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บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ.2548 กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป และแผน
การดําเนินงานประจําป เพ่ือเปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลอง ระหวางแผนทุกแผน
และงบประมาณรายจายประจําป

เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีไดวางไว
แลวและใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 5 ซึ่งกําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป

วัตถปุระสงคของแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.2555 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 เปนเอกสารท่ีระบุแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมเติมท้ังหมดท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2555 เพ่ือทําใหแนวทางการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการ
การทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการ
ดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกยิ่งข้ึน

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนจังหวัดสตูล ไดรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ีจะมีการดําเนินการจริงในพ้ืนท่ี
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล โดยไดจัดประชุมคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ
และหัวหนาฝายทุกฝายเพ่ือบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานและกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายละเอียดแผนงาน/โครงการ เม่ือวันท่ี 5
พฤศจิกายน 2555

ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล ไดจัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยนําขอมูลท่ีไดมาพิจารณาจัด
หมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวน
จังหวัดสตูลท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือนําเสนอใหคณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลพิจารณา เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2555 และ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดพิจารณารางแผนการ
ดําเนินงานเพ่ือนําเสนอผูบริหาร เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2555

ข้ันตอนท่ี 3 การประกาศใชแผนการดําเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
นํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เพ่ือประกาศใช
และปดประกาศโดยเปดเผยใหประชาชนทราบ  สามารถตรวจสอบได



1

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



ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการ/

กิจกรรม
ท่ีดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการ/กิจกรรม

ท้ังหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หนวยดําเนินการ

 1.1 พัฒนากอสราง ปรับปรุง แหลงทองเท่ียวใหมีส่ิงอํานวยความสะดวก
ครบครัน 2 11.11 1,421,600 3.08 กองชาง

รวม 2 11.11 1,421,600 3.08

2.1 การกอสรางบูรณะ และบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม
ทางบกทางน้ําใหเช่ือมโยงกันท้ังจังหวัด 4 22.22 18,548,850 40.24 กองชาง

2.4 เพ่ิมปรับปรุง หรือซอมแซมงานวิศวกรรมจราจร 3 16.67 3,930,000 8.53 กองชาง
รวม 7 38.89 22,478,850 48.76

4.1 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ 2 11.11 5,000,000 10.85 กองการศึกษาฯ

4.4 สงเสริม สนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการ 1 5.56 8,159,800 17.70 กองชาง
รวม 3 16.67 13,159,800 28.55

6.3 สนับสนุนใหมีการเฝาระวังและปองกันมิใหทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรม 1 5.56 3,000,000 6.51 กองชาง

รวม 1 5.56 3,000,000 6.51

4.การพัฒนาดานสังคม

6.การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

1. ดานการทองเท่ียวท่ีประทับใจ

2.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีทันสมัย

 2 สรุป



ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการ/

กิจกรรม
ท่ีดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการ/กิจกรรม

ท้ังหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หนวยดําเนินการ

7.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการและเสริมสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกร 2 11.11 400,000 0.87 กองแผนฯ

7.5 การปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สถานท่ีปฏิบัติงาน 1 5.56 2,132,600 4.63

กองแผนฯ
กองการศึกษา

กองชาง

รวม 3 16.67 2,532,600 5.49

8.3 พัฒนาอาคาร สถานท่ี สภาพแวดลอมและสรางแหลงเรียนรู 2 11.11 3,504,190 7.60 กองการศึกษา
รวม 2 11.11 3,504,190 7.60

รวมท้ังส้ิน 18 100.00 46,097,040 100

7.การพัฒนาเพ่ือความสมานฉันทและการบริหารจัดการองคกรท่ีดี

8.การพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในการพัฒนาทองถิ่น

 3 สรุป



1.1.1 ติดตั้งทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาการทองเที่ยว อุทยาน
แหงชาติตะรุเตา

 - ติดตั้งทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาการทองเที่ยว อุทยานแหงชาติ
ตะรุเตา

321,600 อ.เมือง
จ.สตูล

กองชาง

1.1.2 จัดทําสื่อผสมเพื่อการทองเที่ยว  - จัดทําสื่อผสมเพื่อการทองเที่ยว
ประจําศูนยบริการนักทองเที่ยว
อบจ.สตูล

1,100,000 จ.สตูล สํานักปลัดฯ

2.1.1 กอสรางถนนผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต
สายหัวสะพานละงู-
บ.ผัง 17,18 ต.นิคมพัฒนา
อ.มะนัง

 - กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีตขนาดกวาง 6.00 ม.
ยาว 1.172 กม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา
7,032 ตรม.

          5,980,000 ต.นิคมพัฒนา
อ.มะนัง
จ.สตูล

กองชาง

2.1.2 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต
สาย บ.ปลักสาวสูง – ม.1
ต.ควนกาหลง- บ.ทุงพัก ม.9
ต.ทุงนุย อ.ควนกาหลง

 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีตขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม.
ยาว 2.475 กม. หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 12,375 ตร.ม.

          5,909,750 ต.ควนกาหลง
ต.ทุงนุย
อ.ควนกาหลง
จ.สตูล

กองชาง

บัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มเติมฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
ระเวลาดําเนินการ

1. ดานการทองเที่ยวที่ประทับใจ
1.1 พัฒนา กอสราง ปรับปรุง แหลงทองเที่ยวใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน

 2. ดานโครงสรางพ้ืนฐานที่ทันสมัย
 2.1 กอสราง บูรณะ และบํารุงรักษา เสนทางคมนาคม ทางบก และทางนํ้าใหเช่ือมโยงกันทั้งจังหวัด

กันยายน 2555 - พฤษภาคม 2556
*

กันยายน - ตุลาคม 2555
**

พฤศจิกายน 2555 - พฤษภาคม 2556
*

พฤศจิกายน 2555 - พฤษภาคม 2556
*
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

ระเวลาดําเนินการ

2.1.3 กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
สายบ.ทุงสายเหรียง ม.2
ต.ควนโดน - บ.ยานซ่ือ
ม. 2 ต.ยานซ่ือ อ.ควนโดน

 - กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
สายบ.ทุงสายเหรียง ม. 2
ต.ควนโดน - บ.ยานซ่ือ ม. 2
ต.ยานซ่ือ อ.ควนโดน  กวาง 6.00 ม.
ยาว 0.118 กม.

             134,000 ต.ควนโดน
ต.ยานซ่ือ
อ.ควนโดน
จ.สตูล

กองชาง

2.1.4 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติก สายบ.ปาฝาง -
บ.ทุงเสม็ด อ.ละงู

 - กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติก สาย บ.ปาฝาง –
บ.ทุงเสม็ด อ.ละงู กวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.325 ม.

          6,525,100 อ.ละงู
จ.สตูล

กองชาง

2.4.1 ปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณ
อันตรายบนทางหลวง
(Black  sport) บริเวณแยก
โรงเรียนจุฬาภรณ ต.ฉลุง
อ.เมือง

 - อุดหนุนแขวงการทางสตูล           1,130,000 จังหวัดสตูล กองชาง

2.4.2 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
สี่แยกควนโพธ์ิ ต.ควนโพธ์ิ
อ.เมือง

 -อุดหนุนแขวงการทางสตูล           1,400,000 ต.ควนโพธ์ิ
อ.เมือง
จ.สตูล

กองชาง

2.4.3 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
สี่แยกซอย 10 ต.ควนกาหลง
อ.ควนกาหลง

 - อุดหนุนแขวงการทางสตูล           1,400,000 ต.ควนกาหลง
อ.ควนกาหลง
จ.สตูล

กองชาง

2.4 เพ่ิม/ปรับปรุง หรือซอมแซมงานวิศวกรรมจราจร

                               พฤศจิกายน 2555 - พฤษภาคม 2556
                                                  **

          พฤศจิกายน - ธันวาคม 2555
**

กันยายน 2555 - มีนาคม 2556
**

กันยายน 2555 - มีนาคม 2556
**

กันยายน 2555 - มีนาคม 2556
**
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

ระเวลาดําเนินการ

4.1.1 โครงการปรับปรุงพื้นที่ภายใต
โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมใหแกผูนับถือศาสนา
อิสลามเนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 84 พรรษา(อิจติ
มะฮฺ เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช)

– อุดหนุน อบต.ควนสตอ           3,500,000 ต.ควนสตอ
อ.ควนโดน
จ.สตูล

กองชาง

4.1.2 โครงการขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล

 - อุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา           1,500,000 จ.สตูล กองการศึกษาฯ

4.4.1 ปรับปรุงสนามกีฬากลาง
อบจ.สตูล

 - ปรับปรุงพื้นสนามพรอมรั้วรอบ
สนามฟุตบอล กอสรางสนามตะกรอ
พรอมไฟสองสวาง กอสรางประตูรั้ว
ทางเขาสนามกีฬา กอสรางถนน
ภายใน กอสรางสนามฟุตบอล

          8,159,800 สนามกีฬากลาง
จ.สตูล

กองชาง

มกราคม - กุมภพันธ 2555
**

4. ดานสังคม
4.1 สงเสริม  สนับสนุน การจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ

4.4 สงเสริม  สนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการ

6. ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม

พฤศจิกายน 2555 - พฤษภาคม 2556
*

กุมภาพันธ - กันยายน 2555
**
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

ระเวลาดําเนินการ

6.3.1 ปองกันการกัดเซาะตลิ่ง ม.11
ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล

 - กอสรางงานปองกันการกัดเซาะตลิ่ง
ความยาวไมนอยกวา 143.00 ม.

          3,000,000 ต.ฉลุง
อ.เมือง
จ.สตูล

กองชาง

7.3.1 จางออกแบบโรงงาน
น้ํายางขน

 - จางออกแบบโรงงาน
น้ํายางขน

             350,000 จ.สตูล กองชาง

7.3.2 โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
"พระบาทยาตราพระบารมี
ปกถิ่นแผนดินสตูล"

 - อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด
สตูล

              50,000 จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

7.5.1 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ
เครื่องใชประจําสํานักงาน อบจ.
 สตูล

 - จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสํานักงาน  จํานวน 6 เครื่อง

              90,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

7.5.2
"

 - จัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน  จํานวน 10 ตัว               24,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

7.5.3

"

 - จัดซ้ือโตะทํางาน แบบ 3 ลิ้นชัก
(ลิ้นชักซาย) ขนาด 120 x 75 x 75
cm  TWO TONE จํานวน 6 ตัว

              40,800 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

มกราคม - พฤษภาคม 2556
*

ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556
**

พฤษภาคม (2555
**

ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556
**

 7. ดานการพัฒนาเพ่ือความสมานฉันทและบริหารจัดการองคกรที่ดี
7.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการ  และเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกร

7.5 การปรับปรุง  พัฒนา  เครื่องมือเครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสถานที่ปฏิบัติงาน

6.3 สนับสนุนใหมีการเฝาระวังและปองกันมิใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม

ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556
**

ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556
**
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

ระเวลาดําเนินการ

7.5.4 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ
เครื่องใชประจําสํานักงาน อบจ.
 สตูล

 - จัดซ้ือตูสาขาโทรศัพท พรอมติดตั้ง
และปรับปรุงระบบายโทรศัพท
ภายใน  จํานวน 1 ตู

             400,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

7.5.5
"

 - จัดซ้ือคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 4 เครื่อง

              60,000 อบจ.สตูล กองกิจสภาฯ

7.5.6

"

 - จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
สําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 1
จํานวน 30 เครื่อง

             255,000 อบจ.สตูล กองกิจสภาฯ

7.5.7
"

 - จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ ขนาด 750
VA จํานวน 5 เครื่อง

                9,000 อบจ.สตูล กองกิจสภาฯ

7.5.8

"

 - จัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด
 LED ขาวดํา (25 หนา/นาที) จํานวน
  2 เครื่อง

              16,800 อบจ.สตูล กองกิจสภาฯ

7.5.9
"

 - จัดซ้ือกลองถายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง

              40,000 อบจ.สตูล กองกิจสภาฯ

7.5.10

"

 - จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
มีระบบฟอกอากาศขนาด 30,000
บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

              37,300 อบจ.สตูล กองกิจสภาฯ

7.5.11
"

 - จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง

              45,000 อบจ.สตูล กองแผนฯ

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2555
**

ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556
**

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2555
**

ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556
**

ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556
**

ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556
**

ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556
**

ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556
**
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

ระเวลาดําเนินการ

7.5.12 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ
เครื่องใชประจําสํานักงาน อบจ.
 สตูล

 - จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
สําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 2
จํานวน 1 เครื่อง

              19,000 อบจ.สตูล กองแผนฯ

7.5.13
"

 - จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ ขนาด 750
VA จํานวน 3 เครื่อง

                5,400 อบจ.สตูล กองแผนฯ

7.5.14

"

 - จัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด
 LED ขาวดํา (25 หนา/นาที) จํานวน
  2 เครื่อง

              16,800 อบจ.สตูล กองแผนฯ

7.5.15
"

 - จัดซ้ือโทรทัศน แอลซีดี
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

              11,000 อบจ.สตูล กองแผนฯ

7.5.16
"

 - จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง

              30,000 อบจ.สตูล กองคลัง

7.5.17

"

 - จัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด
 LED ขาวดํา ( 25 หนา/นาที )
จํานวน 2 เครื่อง

              16,800 อบจ.สตูล กองคลัง

7.5.18
"

 - จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ ขนาด 750
VA จํานวน 2 เครื่อง

                3,600 อบจ.สตูล กองคลัง

7.5.19

"

 - จัดซ้ือเกาอ้ีพักคอย แบบ 3 ที่นั่ง
 1 ชุดและ เกาอ้ีพักคอย แบบ 2 ที่นั่ง
1 ชุด

                8,200 อบจ.สตูล กองคลัง

พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556
**

พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556
**

พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556
**

ตุลาคม 2555 - มกราคม 2556
**

พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556
**

พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556
**

พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556
**

พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556
**
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

ระเวลาดําเนินการ

7.5.20 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ
เครื่องใชประจําสํานักงาน อบจ.
 สตูล

 - จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง

              30,000 อบจ.สตูล กองชาง

7.5.21
"

 - จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
สําหรับประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน 2 เครื่อง

              54,000 อบจ.สตูล กองชาง

7.5.22
"

 - จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ ขนาด 750
VA จํานวน 2 เครื่อง

                3,600 อบจ.สตูล กองชาง

7.5.23

"

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED
ขาวดํา (18 หนา/นาที)
จํานวน 2 เครื่อง

                7,200 อบจ.สตูล กองชาง

7.5.24
"

 - จัดซ้ือเครื่องพิมพแบบแปลน
Plotter จํานวน 1 เครื่อง

             375,000 อบจ.สตูล กองชาง

7.5.25
"

 - จัดซ้ือเครื่องหาพิกัดสัญญาณ
ดาวเทียม (GPS) จํานวน 1 เครื่อง

              30,000 อบจ.สตูล กองชาง

7.5.26
"

 - จัดซ้ือเครื่องบันทึกเสียง
จํานวน 1 เครื่อง

                4,000 อบจ.สตูล กองชาง

7.5.27
"

 - จัดซ้ือกลองถายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอลความละเอียดไมนอย
กวา 14 ลานพิกเซล จํานวน 1 เครื่อง

                7,000 อบจ.สตูล กองชาง

7.5.28
"

 - จัดซ้ือชุดค้ํายันดันถาง
จํานวน 1 ชุด

             180,000 อบจ.สตูล กองชาง

พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556
**

พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556
**

พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556
**

พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556
**

พฤศจิกายน 2555 - กุมภาพันธ 2556
**

พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556
**

พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556
**

พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556
**

พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556
**
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

ระเวลาดําเนินการ

7.5.29 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ
เครื่องใชประจําสํานักงาน อบจ.
 สตูล

 - จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 4 เครื่อง

              60,000 อบจ.สตูล กองการ
ศึกษาฯ

7.5.30
"

 - จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ ขนาด 750
VA จํานวน 4 เครื่อง

                7,200 อบจ.สตูล กองการ
ศึกษาฯ

7.5.31

"

 -จัดซ้ือ กลองถายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา
14 ลานพิกเซล จํานวน 1 ตัว

                7,000 อบจ.สตูล กองการ
ศึกษาฯ

7.5.32
"

 - จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง

              45,000 อบจ.สตูล กองพัสดุ

7.5.33

"

 - จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
สําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 2
จํานวน 1 เครื่อง

              19,000 อบจ.สตูล กองพัสดุ

7.5.34
"

 - จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ ขนาด 750
VA จํานวน 8 เครื่อง

              14,400 อบจ.สตูล กองพัสดุ

7.5.35

"

 - จัดซ้ือโทรศัพทเคลื่อนที่พรอม
หมายเลข จํานวน 1 เครื่อง

                3,500 อบจ.สตูล กองพัสดุ

7.5.36
"

 - จัดซ้ือเครื่องถายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล ความเร็ว 30 แผนตอนาที
จํานวน 1 เครื่อง

             120,000 อบจ.สตูล กองพัสดุ

พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556
**

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2555
**

พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556
**

พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556
**

พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556
**

พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556
**

พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556
**

พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556
**
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

ระเวลาดําเนินการ

7.5.37 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ
เครื่องใชประจําสํานักงาน อบจ.
 สตูล

 - จัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร
บานเลื่อนกระจกมีกุญแจล็อก
สูง 88 ซม. ความกวาง 120 ซม.
จํานวน 2 ตู

              10,000 อบจ.สตูล กองพัสดุ

7.5.38

"

 -จัดซ้ือ เหล็กบานเปดมีกุญแจล็อก
 ขนาด 44x40.7x176 ซม.
จํานวน 2 ตู

                8,000 อบจ.สตูล กองพัสดุ

7.5.39

"

 - จัดซ้ือโตะคอมพิวเตอร  ขนาดกวาง
120 x ลึก 60 x สูง 75 ซม. มีแผน
วางคีบอรด, วาง CPU และลิ้นชักขวา
2 ใบ จํานวน 1 ตัว

                6,000 อบจ.สตูล กองพัสดุ

7.5.40

"

 - จัดซ้ือโตะคอมพิวเตอร ขนาดกวาง
 120 x ลึก 60 x สูง 75 ซม. มีแผน
วางคีบอรด, วาง CPU และลิ้นชักขวา
2 ใบเกาอ้ีสํานักงาน มีพนักพิง
ตาขาย ขาอลูมิเนียม แบบ 5 แฉก
สามารถปรับความสูง-ต่ําได ล็อกการ
เอนหลังได ชนาด 620 x 530 x 900
 -990 มม. จํานวน 1 ชุด

                6,000 อบจ.สตูล กองพัสดุ

7.5.41

"

 - จัดซ้ือกลองถายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอลความละเอียดไมนอยกวา
14 ลานพิกเซล จํานวน 1 ตัว

                7,000 อบจ.สตูล กองพัสดุ
พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556

**

พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556
**

พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556
**

พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556
**

พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556
**
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

ระเวลาดําเนินการ

8.3.1 สมทบคากอสรางอาคาร
อเนกประสงคของโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6

 - สมทบคากอสรางอาคาร
อเนกประสงคของโรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6

          2,754,190 อ.มะนัง
จ.สตูล

โรงเรียนนิคมฯ

8.3.2 กอสรางซุมทางเขาโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6

 - กอสรางซุมทางเขาโรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6

             750,000 อ.มะนัง
จ.สตูล

โรงเรียนนิคมฯ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร *

แนวทางการพัฒนา **

โครงการ/กิจกรรม

โครงการตามบัญชีโอนตั้งจายรายการใหม

โครงการตามขอบัญญัติฯ ประจําป 2555 เพิ่มเติมฉบับที่ 1

8. ดานการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในการพัฒนาทองถิ่น
8.3 พัฒนาอาคาร  สถานที่  สภาพแวดลอม  และสรางแหลงเรียนรู

พฤศจิกายน 2555 - เมษายน 2556
*

พฤศจิกายน 2555 - เมษายน 2556
**

X

X.X

X.X.X
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