
ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

เรื่อง   แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

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

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ          
พ.ศ.๒๕๕๔ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล โดยผานการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล เมื่อวันที่  ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓

     อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๖(๒) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ จึงอนุมัติและประกาศใชแผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๔ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูลตามทายประกาศนี้

     จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๗   พฤศจิกายน   พ.ศ.๒๕๕๓ 

                                                   
      (นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธ)

       นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
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บทนํา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ.2548  กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  และ
แผนการดําเนินงานประจําป  เพื่อเปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองซึ่งกัน  ระหวาง
แผนทุกแผน  และงบประมาณรายจายประจําป

เพื่อใหการดําเนินการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไดวาง
ไวแลวและใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น   พ.ศ.2548  หมวด 5   ซึ่งกําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.2554
สําหรับแผนการดําเนินงาน  มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และ

กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด  ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  
แผนการดําเนินงานเปนเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดําเนินการใน

ปงบประมาณ  พ.ศ.2554  ทําใหแนวทางการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด  มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความ
สะดวกยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนจังหวัดสตูล  รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จะมีการดําเนินการจริงของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  จัดทํารางแผนปฏิบัติการโดยพิจารณาจัดหมวดหมู
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด
สตูลกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใชแผนการดํา เนินงาน    คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร               
สวนจังหวัดสตูล   นํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารองคการบริหาร            
สวนจังหวัดสตูล  เพื่อประกาศใช  และปดประกาศโดยเปดเผยใหประชาชนทราบ    
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ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
1. แสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
2. แสดงถึงความสอดคลองระหวางโครงการ/กิจกรรมกับงบประมาณรายจายประจําป
3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการตางๆ
4. งายตอการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม         

ในปนั้น

การจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ  พ.ศ.  2554
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลไดประมาณการรายรับโดยรวมเงินอุดหนุนทั่วไปไว

จํานวน 183,000,000 บาท   ซึ่งจําแนกเปนประมาณการรายจายไดดังนี้  
1. งบประมาณเพื่อการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร 101,067,540 บาท
2. งบประมาณเพื่อการบริหารบุคลากร  รายจายประจํา   70,488,820 บาท
3. งบกลาง     11,443,640 บาท

รวม 183,000,000 บาท

การพัฒนาตาม
รายยุทธศาสตร

55%

การบริหารบุคลากร
และรายจายประจํา

39%

งบกลาง
6%
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งบประมาณเพื่อการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร  ประจําปงบประมาณ  2554
1.  ดานการทองเที่ยวที่ประทับใจ 11,800,000
2.  ดานโครงสรางพื้นฐานที่ทันสมัย                           39,357,000 
3.  ดานเศรษฐกิจ                                 860,000 
4.  ดานสังคม                           25,633,000 
5. ดานศิลปะวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น                              6,760,000 
6.  ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                             4,055,900 
7.  ดานการพัฒนาเพื่อความความสมานฉันทและบริหารจัดการองคกรที่ดี                              9,106,000 
8.  ดานการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
    โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น

                             3,495,640 

รวม                         101,067,540 
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด

จํานวน

งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณ

ทั้งหมด

หนวย

ดําเนินการ

1. ดานการทองเที่ยวที่ประทับใจ
 1.1  พัฒนา กอสราง ปรับปรุง แหลงทองเที่ยวใหมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกครบครัน

2 1.82 5,000,000 4.95 กองชาง

 1.2  เพิ่มมาตรฐาน บริการนําเที่ยวใหมีคุณภาพ  -  -  -  -  - 
 1.3  ประชาสัมพันธ แนะนําแหลงทองเที่ยว โดยใชสื่อทุก
รูปแบบ เพื่อใหนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในจังหวัด

1 0.91 3,000,000 2.97 สํานักปลัดฯ

1.4  พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว  -  -  -  -  - 
1.5  สงเสริมใหมีกิจกรรมการทองเที่ยวตลอดทั้งป 5 4.55 3,800,000 3.76 สํานักปลัดฯ
1.6  จัดระบบการรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวและ
ความปลอดภัยในการทองเที่ยว

 -  -  -  -  - 

1.7 สงเสริมการมีสวนรวมดานการทองเที่ยว  -  -  -  -  - 
1.8.เพิ่มมาตรฐานใหบริการ รานคา โรงแรม สถานบริการ  -  -  -  -  - 

รวม 8 7.27 11,800,000 11.68

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด

จํานวน

งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณ

ทั้งหมด

หนวย

ดําเนินการ

2.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานที่ทันสมัย
2.1 การกอสรางบูรณะ และบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม ทาง
บกทางน้ําใหเชื่อมโยงกันทั้งจังหวัด

5 4.55 30,357,000 30.04 กองชาง

2.2 การกอสรางบูรณะ และบํารุงรักษาแหลงน้ํา ระบบ
ชลประทาน ระบบประปา ขยายเขตการบริการน้ําประปาและ
ไฟฟาสาธารณะ

1 0.91 7,000,000 6.93 กองชาง

2.3  การจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองเฉพาะ 
และผังเมืองชุมชน

 -  -  -  - 

 2.4 เพิม/ปรับปรุงหรือซอมแซมงานวิศวกรรมจราจร 1 0.91 2,000,000 1.98 กองชาง
รวม 7 6.36 39,357,000 38.94
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด

จํานวน

งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณ

ทั้งหมด

หนวย

ดําเนินการ

3. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3.1  สงเสริมและพัฒนาการเกษตร 1 0.91 50,000 0.05 กองแผนฯ
3.2 สงเสริมและสนับสนุนดานการตลาดสินคาการเกษตร 1 0.91 200,000 0.20 กองคลัง
3.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 1 0.91 300,000 0.30 สํานักปลัดฯ
 3.4 สงเสริมดานปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง  -  -  -  - 
3.5 สงเสริมการลงทุนและการพาณิชย 2 1.82 310,000 0.31 สํานักปลัดฯ
3.6 พัฒนาการคาชายแดนภาคใตใหมีประสิทธิภาพ  -  -  -  - 

รวม 5 4.55 860,000 0.85
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด

จํานวน

งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณ

ทั้งหมด

หนวย

ดําเนินการ

4.การพัฒนาดานสังคม
4.1 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภททุกระดับ 6 5.45 6,250,000 6.18 กองการศึกษาฯ
4.2 สงเสริม สนับสนุนการเพิ่มชองทางการเรียนรูใหแก
ประชาชน

2 1.82 1,000,000 0.99 กองการศึกษาฯ

4.3 พัฒนาบุคลากรดานการศึกษา 1 0.91 51,000 0.05
4.4 สงเสริม สนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการ 8 7.27 8,692,000 8.60 กองการศึกษาฯ
4.5 พัฒนาบุคลากรดานการกีฬา 1 0.91 300,000 0.30 กองการศึกษาฯ
4.6 สงเสริม สนับสนุนดานสาธารณสุข การปองกันและควบคุม
โรค

2 1.82 6,000,000 5.94 สํานักปลัดฯ

4.7 สงเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคม 4 3.64 990,000 0.98 สํานักปลัดฯ
4.8 การจัดระเบียบสังคมและชุมชน  -  -  -  - 
4.9 การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน  -  -  -  - 
4.10 สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 1 0.91 100,000 0.10 สํานักปลัดฯ
4.11 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 1.82 1,650,000 1.63 กองชาง
4.12 สงเสริมความเขมแข็งสถาบันครอบครัว/ชุมชน 3 2.73 600,000 0.59 สํานักปลัดฯ

รวม 30 27.27 25,633,000 25.36
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด

จํานวน

งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณ

ทั้งหมด

หนวย

ดําเนินการ

5. การพัฒนาดานศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
5.1 สงเสริมอนุรักษศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

3 2.73 1,400,000 1.39 กองการศึกษาฯ

5.2 สงเสริมทํานุบํารุงศาสนา 3 2.73 700,000 0.69 กองการศึกษาฯ
5.3 สงเสริมการกิจกรรมทางวัฒนธรรม งานประเพณีและ
พิธีกรรมทางศาสนาที่มีคุณลักษณะเดนของทองถิ่น

6 5.45 4,660,000 4.61 กองการศึกษาฯ

5.4 สงเสริมใหมีการสรางงานศิลปะของทองถิ่นใหมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว

 -  -  -  - 

5.5 สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษและบํารุงรักษาโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ

 -  -  -  - 

รวม 12 10.91 6,760,000 6.69
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด

จํานวน

งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณ

ทั้งหมด

หนวย

ดําเนินการ

6.การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
6.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2 1.82 1,500,000 1.48 กองชาง

6.2 สงเสริมการฟนฟูและบําบัดทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

 -  -  -  - 

6.3 สนับสนุนใหมีการเฝาระวังและปองกันมิให
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเส่ือมโทรม

 -  -  -  - 

6.4 สงเสริมการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 -  -  -  - 

6.5 สงเสริมการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบําบัด    น้ํา
เสีย

3 2.73 2,555,900 2.53 กองชาง

รวม 5 4.55 4,055,900 4.01
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด

จํานวน

งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณ

ทั้งหมด

หนวย

ดําเนินการ

7. การพัฒนาดานความสมานฉันทและบริหารจัดการองคกรที่ดี
7.1 การสงเสริม การมีสวนรวม ของประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่น

5 4.55 3,100,000 3.07 กองกิจฯ

7.2  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน

 -  -  -  - 

7.3  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและเสริมสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกร

8 7.27 2,470,000 2.44 กองแผนฯ

7.4  การเพิ่มสมรรถนะบุคลากร 3 2.73 3,296,000 3.26 กองกิจฯ
7.5  การปรับปรุง พัฒนา เครื่องมือเครื่องใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศและสถานที่ปฏิบัติงาน

5 4.55 240,000 0.24 สํานักปลัดฯ

รวม 21 19.09 9,106,000 9.01
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด

จํานวน

งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณ

ทั้งหมด

หนวย

ดําเนินการ

8. การพัฒนาดานจัดการศึกษา  โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ

พัฒนาทองถิ่น
8.1 การพัฒนาการเรียนรูควบคูปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงค

10 9.09 616,700 0.61 รร.นิคมพัฒนา
ผัง 6

8.2 พัฒนาระบบบริหารและสงเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

7 6.36 2,562,940 2.54 รร.นิคมพัฒนา
ผัง 6

8.3 พัฒนาสภาพแวดลอมและการสรางแหลงเรียนรู 3 2.73 211,000 0.21 รร.นิคมพัฒนา
ผัง 6

8.4  สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น

2 1.82 105,000 0.10 รร.นิคมพัฒนา
ผัง 6

รวม 22 20.00 3,495,640 3.46
รวมทั้งสิ้น 110 100.00 101,067,540 100.00
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.1.1 ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
ถ้ําภูผาเพชร

 - ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวถ้ํา
ภูผาเพชรตามแบบแปลนที่
กําหนด

   3,000,000 อ.มะนัง กองชาง

1.1.2 ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
บอน้ํารอนบานโตน

 -  ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
บอน้ํารอนบานโตน  
ตามแบบแปลนที่กําหนด

   2,000,000 อ.ควนกาหลง กองชาง

1.3.1 ประชาสัมพันธการทองเที่ยว
จังหวัดสตูล

 - จัดทําสื่อในรูปแบบตาง ๆ 
เชน  วิทย/ุโทรทัศน/ปาย
ประชาสัมพันธ/สื่อสิ่งพิมพ/
แผนพับ/วีซีดี คูมือทองเที่ยว 
ฯลฯ

   3,000,000 ในหรือนอก
พื้นที่จังหวัด

สตูล

สํานัก
ปลัดฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

( บาท )

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

1.  ดานการทองเที่ยวที่ประทับใจ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

1.1   พัฒนากอสราง ปรับปรุง แหลงทองเที่ยวใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน

1.2  สงเสริมและพัฒนากรทองเที่ยวอยางเปนระบบ
1.3  สงเสริมการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวเชิงรุก
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.5.1 สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด
สตูลทั้งในและตางประเทศ

 -  จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยวทั้งในและ
ตางประเทศ

   1,500,000 ในประเทศ 
หรือ

ตางประเทศ

สํานัก
ปลัดฯ

1.5.2 เปดฟาอันดามันสวรรคสตูล  - จัดกิจกรรมแสงสีเสียงเปด
ฤดูการทองเที่ยวจังหวัดสตูล

   1,000,000 จังหวัดสตูล สํานัก
ปลัดฯ

1.5.3 จัดการแขงขันอันดามันสตูล
มินิฮาลฟมาราธอน

 - จัดการแขงขันอันดามัน
สตูลมินิฮาลฟมาราธอน

      500,000 จังหวัดสตูล สํานัก
ปลัดฯ

1.5.4 จัดการแขงขันวิ่งผลัดอาวไทยสู
อันดามัน สงขลา-สตูล   
(THAI GULF TO ANDAMAN 
RELAY RUN SONGKHLA-
SATUN)

 - จัดกิจกรรมการแขงขัน
วิ่งผลัดอาวไทยสูอันดามัน 
สงขลา-สตูล   
(THAI GULF TO 
ANDAMAN RELAY RUN 
SONGKHLA-SATUN)

      500,000 จังหวัดสตูล
และจังหวัด
สงขลา

สํานัก
ปลัดฯ

1.5.5 จัดการแขงขันจักรยานเสือภูเขา  - จัดการแขงขันจักรยานเสือ
ภูเขา

      300,000 จังหวัดสตูล สํานัก
ปลัดฯ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

( บาท )
1.4  พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
1.5  สงเสริมกิจกรรมดานการทองเที่ยวตลอดทั้งป
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.8  เพิ่มมาตรฐานการใหบริการ  รานคา  โรงแรม  สถานบริการ

1.6  จัดระบบการรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวและความปลอดภัยในการทองเที่ยว
1.7  สงเสริมการมีสวนรวมดานการทองเที่ยว

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

( บาท )
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.1.1 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต  
สายหนาโรงเรียนหวยมะพราว - 
ผัง 41 อ. ละงู

 - กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต 
กวาง  6.00 ม  
ยาว  1,000 ม.

4,334,000 อ. ละงู กองชาง

2.1.2 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลท ติกคอนกรีต  
สายซอยทุงไทรเจริญหมูที่  3  
ต. ปาแกบอหิน   อ. ทุงหวา

 - กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต 
กวาง  6.00 ม  
ยาว  1,170 ม.

5,000,000 อ. ทุงหวา กองชาง

2.1.3 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลท ติกคอนกรีต  
สายบานซอย 9 -  บานซอย 8  
ต.ควนกาหลง    อ.ควนกาหลง

 - กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต  
กวาง  6.00 ม  
ยาว  1,170 ม.

7,500,000 อ.ควนกาหลง กองชาง

2.1.4 คาซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
สายบานเขานอย- บานยานซื่อ  
ต. ยานซื่อ    อ. ควนโดน

 -  ซอมสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทืติกคอนกรีต
กวาง  6.00 ม  
ยาว  2,792 ม.

9,257,000 อ.ควนโดน กองชาง

พ.ศ. 2554ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2553

2.  ดานโครงสรางพื้นฐานที่ทันสมัย
2.1  กอสราง  บูรณะ  และบํารุงรักษา  เสนทางคมนาคม  ทางบก  และทางน้ําใหเชื่อมโยงกันทั้งจังหวัด

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
( บาท )
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.1.5 คากอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต  
สายบานปาฝาง - บานทุงเสม็ด

 - กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีต
กวาง  6.00 ม   ยาว  1,000 ม.

4,266,000 อ.ละงู กองชาง

2.2.1 ระบบประปา ต.ควนขัน ,            
 ต. เจะบิลัง  และ ต.ตันหยงโป     
อ. เมืองสตูล

 - พัฒนาระบบประปา         
ต.ควนขัน , ต. เจะบิลัง  และ 
ต.ตันหยงโป  

   7,000,000 อ.เมือง กองชาง

2.4.1 ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณ
อันตรายบนถนน

 - ปรับปรุงจุดเสี่ยงและ
บริเวณอันตรายบนถนน

   2,000,000 จังหวัดสตูล กองชาง

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

( บาท )

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

2.2  กอสราง บูรณะ บํารุงรักษา แหลงน้ํา  ระบบชลประทาน  ระบบประปา  ขยายเขตการใหบริการ  น้ําประปา  และไฟฟาสาธารณะ

2.3  การจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด  ผังเมืองเฉพาะ  และผังเมืองชุมชน

2.4  เพิ่ม / ปรับปรุง  หรือซอมแซมงานวิศวกรรมจราจร
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.1.1 การประกวดศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

 - อุดหนุนเกษตรจังหวัดสตูล 50,000 จังหวัดสตูล กองแผนฯ

3.2.1 สงเสริมชวยเหลือเกษตรกรดาน
ผลผลิต

 - จัดกิจกรรมเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรในชวงผลผลิต
ตกต่ําทุกอําเภอ

200,000 จังหวัดสตูล กองคลัง

3.3.1 สงเสริมอาชีพ  - จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ
ดานตาง ๆ

300,000 จังหวัดสตูล สํานัก
ปลัดฯ

3.5.1 อบรมสัมมนาผูประกอบการฯ  - จัดอบรมสัมมนา
ผูประกอบการฯ

160,000 จังหวัดสตูล กองคลัง

3.5.2 พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ อุดหนุนหอการคาจังหวัดสตูล 150,000 จังหวัดสตูล สํานัก
ปลัดฯ

3.5  สงเสริมการลงทุนและการพาณิชย

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2553

3.4  สงเสริมดานปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง

3.3  สงเสริม  สนับสนุน  การพัฒนาอาชีพ

3.1  สงเสริมและพัฒนาการเกษตร

พ.ศ. 2554รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

3.2  สงเสริมและสนับสนุนการตลาดสินคาการเกษตร

3.  ดานเศรษฐกิจ

3.6  พัฒนาการคาชายแดนใหมีประสิทธิภาพ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4.1.1 พัฒนาความรูและทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

 - เสริมสรางความรูและ
ทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1,000,000 จังหวัดสตูล กองแผนฯ

4.1.2 สงเสริมการเรียนการสอน
โรงเรียนนํารองเนนหลักสูตร
เฉพาะดาน (หลักสูตรกีฬา)

 - อุดหนุนโรงเรียนทาแพ
ผดุงวิทย

1,500,000 โรงเรียนทา
แพผดุงวิทย

กอง
การศึกษาฯ

4.1.3 การเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการและ
ครอบครัวจังหวัดสตูล

 - อุดหนุนศูนยการศึกษา
พิเศษประจําจังหวัดสตูล

200,000 ศูนย
การศึกษา

พิเศษประจํา
จังหวัดสตูล

กอง
การศึกษาฯ

4.1.4 สงเสริมทักษะทางวิชาการใหกับ
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา)

 - สงเสริมทักษะทางวิชาการ
ใหกับศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด

150,000 ศูนย
การศึกษา
อิสลาม

ประจํามัสยิด
จังหวัดสตูล

กอง
การศึกษาฯ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2554ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

( บาท )
หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2553

4.1  สงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาทุกประเภท  ทุกระดับ
4.  ดานพัฒนาสังคม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4.1.5 สงเสริมการจัดการเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษา

อุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลา  สาขาจังหวัดสตูล

3,000,000 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสงขลา 
 สาขาจังหวัด

สตูล

กอง
การศึกษาฯ

4.1.6 จัดงานมหกรรมวิชาการเปดโลก
ทัศนทางการศึกษาเยาวชนมุสลิม

อุดหนุนคณะกรรมการ
อิสลามจังหวัดสตูล

400,000 สํานักงาน
คณะกรรมการ

อิสลาม
จังหวัดสตูล

กอง
การศึกษาฯ

4.2.1 จัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

 - จัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน 500,000 โรงเรียน
บานกาเนะ

กอง
การศึกษาฯ

4.2.2 จัดการศูนยเสาะหาและพัฒนา
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ         
ในทองถิ่น (ศูนย GTX )    
จังหวัดสตูล

 - เสาะหาและพัฒนาเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ

500,000 ศูนยขอมูล
สารสนเทศ

การทองเที่ยว

กอง
การศึกษาฯ

4.3.1 พัฒนาบุคลากรดานการศึกษา  - อบรมบุคลากรดาน
การศึกษา

        51,000 จังหวัดสตูล โรงเรียน
นิคมฯ

4.3  พัฒนาบุคลากรดานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

( บาท )
ลําดับ

ที่

พ.ศ. 2554รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

4.2  สงเสริม  สนับสนุนเพิ่มชองทางการเรียนรูใหแกประชาชน

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2553สถานที่
ดําเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4.4.1 จัดงานวันเด็กแหงชาติ        
ประจําป  2554

 - จัดงานวันเด็กแหงชาติ        
ประจําป  2554

800,000 สํานักงาน  
อบจ.สตูล

กอง
การศึกษาฯ

4.4.2 ปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬา
กลางจังหวัดสตูล

 - ปรับปรุงซอมแซมตาม
แบบแปลนที่กําหนด

792,000 สนามกีฬา
กลางจังหวัด

สตูล

กอง
การศึกษาฯ

4.4.3 จัดการแขงขันกีฬานักเรียนและ
เยาวชน

 -  จัดการแขงขันกีฬา
นักเรียนและเยาวชน

500,000 จังหวัดสตูล กอง
การศึกษาฯ

4.4.4 จัดการแขงขันกีฬาสตูลลีก  - จัดการแขงขันกีฬาสตูลลีก 2,500,000 จังหวัดสตูล กอง
การศึกษาฯ

4.4.5 จัดสงทีมนักกีฬา  อบจ.สตูล  
เขารวมการแขงขัน

 - จัดสงทีมนักกีฬาอบจ.สตูล  
เขารวมการแขงขัน

1,500,000 ในหรือนอก
พื้นที่จังหวัด

สตูล

กอง
การศึกษาฯ

4.4.6 จัดสงทีมนักกีฬาจังหวัดสตูล
เขารวมการแขงขัน

 - จัดสงทีมนักกีฬาจังหวัดเขา
รวมการแขงขัน

400,000 ตามที่เจาภาพ
การแขงขัน

กําหนด

กอง
การศึกษาฯ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

( บาท )
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554

4.4  สงเสริม  สนับสนุนดานการกีฬา  และนันทนาการ

20



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

4.4.7 สงเสริมและสนับสนุนการกีฬา
จังหวัดสตูล

อุดหนุนสมาคมสงเสริมการ
กีฬาจังหวัดสตูล

1,500,000 ในหรือนอก
พื้นที่จังหวัด

สตูล

กอง
การศึกษาฯ

4.4.8 จัดการแขงขันมหกรรมกีฬาและ
วิชาการนักเรียนศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต

 - จัดการแขงขันมหกรรม
กีฬาและวิชาการนักเรียน
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต

700,000 สนามกีฬา
กลางจังหวัด

สตูล

กอง
การศึกษาฯ

4.5.1 พัฒนาบุคลากรดานการกีฬา  - จัดอบรมบุคลากรดานการ
กีฬาจังหวัดสตูล

300,000 สนามกีฬา
กลางจังหวัด

สตูล

กอง
การศึกษาฯ

4.6.1 สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  และ
กลุมภาวะเสี่ยง

 - จัดกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ  และกลุม
ภาวะเสี่ยง

3,000,000 จังหวัดสตูล สํานัก
ปลัดฯ

4.6.2 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดานสุขภาพ

 - อุดหนุนโรงพยาบาลสตูล 3,000,000 จังหวัดสตูล สํานัก
ปลัดฯ

4.5  พัฒนาบุคลากรดานการกีฬา

4.6  สงเสริม  สนับสนุนดานสาธารณสุข  การปองกัน  และควบคุมโรค

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

( บาท )
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4.7.1 สงเสริมอาชีพแกคนพิการและ
ดอยโอกาสทางสังคม

 - จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ
แกคนพิการและดอยโอกาส
ทางสังคม

100,000 จังหวัดสตูล สํานัก
ปลัดฯ

4.7.2 จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุข  -  จัดงานวันอาสาสมัคร
สาธารณสุข

200,000 จังหวัดสตูล สํานัก
ปลัดฯ

4.7.3 สนับสนุนคุณภาพชีวิตแกเด็ก
กําพราและผูดอยโอกาส

อุดหนุนมุลนิธิฮิลาลเพื่อการ
ศึกษาและพัฒนาสังคม  
สาขาสตูล  (สถานสงเคราะห
เด็กกําพราบานเอมิเรตส)

200,000 จังหวัดสตูล สํานัก
ปลัดฯ

4.7.4 บานทองถิ่นไทยเทิดไทองคราชัน  - จัดหาวัสดุสําหรับกอสราง
บานทองถิ่นไทยฯ

490,000 จังหวัดสตูล กองชาง

4.10.1 จัดงานวันตอตานยาเสพติด  - จัดงานวันตอตานยาเสพติด       100,000 จังหวัดสตูล สํานัก
ปลัดฯ

4.9  การรักษาความสงบ  เรียบรอย  และความปลอดภัย  ของชุมชน

4.7  สงเสริม  สนับสนุนการจัดการสวัสดิการสังคม  และสังคมสงเคราะห

4.8  การจัดระเบียบสังคมและชุมชน

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4.10  สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
( บาท )
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4.11.1 อบรมเพิ่มศักยภาพเครือขายดาน
สาธารณภัยของ อปท. จังหวัดสตูล

 - อบรมเพิ่มศักยภาพ
เครือขายดานสาธารณภัยของ 
 อปท.  จังหวัดสตูล

      150,000 จังหวัดสตูล กองชาง

4.11.2 ปองกัน  บรรเทา  สาธารณภัย  - จัดซื้อยานพาหนะพรอม
เครื่องมือและอุปกรณกูภัย

   1,500,000 จังหวัดสตูล กองชาง

4.12.1 จัดงานวันสตรีสากล  - จัดงานวันสตรีสากล       300,000 จังหวัดสตูล สํานัก
ปลัดฯ

4.12.2 จัดกิจกรรมวันพอ-วันแมแหงชาติ  - จัดกิจกรรมวันพอ
 - จัดกิจกรรมวันแม

      200,000 จังหวัดสตูล สํานัก
ปลัดฯ

4.12.3 ประกวดชุมชนตนแบบดีเดน  - จัดการประกวดชุมชน
ตนแบบดีเดน

      100,000 จังหวัดสตูล กองแผนฯ

4.12  สงเสริมความเขมแข็งสถาบันครอบครัว/ชุมชน/สังคม

4.11  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

( บาท )
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5.1.1 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
ชุมชนโดยใชหลักศาสนา
(อิจตีมะญ)

 - จัดกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในชุมชน
โดยใชหลักศาสนา 

      300,000 ในหรือนอก
พื้นที่จังหวัด

สตูล

กอง
การศึกษาฯ

5.1.2 อบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแก
ศาสนิกชน

 - จัดอบรมคุณธรรม
จริยธรรมใหแกศาสนิกชน

      600,000 จังหวัดสตูล กอง
การศึกษาฯ

5.1.3 อบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน
มุสลิมองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล

 - จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เยาวชนมุสลิมองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล

      500,000 ศูนยคลองชาง กอง
การศึกษาฯ

5.2.1 อุปสมบทพระภิกษุ-ภิกษุณี  
บรรพชาสามเณร  และบวชศีล
จารณีเฉลิมพระเกียรติ

อุดหนุนพุทธสมาคม
จังหวัดสตูล

      300,000 วัดใน
จังหวัดสตูล

กอง
การศึกษาฯ

5.2.2 อบรมใหความรูแกผูสอนศาสนา
(กีรออาต)ี

 - จัดอบรมใหความรูแก
ผูสอนศาสนา (กีรออาต)ี

      200,000 มัสยิดใน
จังหวัดสตูล

กอง
การศึกษาฯ

5.1  สงเสริมการอนุรักษ  ศิลปะ  วัฒนธรรม   จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น

5.2  สงเสริม  ทํานุบํารุงศาสนา

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

( บาท )
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
5.  ดาน  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5.2.3 เพิ่มศักยภาพในการบริหาร
จัดการสงฆ

 - จัดอบรมใหความรูกับ
คณะสงฆพรอมดวยคณะ
ผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  
ขาราชการ  ลูกจาง  และ
พนักงาน  อบจ.

      200,000 ในหรือนอก
เขตจังหวัด

สตูล

กองกิจฯ

5.3.1 สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนา

 - อุดหนุนพุทธสมาคม
จังหวัดสตูล

      200,000 วัดใน
จังหวัดสตูล

กอง
การศึกษาฯ

5.3.2 จัดกิจกรรมละศีลอดและเยี่ยม
เยียนมัสยิดในเดือนรอมฎอน

 - จัดกิจกรรมละศีลอดและ
เยี่ยมเยียนมัสยิดในเดือน
รอมฎอน

   1,700,000 ทุกอําเภอใน
จังหวัดสตูล

กอง
การศึกษาฯ

5.3.3 จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา  - จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา       360,000 สํานักงาน
คณะกรรมการ

อิสลาม
จังหวัดสตูล

กอง
การศึกษาฯ

พ.ศ. 2553ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

( บาท )
พ.ศ. 2554

5.3  สงเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม  งานประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาที่มีลักษณะเดนของทองถิ่น

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ
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5.3.4 สงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
จังหวัดสตูล

 - สงเสริมประเพณีและ
วัฒนธรรมตางๆในจังหวัด
สตูล

      600,000 จังหวัดสตูล กอง
การศึกษาฯ

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

5.3.5 แขงขันวาวประเพณีจังหวัดสตูล
และแสดงวาวนานาชาติ

 - จัดการแขงขันวาวประเพณี
จังหวัดสตูลและแสดงวาว
นานาชาติ

   1,500,000 สนามบิน
จังหวัดสตูล

กอง
การศึกษาฯ

5.3.6 จัดงานรําลึกเกียรติประวัติ
ศาสดานบีมูฮํามัด

อุดหนุนคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดสตูล

      300,000 สํานักงาน
คณะกรรมการ

อิสลาม
จังหวัดสตูล

กอง
การศึกษาฯ

ลําดับ
ที่

5.5  สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษและบํารุงรักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุ
5.4  สงเสริมใหมีการสรางงานศิลปะของทองถิ่นใหมีเอกลักษณเฉพาะตัว

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554สถานที่
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

( บาท )

26



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

6.1.1 รักษเล  ปา  ฟา  สตูล  - จัดกิจกรรมเก็บขยะใน
สถานที่ทองเที่ยวทางทะเล

   1,000,000 จังหวัดสตูล สํานัก
ปลัดฯ

6.1.2 ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดสตูล
ประจําป  2554

 - อบรมปลูกจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
 - จัดประกวดเครือขาย ทสม.

      200,000 จังหวัดสตูล กองชาง

6.1.3 หมูบานนํารองจัดการสิ่งแวดลอม
เชิงบูรณาการ

 -  สนับสนุนการจัดการ
สิ่งแวดลอมเชิงบูรณาการ  
และเครือขาย  ทสม.

      300,000 จังหวัดสตูล กองชาง

6.3  สนับสนุนใหมีการเฝาระวังและปองกันมิใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม

6.  ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม
6.1  สรางจิตสํานึกและตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

( บาท )

6.4  สงเสริมการวิจัยเชิงปฎิบัติการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554

6.2  สงเสริมการฟนฟู  และบําบัดสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6.5.1 ปลูกจิตสํานึกผูประกอบการและ
การบริหารจัดการขยะในแหลง
ทองเที่ยว

 - จัดการฝกอบรมและศึกษา
ดูงานดานการจัดการขยะใน
แหลงทองเที่ยว

      200,000 ในหรือนอก
พื้นที่จังหวัด

สตูล

กองชาง

6.5.2 จัดการขยะมูลฝอย  - จัดการขยะในแหลง
ทองเที่ยว

      200,000 จังหวัดสตูล กองชาง

6.5.3 สมทบคากอสรางศูนยกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

อุดหนุนเทศบาลตําบลกําแพง    2,155,900 อําเภอละงู กองชาง

งบประมาณ
( บาท )

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

6.5  สงเสริมการบริหารจัดการขยะ  สิ่งปฎิกูล  และการบําบัดน้ําเสีย

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7.1.1 สุดยอดผูนําสูความสมานฉันท  - จัดอบรมใหความรูกับผูนํา
ศาสนาอิสลาม  พรอมดวย
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
ขาราชการ  ลูกจาง และ
พนักงาน อบจ.สตูล

      700,000 จังหวัดตรัง
หรือจังหวัด

กระบี่

กองกิจฯ

7.1.2 สนับสนุนกิจกรรมเยาวชน  - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
 - ศึกษาดูงาน
 - ฝกอาชีพ

      500,000 ในหรือนอก
พื้นที่จังหวัด

สตูล

กอง
การศึกษาฯ

7.1.3 อบจ.พบประชาชน  - การใหบริการ ใหความรู 
และดูแลรับทราบปญหา 
ความเดือดรอนของประชาชน

   1,700,000 ทุกอําเภอใน
จังหวัดสตูล

กองกิจฯ

7.1.4 ดําเนินงานศูนยเครือขายเพื่อ
แกไขปญหาและสงเสริมการมี
สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
(Clinic Center)

 - จัดประชุมคณะกรรมการฯ
 - จัดประชุมรับฟงความคิ
เห็นของประชาชน
 - จัดอบรม / สัมมนา

      100,000 จังหวัดสตูล กองแผนฯ

พ.ศ. 2554ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

( บาท )
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2553

7.  ดานการพัฒนาเพื่อความสมานฉันทและบริหารจัดการองคกรที่ดี
7.1  การสงเสริม  การมีสวนรวม  ของประชาชน  ในการพัฒนาทองถิ่น
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7.1.5 เสริมสรางความเขมแข็งเครือขาย
ภาคประชาสังคม

 - จัดประชุม / อบรม
เสริมสรางความเขมแข็ง
เครื่อขายภาคประชาสังคม

      100,000 จังหวัดสตูล กองแผนฯ

7.3.1 การประเมินผลความพึงพอใน
ของผูรับบริการ

 - จางองคกรหรือ
สถาบันการศึกษาดําเนินการ

        20,000 จังหวัดสตูล สํานัก
ปลัดฯ

7.3.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 4 ดาน (BSC)

 - จางองคกรหรือ
สถาบันการศึกษาดําเนินการ

      100,000 จังหวัดสตูล กองแผนฯ

7.3.3 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร  - จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากร

      200,000 จังหวัดสตูล สํานัก
ปลัดฯ

7.3.4 จัดทําแผนการพัฒนาของ
อบจ.สตูล

 - จัดทําแผนการพัฒนาฯ
 - จัดทําแผนดําเนินงาน

      100,000 จังหวัดสตูล กองแผนฯ

7.3.5 การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบจ.สตูล

 - จางองคกรหรือ
สถาบันการศึกษาดําเนินการ

      200,000 จังหวัดสตูล กองแผนฯ

7.3.6 เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและ
ประเมินผล

 - อบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการติดตาม
และประเมินผล

      200,000 ในหรือนอก
พื้นที่จังหวัด

สตูล

กองแผนฯ

7.3  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ  และเสริมสรางธรรมาธิบาลในการบริหารจัดการองคกร

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

( บาท )

7.2  การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิเสรีภาพของประชาชน
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7.3.7 จัดทําฐานขอมูลทองถ่ิน  - จัดทําฐานขอมูลทองถ่ิน       100,000 จังหวัดสตูล กองแผนฯ

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

7.3.8 จัดทําฐานขอมูลดานอุปโภค
สาธารณูปโภคของจังหวัด

 - จัดทําฐานขอมูลดาน
อุปโภค สาธารณูปโภคของ
จังหวัด

        50,000 จังหวัดสตูล กองชาง

7.3.9 จัดทําเอกสารหรือเผยแพร
ประชาสัมพันธภารกิจหนาที่และ
ผลงานของ อบจ.สตูล

 - จัดทําวารสาร  รายการวิทยุ
ทองถิ่นสัมพันธ  โปสเตอร  
แผนพับ

   1,500,000 จังหวัดสตูล สํานัก
ปลัดฯ

7.4.1 อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานของบุคลากร อบจ.สตูลทั้งใน
และ/ตางประเทศ

 - จัดอบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานของบุคลากร 
อบจ.สตูลทั้งในและ/
ตางประเทศ

   3,000,000 ภาคเหนือ  
หรือ 

ตางประเทศ

กองกิจฯ

7.4.2 อบรมเกี่ยวกับการเงินบัญชีและ
พัสดุ

 - จัดอบรมเกี่ยวกับการเงิน
บัญชีและพัสดุ

      150,000 ในหรือนอก
พื้นที่จังหวัด

สตูล

กองคลัง

7.4.3 อบรมเครือขายพนักงาน
สอบสวนทางวินัย อปท.สตูล

 - จัดอบรมเครือขาย
พนักงานสอบสวนทางวินัย 
อปท.สตูล

      130,000 จังหวัดสตูล สํานัก
ปลัดฯ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

( บาท )
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554

7.4  การเพิ่มสมรรถนะบุคลากร
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7.4.4 อบรมสัมมนาผูรับผิดชอบดูแล
สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล

อบรมสัมมนาผูรับผิดชอบ
ดูแลสนามกีฬากลาง

        16,000 ในหรือนอก
พื้นที่จังหวัด

สตูล

กอง
การศึกษาฯ

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

7.5.1 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ
เครื่องใชประจําสํานักงาน

  - จัดซื้อบอรดประชาสัมพันธ         85,000 สนง.อบจ.สตูล
/ ศูนยขอมูล
สารสนเทศฯ

สํานัก
ปลัดฯ

7.5.2 "  - จัดซื้อชั้นวางเอกสาร
ประชาสัมพันธ

        15,000 สนง.อบจ.สตูล
/ ศูนยขอมูล
สารสนเทศฯ

สํานัก
ปลัดฯ

7.5.3 "  - จัดซื้อเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร

        44,000 สนง.อบจ.สตูล กองแผนฯ

7.5.4 ปรับปรุงเว็บไซด อบจ.สตูล  - ปรับปรุงเว็บไซด อบจ.สตูล         40,000 สนง.อบจ.สตูล กองแผนฯ

7.5.5 จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร  - จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร         56,000 สนง.อบจ.สตูล กองแผนฯ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

( บาท )
สถานที่

ดําเนินการ

7.5  การปรับปรุง  พัฒนา  เครื่องมือเครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสถานที่ปฎิบัติ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8.1.1 การจัดการเรียนรูนอกสถานที่  - จัดการเรียนรูนอกสถานที่         80,000 แหลงเรียนรู
นอกสถานที่

โรงเรียน
นิคมฯ

8.1.2 การพัฒนาการเรียนรูโดยใช
คายวิชาการ

 - จัดคายวิชาการตามกลุม
สาระภาคเรียนละ  2  คาย

        20,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน
นิคมฯ

8.1.3 พัฒนาการเรียนรูโดยใชรานคา
สหกรณเปนฐาน

 - จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใชรานคาสหกรณ
เปนแหลงเรียนรูและเปน
แบบอยางใหชุมชน

          5,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน
นิคมฯ

8.1.4 ปลูกฝงประชาธิปไตยในโรงเรียน  - จัดกิจกรรมปลูกฝง
ประชาธิปไตยในโรงเรียน

          5,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน
นิคมฯ

8.1.5 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น  - จัดการเรียนการสอนเพื่อ
สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น

          5,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน
นิคมฯ

8.1.6 รณรงคปองกันยาเสพติด  - จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน
ยาเสพติดในโรงเรียน ( อบจ. 
21,700 + SBM  5,000.-บาท)

        26,700 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน
นิคมฯ

8.1.7 พัฒนาการเรียนการสอนสาระ
การงานพื้นฐานอาชีพ

 - จัดการเรียนการสอนงาน
พื้นฐานอาชีพ

        40,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน
นิคมฯ

8.  ดานการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

พ.ศ. 2554สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2553ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

( บาท )

8.1  พัฒนาการเรียนรูควบคูปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8.1.8 กิจกรรมแขงขันนักเรียนคนเกง
ของโรงเรียนทองถิ่น

 - สงเสริมนักเรียนที่มีทักษะ
และมีความรูความสามารถ
ทุกคน  ไดเขารวมแขงขัน
วิชาการโรงเรียนทองถิ่นและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

      250,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน
นิคมฯ

8.1.9 โรงเรียนวิถีพุทธ  - จัดกิจกรรมทางศาสนาพุทธ         80,000 ในหรือนอก
พื้นที่จังหวัด

สตูล

โรงเรียน
นิคมฯ

8.1.10 อนุรักษศิลปวัฒนธรรม  - จัดการเรียนสอนเพิ่มเติม
เพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
เชน  มโนราห  เปนตน

      105,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน
นิคมฯ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

( บาท )
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8.2.1 จัดทําแผนพัฒนา 3 ป  
แผนปฏิบัติการประจําป       
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน

 - จัดทําแผนพัฒนา 3 ป  เปน
ทิศทางในการบริหารโรงเรียน

        24,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน
นิคมฯ

8.2.2 จัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ

 - จัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการโดยชุมชน
สนับสนุน

        30,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน
นิคมฯ

8.2.3 อบรมการจัดทําวิจัยครู  - จัดอบรมการจัดทําวิจัยหนา
เดียว  ภาคเรียนละ 1 เรื่อง

        50,000 ในหรือนอก
เขตพื้นที่

จังหวัดสตูล

โรงเรียน
นิคมฯ

8.2.4 สงเสริมการจัดการเรียนการสอน  - สงเสริมการจัดการเรียน
การสอน

   1,000,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน
นิคมฯ

8.2.5 "  - จัดหาอาหารเสริม (นม)  
สําหรับนักเรียน

      449,540 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน
นิคมฯ

8.2.6 "  - จัดหาอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียน

      829,400 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน
นิคมฯ

8.2.7 " จัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียน       180,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน
นิคมฯ

พ.ศ. 2553หนวย
ดําเนินการ

งบประมาณ
( บาท )

พ.ศ. 2554ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ดําเนินการ

8.2  พัฒนาระบบบริหาร  และสงเสริม สนับสนุน  พัฒนาศักยภาพครู
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8.3.1 ปรับปรุงแหลงเรียนรูภายใน
โรงเรียน

 - ปรับปรุงแหลงเรียนรู
ภายในโรงเรียนโดยชุมชนมี
สวนรวม

        70,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน
นิคมฯ

8.3.2 เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

 - กอตั้งศูนยถายทอด
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ  สําหรับการ
เรียนการสอน  และเปน
ตนแบบชุมชน 1 ศูนย

        50,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน
นิคมฯ

8.3.3 ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวย
วิธีการศึกษาทางไกล

 - จัดใหทุกหองเรียนมี
อุปกรณการถายทอดทางไกล
จากโรงเรียนไกลกังวลและ
ศูนยการเรียนภาษาอังกฤษ  
สําหรับประชาชน  1  หอง

        91,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน
นิคมฯ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

8.3  พัฒนาอาคาร  สถานที่  สภาพแวดลอม  และสรางแหลงเรียนรู

งบประมาณ
( บาท )

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8.4.1 จัดทําหลักสูตรทองถ่ินแบบ
มีสวนรวม

 - จัดทําหลักสูตรทองถ่ิน
สําหรับการเรียนการสอน       
( อบจ. 15,000 + SBM 
10,000.-บาท)

        25,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน
นิคมฯ

8.4.2 พัฒนาประสิทธิภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

 - พัฒนาประสิทธิภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

        80,000 ในหรือนอก
พื้นที่จังหวัด

สตูล

โรงเรียน
นิคมฯ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
( บาท )

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

8.4  สงเสริมความสัมพันธ  และความรวมมือกับผูปกครอง  และชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา

พ.ศ. 2554ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2553

X

X.X

X.X.X
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