นิคมพัฒนาผัง 6

-สนับสนุนครูตางประเทศใหกับโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6 ประกอบดวย
- ครูสอนภาษาอังกฤษ 2 คน
 - ครูสอนภาษาจีน 1 คน

900,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ
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พ.ศ. 2559รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
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สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
ดําเนินการ

6.15 ปรับปรุงหองโสตทัศนศึกษา  - ติดตั้งผามานบริเวณหนาตาง
- ติดตั้งแผนอะคริลิกชองบานเกร็ด
เหนือหนาตาง
- จัดหาโตะเกาอี้ประชุมพรอม
เคร่ืองขยายเสียง

           250,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

6.16  ปรับปรุงพื้นหองสมุด  - ปูกระเบื้องหองสมุด
ขนาด 210 ตรม.

           140,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

6.17 สงเสริมการจัดการเรียนการสอน
 รร.นิคมพัฒนาผัง 6

 - นักเรียน  ครูทุกคนมีอุปกรณ
ฝก  สอน  สอบ อยางเพียงพอ
 - นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทุกคน
ไดรับการสนับสนุนเขาแขงขันทักษะ
สูความเปนเลิศดานวิชาการ และกีฬา
 - นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค
 - โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ

2,180,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6

6.18 หองเรียนดิจิตอล  - เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 - เพื่อสนับสนุนใหครูใชสื่อการสอน
 - หองเรียนดิจิตอล จํานวน 2 หอง

204,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6
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หนวยงาน
ดําเนินการ

6.19 อาหารเสริม (นม) -นักเรียนชั้นอนุบาล – ป.6 ไดรับอาหาร
เสริม ( นม )
-นักเรียนชั้นอนุบาล – ป.6 มีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ  และมีน้ําหนัก สวนสูง
ตามเกณฑ

1,100,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6

6.20 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา

 - คาอาหารกลางวัน
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
- คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
- คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด
- คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรู
- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการ
ครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น
(SBMLD)
-คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน
-คาใชจายในการรณรงคปองกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา
- คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
- คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,780,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6
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6.21 พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  - จัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูสูงอายุ

           200,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองสงเสริมฯ

6.22 ขับเคลื่อนอนาคตสตูล
ดานสวัสดิการสังคม

 - สงเสริมกิจการสภาพัฒนาสวัสดิการ
สังคม อบจ.สตูล โดยจัดประชุม
คณะกรรมการสภาฯ จัดกิจกรรมดาน
สวัสดิการสังคมตามที่สภาฯ เห็นชอบ

         1,000,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองสงเสริมฯ

6.23 อบรมใหความรูการปองกันการ
ติดเชื้อ HIV (โรคเอดส)
แกประชาชนและผูนําชุมชน

 - จัดอบรมใหความรูแกประชาชนทั่วไป
ผูนําชุมชน ฯลฯ ใหหางไกลจากโรคติดตอ
รายแรง (โรคเอดส)

           100,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองสงเสริมฯ

6.24 ปองกันควบคุมโรคอุบัติใหมในสังคม  - เพื่อสงเสริมและปองกันโรคอุบัติใหม
 - จัดกิจกรรมออกหนวยรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อปองกันและควบคุมโรคอุบัติ
ใหม
 - ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ

             50,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองสงเสริมฯ

แผนงานสาธารณสุข
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หนวยงาน
ดําเนินการ

6.25 สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดาน
สาธารณสุข

 - จัดกิจกรรมเพื่อใหความรูแกประชาชน
ในการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค
 - จัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการสงเสริมและปองกันโรค
 - จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธผานสื่อ
ตางๆ

             50,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองสงเสริมฯ

6.26 สมัชชาสุขภาพ คร้ังที่ 6 พ.ศ.2560
จังหวัดสตูล

 -เพื่อใหประชาชนในจังหวัดสตูล
ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ
-เพื่อสรางเครือขายการทํางานดานสุขภาพ

           100,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองสงเสริมฯ

6.27 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนดาน
สุขภาพ

  - อุดหนุน รพ.สตูลเพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ
ทางการแพทย
  -เตียงผูปวยสามไกพรอมตูขางเตียง
จํานวน 60 ชุด
  -เตียงผูปวยสามไกปรับดวยไฟฟา
ราวสไลดพรอมเบาะและเสาน้ําเกลือ
จํานวน 20 ชุด

         2,888,000 โรงพยาบาลสตูล กองสงเสริมฯ/
รพ.สตูล

6.28 จัดงานวันสตรีสากล  -เพื่อพัฒนาสตรีในระดับจังหวัด
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- เพื่อสงเสริมความสมานฉันทและการมี
สวนรวมในองคกรสตรี

           300,000 ศาลากลาง
จังหวัดสตูล

กองสงเสริมฯ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
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6.29 พัฒนาเสริมสรางเครือขายผูนําดาน
สุขภาพ

 - จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเครือขายผูนําดาน
สุขภาพใหแกประชาชนในจังหวัดสตูล
 ทุกอําเภอ

           200,000 7 อําเภอ ในจังหวัดสตูล กองสงเสริมฯ

6.30 รณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด

 - จัดอบรมทักษะครอบครัว แกผูนําชุมชน
ฯลฯ  ในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด

           100,000 จังหวัดสตูล กองสงเสริมฯ

6.31 เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดจังหวัดสตูล

 - อุดหนุนศอ.ปส.จ.สตูลเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมตางๆเกี่ยวกับการบําบัดรักษา
ผูเสพ ผูติดยาในระบบและนอกระบบ
-สนับสนุนและเสริมสรางประสิทธิภาพใน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ของศูนย

             50,000 ศาลากลาง
จังหวัดสตูล

กองสงเสริมฯ/
ศอ.ปส.จ.สตูล

6.32 จัดงานวันตอตานยาเสพติดโลก  - จัดรณรงค เสวนา จัดนิทรรศ
การแขงขันกีฬา ฯลฯ รวมกับจังหวัดและ
หนวยงานอื่น

             50,000 ศาลากลาง
จังหวัดสตูล

กองสงเสริมฯ

6.33 สงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ชุมชน (บานกาเนะ)

- เปนแหลงคนควาความรูทางเทคโนโลยี
ใหกับเด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไป

             50,000  โรงเรียนบานกาเนะ กองการศึกษาฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2559รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
/ผลผลิต

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
ดําเนินการ

6.34 สนับสนุนการอบรมใหความรูและ
ทักษะในการปองกันและบรรเทา
อุบัติเหตุฯ

 - อุดหนุนตํารวจภูธรจังหวัดสตูลเพื่อ
สนับสนุนการอบรมใหความรูและทักษะใน
การปองกัน  และบรรเทาอุบัติเหตุแกผูขับขี่
รถจักรยานยนตรับจางสาธารณะ
และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล
จํานวน 200 คน

           180,000 พื้นที่จังหวัดสตูล กองชาง/
ตํารวจภูธร
จังหวัดสตูล

6.35 จัดงานวันเด็กแหงชาติ - กิจกรรมที่จัดใหเด็กและเยาวชนได
แสดงออกและแสดงความสามารถรวมกัน
จํานวน 10,000 คน

         1,000,000  อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

6.36 อบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชน "รากแกวแหงปญญา"

- จัดกิจกรรมคายอบรมใหความรูดาน
คุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชน
- เด็กและเยาวชน อาสาสมัคร วิทยากร
 พี่เลี้ยง จํานวน 80 คน

60,000 มูลนิธิฉืออาย , โรงเรียนจงหัว
จังหวัดสตูล

กองการศึกษาฯ

6.37 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชนมุสลิมอบจ.สตูล
(ศูนยคลองชาง)

 - เด็กและเยาวชนมุสลิมในจังหวัดสตูล
240 คน พี่เลี้ยงและวิทยากร 20 คน
- เด็กและเยาวชน เกิดการเรียนรู สามารถ
นําความรู ไปปรับใชกับตนเองและสังคม
สวนรวมไดอยางมีความสุข

300,000 ศูนยคลองชาง
อบจ.สตูล

กองการศึกษาฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2559รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
/ผลผลิต

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
ดําเนินการ

6.38 กิจกรรมเด็กและเยาวชน - จัดกิจกรรมตามที่สภาเยาวชนกําหนด
เชน กิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน
กิจกรรมคายเยาวชน สํานึกรักทองถิ่น
เปนตน

200,000 จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

6.39 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม  - เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดี ปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม หลักธรรมของศาสนาใหแก
ประชาชน
 - เพื่อใหประชาชนมีแนวทางการดําเนิน
ชีวิตในสังคม และใชชีวิตอยางมีความสุข

200,000 สํานักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดสตูล

กองการศึกษาฯ

6.40 อบรมใหความรูครูสอนดานศาสนา
กีรออาตี

- เพื่อใหครูผูสอนมีความรูความเขาใจใน
หลักธรรม หลักการปฏิบัติของศาสนาที่
ถูกตองเปนประโยชนตอผูเรียน สังคมและ
ประเทศชาติ

250,000 จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

6.41 ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา
สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล

 - คาปรับปรุงซอมแซม
บํารุงรักษาสนามกีฬาอบจ.สตูล
ตามแบบที่กําหนด

         2,000,000 สนามกีฬา อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

6.42 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สนามกีฬา

 - จัดหาอุปกรณกีฬาพื้นฐานไวประจํา
สนามอยางเพียงพอ

           100,000 สนามกีฬา อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2559รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
/ผลผลิต

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
ดําเนินการ

6.43 ปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬากลาง
อําเภอควนโดน

  - อุดหนุน อบต.ควนสตอเพื่อ
ปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬา
กอสรางร้ัวเหล็กรอบลูวิ่ง
ความยาว 512 ม. จํานวน 1 แหง
ตามแบบที่กําหนด

         2,000,000 สนามกีฬากลาง อ.ควนโดน กองการศึกษาฯ/
อบต.ควนสตอ

6.44 ปรับปรุงสนามกีฬาชัยอนุสรณ  - อุดหนุน อบต.แป-ระ เพื่อปรับปรุงสนาม
กีฬา
- กอสรางอัฒจรรย 2 หลัง
 - กอสรางซุมมานั่งสํารอง 2 หลัง
 - ปรับปรุงพื้นสนามกีฬาฟุตบอล
ที่ไดมาตรฐาน 1 สนาม
 -กอสรางสนามวอลเลยบอล 1 สนาม
ตามแบบที่กําหนด

         1,000,000 สนามกีฬาชัยอนุสรณ กองการศึกษาฯ/
อบต.แป-ระ

6.45 กอสรางกําแพงกันดินสนามกีฬา
มาตรฐานแหงที่ 2 อบจ.สตูล

 - เพื่อปองกันการพังทลายของดินบริเวณ
รอบสนามกีฬา
  - กอสรางกําแพงกันดิน 1 แหง
ตามแบบที่กําหนด

         4,400,000 สนามกีฬา อบจ.สตูล แหงที่ 2 กองการศึกษาฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2559รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
/ผลผลิต

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
ดําเนินการ

6.46 พัฒนาบุคลากรดานการกีฬา - บุคลากรดานการกีฬาในจังหวัดสตูล
- ครูอาสาพัฒนากีฬา อบจ.สตูล
เขารวมการอบรมหลักสูตรตามที่ อปท.
กําหนด
- เพื่อพัฒนาบุคลากรดานกีฬาใหมีศักยภาพ
ในการตัดสินตามมาตรฐานสากล และ
สามารถพัฒนานักกีฬาสูความเปนเลิศได

           200,000 จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

6.47 จัดสงนักกีฬาจังหวัดสตูลเขารวมการ
แขงขัน

 - นักกีฬาตัวแทนจังหวัดสตูล
เขารวมการแขงขันในระดับภาค /ประเทศ

           300,000 ประเทศไทย กองการศึกษาฯ

6.48 สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาจังหวัด
สตูล

- อุดหนุนสมาคมสงเสริมการกีฬาจังหวัด
สตูล ในการจัดสงนักกีฬาตันแทน จ.สตูล
เขารวมแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ
- นักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาแหงชาติ
-ชมรมกีฬาที่เปนสมาชิกของสมาคม
22 ชมรม

         1,000,000 จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ
/สมาคมสงเสริม
การกีฬาจังหวัด

สตูล
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2559รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
/ผลผลิต

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
ดําเนินการ

6.49 จัดสงทีมกีฬา อบจ. สตูล
เขารวมการแขงขันกีฬา อบจ.คัพ
ภาคใต

-ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ
พนักงาน และลูกจาง อบจ.สตูล
-ผูจัดการทีม ผูฝกสอน เจาหนาที่ประจําทีม
- สรางความสัมพันธอันดีระหวางองคการ
บริหารสวนจังหวัด นําไปสูการพัฒนา
ประเทศเพื่อประโยชนสุขประชาชน
- บุคลากรของ อบจ.สตูลมีสุขภาพรางกาย
และสุขภาพจิตที่ดี

         1,500,000 จังหวัดตรัง กองการศึกษาฯ

6.50 กีฬาเชื่อมความสัมพันธบุคลากร อบจ.
สตูล กับหนวยงานองคกรภายในจังหวัด

-ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ
พนักงาน และลูกจาง อบจ.สตูล
- สรางความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงาน
- บุคลากรของ อบจ.สตูลมีสุขภาพรางกาย
และสุขภาพจิตที่ดี

           100,000 จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

6.51 จัดการแขงขันกีฬาสตูลลีก - เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและ
ประชาชนในจังหวัดสตูลไดออกกําลังกาย
มีพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง หางไกล
อบายมุข
- เพื่อใหเยาวชน ประชาชน มีน้ําใจนักกีฬา
 รูกฎกติกา มารยาท มีระเบียบวินัย รูจักใช
เวลาวางใหเปนประโยชน

         2,400,000 จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2559รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
/ผลผลิต

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
ดําเนินการ

6.52 สมทบกองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่
จําเปนตอสุขภาพระดับจังหวัด

 - สนับสนุนงบประมาณการฟนฟู
สมรรถภาพดานการแพทยใหกับ
กองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปน
ตอสุขภาพตอระดับจังหวัด
จํานวน 1 คร้ัง

         3,000,000 จังหวัดสตูล กองสงเสริมฯ

7.1 จัดทําแผนพัฒนา อบจ.สตูล  - จัดทําแผนพัฒนา แผนการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ตามระเบียบที่กําหนด

           250,000 อบจ.สตูล กองแผนฯ

7.2 พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
(ปรับปรุงเว็บไซต)

 - พัฒนาโปรแกรมและระบบเครือขาย
- จัดระบบบริการ One Stop Service
 - พัฒนา เว็ปไซต อบจ. ฯลฯ

             40,000 อบจ.สตูล กองแผนฯ

7.3 ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา  - จางศึกษาวิจัยในกิจการ
ของ อบจ. ตามอํานาจหนาที่

           200,000 อบจ.สตูล กองแผนฯ

ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล

แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงานทั่วไป
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2559รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
/ผลผลิต

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
ดําเนินการ

7.4 จางติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 อบจ.สตูล

 - จางองคกรหรือสถาบัน
เพื่อติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาตางๆ  รวบรวมเปนรูปเลม

           200,000 อบจ.สตูล กองแผน

7.5 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
อบจ.สตูล

 - ติดตามโครงการตามมติคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบจ.
 - จัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบจ.

             50,000 อบจ.สตูล กองแผนฯ

7.6 ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริการสวนจังหวัดสตูล BSC

 - ประเมินการปฏิบัติงาน
จํานวน 2 คร้ัง

           150,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

7.7 จางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของรัฐเพื่อดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการ

 - ประเมินการปฏิบัติงานจํานวน 1 คร้ัง              40,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ
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7.8 ฝกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

 - 'อบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ
ลูกจางประจํา พนักงานจาง แขกผูมีเกียรติ
 ผูสังเกตการณ จํานวน 1 คร้ัง

           150,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

7.9 เผยแพร ประชาสัมพันธภารกิจหนาที่
และผลงานขององคกร

 - จัดทําวารสาร อบจ. สตูล
และเผยแพร ประชาสัมพันธ
โดยใชสื่อตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศนปาย
วีซีดี แผนพับ เปนตน ไมนอยกวา 3 สื่อ

         1,500,000 จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

7.10 เสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

 - จัดฝกอบรมใหกับคณะผูบริหาร
ขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานจาง
 อบจ.สตูล

           150,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

7.11 ฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ความกาวหนาขององคกร

 - ผูเขารวมโครงการฝกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
ประกอบดวย คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ ขาราชการ
ลูกจางประจํา  พนักงานจาง
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

         1,300,000 ประเทศไทย กองกิจการสภาฯ
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7.12 อบจ.พบประชาชน  - ผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชน ประชาชน ทุก
อําเภอในทองที่จังหวัดสตูล ตลอดจน
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
รวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
โดยจัดทุกตําบลหรือ
ทุกอําเภอ จํานวน 10 คร้ัง

         1,600,000 จังหวัดสตูล กองกิจการสภาฯ

7.13 เพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองมือเคร่ืองใช
ประจําสํานักงานกองแผนฯ

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 2 เคร่ือง

             88,000 อบจ.สตูล กองแผนฯ

7.14
(1)

เพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองมือเคร่ืองใช
ประจําสํานักงานสํานักปลัดฯ

 จัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู               8,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

(2)
 ---------------"----------------

 จัดซ้ือเกาอี้พลาสติก จํานวน 200 ตัว              76,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

(3)
 ---------------"----------------

 จัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปดพรอมอุปกรณ
 จํานวน 1 ชุด

           700,000 ลานจอดรถ
อบจ.สตูล

สํานักปลัดฯ

(4)
 ---------------"----------------

 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เคร่ือง

             16,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

(5)
 ---------------"----------------

 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เคร่ือง

             22,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

(6)
 ---------------"----------------

 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 2 เคร่ือง

             42,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

(7)  ---------------"----------------
 จัดซ้ือจอภาพแบบ LCD หรือ LED
จํานวน 3 เคร่ือง

              9,900 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ
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7.15
(1)

เพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองมือเคร่ืองใช
ประจําสํานักงานกองพัสดุฯ

จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร  จํานวน 1 เคร่ือง              18,000 อบจ.สตูล กองพัสดุฯ

(2)  ---------------"----------------
จัดซ้ือชั้นวางเอกสาร จํานวน 1 ชุด              60,000 อบจ.สตูล กองพัสดุฯ

(3)  ---------------"----------------
จัดซ้ือสแกนเนอร จํานวน 1 เคร่ือง               3,100 อบจ.สตูล กองพัสดุฯ

(4)  ---------------"----------------
จัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จํานวน 5 เคร่ือง

             16,000 อบจ.สตูล กองพัสดุฯ

7.16 เพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองมือเคร่ืองใช
ประจําสํานักงานกองการศึกษาฯ

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ Multifunction ชนิด
เลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน 1 เคร่ือง

             17,000 อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

7.17
(1)

เพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองมือเคร่ืองใช
ประจําสํานักงานกองกิจการสภาฯ

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เคร่ือง

             32,000 อบจ.สตูล กองกิจการสภาฯ

(2)  ---------------"----------------
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED
ขาวดํา จํานวน 2 เคร่ือง

              7,400 อบจ.สตูล กองกิจการสภาฯ

(3)  ---------------"----------------
จัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จํานวน 2 เคร่ือง

              6,400 อบจ.สตูล กองกิจการสภาฯ

7.18
(1)

เพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองมือเคร่ืองใช
ประจําสํานักงานกองคลัง

จัดซ้ือพัดลม ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว
จํานวน 1 เคร่ือง

              1,500 อบจ.สตูล กองคลัง

(2)  ---------------"----------------
จัดซ้ือเคร่ืองปมน้ํา จํานวน 2 เคร่ือง              17,000 อบจ.สตูล กองคลัง
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(3)  ---------------"----------------
จัดซ้ือโทรทัศน ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว
จํานวน 1 เคร่ือง

              5,500 อบจ.สตูล กองคลัง

(4)  ---------------"----------------
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เคร่ือง

             16,000 อบจ.สตูล กองคลัง

(5)  ---------------"----------------
จัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จํานวน 1 เคร่ือง

              3,200 อบจ.สตูล กองคลัง

7.19 อบรมสงเสริมประชาธิปไตย
ภาคพลเมือง

 - สงเสริมใหความรู แก ผูนําศาสนา
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น กํานัน
ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน ผูบริหาร
โรงเรียน หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ
พนักงานของรัฐ ครู อาจารย นักเรียน
นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดสตูล

           200,000 จังหวัดสตูล กองกิจการสภาฯ

7.20 ฝกอบรมลูกเสือชาวบานจังหวัดสตูล  - อุดหนุน ตชด. ที่ 436
เพื่อจัดฝกอบรมลูกเสือชาวบานจังหวัดสตูล
จํานวน 150 คน

           100,000 จังหวัดสตูล กองกิจการสภาฯ
ตชด.ที่ 436

7.21 จางสํารวจออกแบบโครงการ
ที่ อบจ. ดําเนินการ

 - จางสํารวจออกแบบ            100,000 บริเวณศูนยบริการนักทองเที่ยว
ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล

กองชาง

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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7.22 ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาศูนย
อบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนมุสลิม
(ศูนยคลองชาง) อบจ.สตูล

- หองน้ําจํานวน 5 หอง
- อางอาบน้ํา
- ซอมแซมระบบไฟฟา และระบบประปา
ในอาคาร
- จัดทําประตูเชื่อมระหวางอาคารกับ
หองน้ําในดานฝงที่ติดกับหองน้ํา

           350,000 ศูนยคลองชาง
อบจ.สตูล

กองการศึกษาฯ

7.23 เพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองมือสําหรับซอม
เคร่ืองจักรกล (ครุภัณฑโรงงาน)

 - จัดหาเคร่ืองมือสําหรับซอมเคร่ืองจักรกล            100,000 อบจ.สตูล กองชาง

7.24 ปรับปรุงบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดิน
และสิ่งกอสราง

 - เชน อาคารสํานักงานหองประชุม
บานพัก เสาไฟฟา แหลงทองเที่ยว ประปา
เคร่ืองจักรกล เปนตน
 ตามแบบที่กําหนด
 - เพื่อใหอยูในสภาพที่ดีสามารถใช
ประโยชนไดอยางเต็มที่

           500,000 อบจ.สตูล กองชาง

7.25 เพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองจักรกล
(จัดซ้ือรถบดลอเหล็ก)

 - จัดหาเคร่ืองจักรกล  รถบดลอเหล็ก          3,000,000 อบจ.สตูล กองชาง

7.26 พัฒนาศูนยเคร่ืองจักรกล อบจ.สตูล  - พัฒนาและกอสรางระบบสาธารณูปโภค
ศูนยเคร่ืองจักรกล เชน ร้ัว ถนน ระบบ
ประปา ไฟฟา ตามแบบที่กําหนด

           500,000 อบจ.สตูล กองชาง
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7.27 ซอมใหญเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ
(Over Haul)

 - ซอมใหญเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ
(Over Haul)

           500,000 อบจ.สตูล กองชาง

7.28 กอสรางโรงจอดรถ อบจ.สตูล  - เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกใน
การมาติดตอราชการ
 - ความยาว 35.00 ม.
ตามแบบที่กําหนด

           212,000 ลานจอดรถ
อบจ.สตูล

กองชาง

หมายเหตุ         X ยุทธศาสตร
       X.X โครงการ/กิจกรรม

แสดงระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของแตละโครงการ
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