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บทนํา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.2548  กําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผน  
การดําเนินงานประจําปี เพื่อเป็นการกําหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง ระหว่างแผนทุกแผน  
และงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 เพื่อให้การดําเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้
แล้วและให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 5  ซึ่งกําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี 

วัตถุประสงค์ของแผนการดาํเนนิงานประจาํปี พ.ศ.2555 
 สําหรับแผนการดําเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และ
กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  

แผนการดําเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ทําให้แนวทางการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่างๆของ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก
ย่ิงขึ้น 

ขั้นตอนการจดัทําแผนการดําเนนิงาน 
ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล  ได้รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยได้จัดประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายเพื่อบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานและกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายละเอียดแผนงาน/โครงการ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 
2554  

ขั้นตอนที่ 2  การจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ได้จัดทําร่างแผนการดําเนินงานโดยนําข้อมูลที่ได้มา
พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูลที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อนําเสนอให้
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลพิจารณา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 
2554 และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ได้พิจารณาร่าง
แผนการดําเนินงานเพื่อนําเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่  9 พฤศจิกายน 2554 

ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการดําเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
นําร่างแผนการดําเนินงานเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพื่อประกาศใช้  
และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ  สามารถตรวจสอบได้ 
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ประโยชน์ของแผนการดาํเนนิงาน 
1. แสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
2. แสดงถึงความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรมกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 
4. ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น 

การจัดสรรงบประมาณในปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ประมาณการรายรับโดยรวมเงินอุดหนุนทั่วไปไว้จํานวน  
183,000,000 บาท  ซึ่งจาํแนกให้เห็นดังนี้ 

1.งบประมาณเพื่อการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร์  102,077,645 บาท 
2.งบประมาณเพื่อการบริหารบุคลากร รายจ่ายประจํา   72,395,214 บาท 
3.งบกลาง          8,563,141 บาท 
  รวม     183,000,000  บาท 

 
แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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งบประมาณเพื่อการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร ์ประจําปีงบประมาณ 2555 
1  ด้านการท่องเที่ยวที่ประทับใจ           6,300,000  
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย            27,136,000  
3. ด้านเศรษฐกิจ              200,000  
4. ด้านสังคม          25,655,100  
5. ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น           6,030,000  
6. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม           7,205,900  
7. ด้านการพัฒนาเพื่อความสมานฉันทแ์ละการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี          29,240,645  
8. ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาของ อปท.โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน              310,000  

รวม        102,077,645  
 

แผนภูมิแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555                
(เฉพาะงบพัฒนาฯ) 
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด หนวยดําเนินการ

 1.1 พัฒนากอสราง ปรับปรุง แหลงทองเที่ยวใหมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกครบครัน - - - -

 1.2 เพิ่มมาตรฐาน บริการนําเที่ยวใหมีคุณภาพ - - - -
 1.3 ประชาสัมพันธ แนะนําแหลงทองเที่ยว โดยใชสื่อทุกรูปแบบ
เพื่อใหนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในจังหวัด 1 0.68 2,000,000 1.96 สํานักปลัดฯ

1.4 พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว - - - -
1.5 สงเสริมใหมีกิจกรรมการทองเที่ยวตลอดทั้งป 6 4.08 4,300,000 4.21 สํานักปลัดฯ
1.6 จัดระบบการรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวและความ
ปลอดภัยในการทองเที่ยว - - - -

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

รวม 7 4.76 6,300,000 6.17

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

1. ดานการทองเที่ยวที่ประทับใจ
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด หนวยดําเนินการ

2.1 การกอสรางบูรณะ และบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม
ทางบกทางน้ําใหเชื่อมโยงกันทั้งจังหวัด 8 5.44 25,136,000 24.62 กองชาง

2.2 การกอสรางบูรณะ และบํารุงรักษาแหลงน้ํา ระบบชลประทาน
ระบบประปา ขยายเขตการบริการน้ําประปา
และไฟฟาสาธารณะ

- - - -

2.3 การจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองเฉพาะ และผังเมืองชุมชน - - - -

 2.4 เพิม/ปรับปรุงหรือซอมแซมงานวิศวกรรมจราจร 1 0.68 2,000,000 1.96 กองชาง
รวม 9 6.12 27,136,000 26.58

3.1 สงเสริมและพัฒนาการเกษตร 1 0.68 50,000 0.05 กองแผนฯ

3.2 สงเสริมและสนับสนุนดานการตลาดสินคาการเกษตร - - - -
3.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ - - - -
 3.4 สงเสริมดานปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง - - - -
3.5 สงเสริมการลงทุนและการพาณิชย 1 0.68 150,000 0.15 สํานักปลัดฯ

3.6 พัฒนาการคาชายแดนภาคใตใหมีประสิทธิภาพ - - - -
รวม 2 1.36 200,000 0.20

3. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

2.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานที่ทันสมัย
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด หนวยดําเนินการ

4.1 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภททุกระดับ 11 7.48 7,948,900 7.79
กองแผนฯ/กอง

การศึกษาฯ
4.2 สงเสริม สนับสนุนการเพิ่มชองทางการเรียนรูใหแกประชาชน 2 1.36 550,000 0.54 กองการศึกษาฯ

4.3 พัฒนาบุคลากรดานการศึกษา 1 0.68 102,000 0.10 กองการศึกษาฯ

4.4 สงเสริม สนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการ 8 5.44 8,792,000 8.61 กองการศึกษาฯ

4.5 พัฒนาบุคลากรดานการกีฬา 1 0.68 16,000 0.02 กองการศึกษาฯ

4.6 สงเสริม สนับสนุนดานสาธารณสุขการปองกันและควบคุมโรค 5 3.40 6,600,000 6.47 สํานักปลัดฯ
4.7 สงเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคม
สงเคราะห 2 1.36 400,000 0.39

สํานักปลัดฯ/
การศึกษาฯ

4.8 การจัดระเบียบสังคมและชุมชน - - - -
4.9 การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของชุมชน 1 0.68 126,200 0.12 สํานักปลัดฯ
4.10 สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 1 0.68 100,000 0.10 สํานักปลัดฯ
4.11 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 2.04 720,000 0.71 กองชาง
4.12 สงเสริมความเขมแข็งสถาบันครอบครัว/ชุมชน 1 0.68 300,000 0.29 สํานักปลัดฯ

รวม 36 24.49 25,655,100 25.13

5.1 สงเสริมอนุรักษศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน 4 2.72 1,700,000 1.67 กองการศึกษาฯ

5.2 สงเสริมทํานุบํารุงศาสนา 2 1.36 500,000 0.49 กองการศึกษาฯ

5. การพัฒนาดานศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

4.การพัฒนาดานสังคม

6



ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด หนวยดําเนินการ

5.3 สงเสริมการกิจกรรมทางวัฒนธรรม งานประเพณีและพิธีกรรมทาง
ศาสนาท่ีมีคุณลักษณะเดนของทองถ่ิน 6 4.08 3,830,000 3.75 กองการศึกษาฯ

5.4 สงเสริมใหมีการสรางงานศิลปะของทองถ่ินใหมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว - - - -

5.5 สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษและบํารุงรักษาโบราณสถาน
โบราณวัตถุ - - - -

รวม 12 8.16 6,030,000 5.91

6.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2 1.36 1,200,000 1.18

สํานักปลัดฯ/
กองชาง

6.2 สงเสริมการฟนฟูและบําบัดสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ - - - -
6.3 สนับสนุนใหมีการเฝาระวังและปองกันมิใหทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม 2 1.36 3,500,000 3.43 กองชาง

6.4 สงเสริมการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม - - - -

6.5 สงเสริมการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบําบัดนํ้าเสีย 3 2.04 2,505,900 2.45 กองชาง

รวม 7 4.76 7,205,900 7.06

7.1 การสงเสริม การมีสวนของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 5 3.40 3,200,000 3.13
สป,กองกิจฯ,กอง

แผนฯ,กศ

6.การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

7.ดานการพัฒนาเพ่ือความสมานฉันทและบริหารจัดการองคกรที่ดี
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด หนวยดําเนินการ

7.2 การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 1 0.68 13,000,000 12.74 กองกิจ

7.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและเสริมสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกร 9 6.12 2,844,000 2.79

สป,กองแผนฯ,
กองคลัง, กองชาง

 7.4 การเพิ่มสมรรถนะบุคลากร 2 1.36 3,650,000 3.58 กองกิจ,กองคลัง

7.5 การปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สถานที่ปฏิบัติงาน 50 34.01 6,546,645 6.41 ทุกสวนราชการ

รวม 67 45.58 29,240,645 28.65

    8.1 พัฒนาการเรียนรูควบคูปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค 2 1.36 55,000 0.05 โรงเรียนนิคมฯ

   8.2 พัฒนาระบบบริหารและสงเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพครู
- - - - โรงเรียนนิคมฯ

    8.3 พัฒนาอาคาร สถานที่ สภาพแวดลอมและสรางแหลงเรียนรู 3 2.04 150,000 0.15 โรงเรียนนิคมฯ

   8.4 สงเสริมความสัมพันธ  และความรวมมือกับผูปกครอง
และชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา 2 1.36 105,000 0.10 โรงเรียนนิคมฯ

รวม 7 4.76 310,000 0.30
รวมทั้งสิ้น 147 100.00 102,077,645 100

8 ดานการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในการพัฒนาทองถิ่น
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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.

1.3.1 ประชาสัมพันธการทองเที่ยว
จังหวัดสตูล

 - จัดทําสื่อในรูปแบบตางๆ เชน
วิทยุ /โทรทัศน/ปาย
ประชาสัมพันธ / สื่อสิ่งพิมพ /
แผนพับ / วีซีดี คูมือทองเที่ยว
ฯลฯ

2,000,000 ในและนอก
พื้นที่ จ.สตูล

สํานักปลัดฯ

1.5.1 สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดสตูลทั้ง
ในและตางประเทศ

 - จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยวจังหวัดสตูลทั้งในและ
ตางประเทศ

    1,500,000 จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

1.5.2 มหกรรมเปดโลกทัศนการทองเที่ยว
เชิงวิถีชีวิตชุมชนจังหวัดสตูล

 - มหกรรมเปดโลกทัศนการ
ทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชน
จังหวัดสตูล

       400,000 ภายในหรือ
นอกเขต
จังหวัดสตูล

สํานักปลัดฯ

1.5.3 เปดฟาอันดามันสวรรคสตูล  - เปดฟาอันดามันสวรรคสตูล     1,000,000 จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

1.4 พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว

 1.3 ประชาสัมพันธ แนะนําแหลงทองเที่ยว โดยใชสื่อทุกรูปแบบ เพ่ือใหนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในจังหวัด

1.5 สงเสริมกิจกรรมดานการทองเที่ยวตลอดทั้งป

หนวย
ดําเนินการ

 1.2 เพ่ิมมาตรฐาน บริการนําเที่ยวใหมีคุณภาพ
 1.1 พัฒนา กอสราง ปรับปรุง แหลงทองเที่ยวใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน
1. ดานการทองเที่ยวที่ประทับใจ

บัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

สถานที่
ดําเนินการ
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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.

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

1.5.4 จัดการแขงขันอันดามันสตูลมินิ -
ฮาลฟมาราธอน

 - จัดการแขงขันอันดามันสตูล
มินิ -ฮาลฟมาราธอน

       500,000 จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

1.5.5 แขงขันวิ่งผลัดอาวไทยสูอันดามัน
สงขลา-สตูล

 - จัดการแขงขันวิ่งผลัดอาวไทย
สูอันดามัน สงขลา-สตูล

       500,000 จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

1.5.6 วิ่งปนเฉลิมพระเกียรติสองแผนดิน  - จัดกิจกรรมวิ่งปนเฉลิมพระ
เกียรติสองแผนดิน

       400,000 จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

2.1.1 กอสรางสะพาน คสล. บานชองงับ-
บานบารายี ต.นาทอน อ.ทุงหวา
จ.สตูล

 - กอสรางสะพาน คสล ขนาด
ผิวจราจรกวาง 7.00 ม.
ยาว 15 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา
 105 ตร.ม.

    1,575,000 อ.ทุงหวา
จ.สตูล

กองชาง

2.1.2 กอสรางสะพาน คสล. บานหนองยูง
ม.8 ต.น้ําผุด อ.ละงู จ.สตูล

 - กอสรางสะพาน คสล ขนาด
ผิวจราจรกวาง 7.00 ม
ยาว 12 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา
 84 ตร.ม.

    1,200,000 อ.ละงู
จ.สตูล

กองชาง

 2 ดานโครงสรางพ้ืนฐานที่ทันสมัย
1.8 เพ่ิมมาตรฐานการใหบริการ รานคา  โรงแรม  สถานบริการ
1.7 สงเสริมการมีสวนรวมดานการทองเที่ยว
1.6 จัดระบบการรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวและความปลอดภัยในการทองเที่ยว

2.1 กอสราง บูรณะ และบํารุงรักษา เสนทางคมนาคม ทางบก และทางนํ้าใหเชื่อมโยงกันทั้งจังหวัด
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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.

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

2.1.3 กอสรางสะพาน คสล. ศรี อบจ.
เชื่อม ม.12-บานวังปลาดุก ม.4
ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

 - กอสรางสะพาน คสล ขนาด
ผิวจราจรกวาง 7.00 ม.
ยาว 16 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา
 112 ตร.ม.

    1,600,000 อ.ละงู
จ.สตูล

กองชาง

2.1.4 กอสรางสะพาน คสล. ม.4 ต.เกตรี
อ.เมือง จ.สตูล

 - กอสรางสะพาน คสล ขนาด
ผิวจราจรกวาง 7.00 ม.
ยาว 12 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา
 84 ตร.ม.

    1,200,000 อ.เมือง
จ.สตูล

กองชาง

2.1.5 กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก
สายบานทุงสายเหรียง ม.2
ต.ควนโดน-บานยานซื่อ ม.2
ต.ยานซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล

 - กอสรางถนนหินคลุก ขนาดผิว
จราจรกวาง 6.00 ม.ยาว 5.300
ก ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา
31,800 ตร.ม.

    6,000,000 ต.ยานซื่อ
อ.ควนโดน
จ.สตูล

กองชาง

2.1.6 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต สาย
บานควนสูง -บานปาเตะ อ.เมือง
จ.สตูล

 - กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีตขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 ม.ยาว 1.200 กม.
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 7,200 ตร.ม.

    6,000,000 อ.เมือง
จ.สตูล

กองชาง

2.1.7 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต สายเทศบาล
เมืองสตูล-บานนาลาน ต.ควนขัน
 อ.เมือง จ.สตูล

 - ซอมสรางถนนลาดยางแอส
ฟลทติกคอนกรีตขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 ม.
ยาว 1.620 กม.หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 12,960 ตร.ม.

    6,561,000 อ. เมือง
จ.สตูล

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.

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

2.1.8 ขุดลอกคลองสุไหงมูโซะ ม.5
ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล

 - ขุดลอกคลองขนาดกวาง
5.00 ม.ยาว 700 ม. ลึกจากเดิม
เฉลี่ย 2.50 ม

    1,000,000 อ.ละงู
จ.สตูล

กองชาง

2.4.1 ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย
บนถนน

 - ติดตั้งเคร่ืองหมายจราจร
บริเวณจุดเสี่ยงและบริเวณ
อันตรายบนถนน ตามแบบฯ

2,000,000 จ.สตูล กองชาง

3.1.1 ประกวดศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

 - อุดหนุนสํานักงานเกษตร
จังหวัดสตูลเพื่อจัดกิจกรรม
ประกวดศูนยบริการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

         50,000 จังหวัดสตูล กองแผนฯ

3.5.1 สงเสริมการลงทุน  - อุดหนุนหอการคาจังหวัดสตูล        150,000 จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

2.4 เพ่ิม / ปรับปรุง  หรือซอมแซมงานวิศวกรรมจราจร

3.4 สงเสริมดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพ

 3 ดานเศรษฐกิจ
3.1 สงเสริมและพัฒนาการเกษตร

3.2 สงเสริมและสนับสนุนดานการตลาดสินคาการเกษตร

3.5 สงเสริมการลงทุนและการพาณิชย

2.2 กอสราง  บูรณะ  และบํารุงรักษา  แหลงนํ้า  ระบบชลประทาน  ระบบประปา  ขยายเขตการบริการ  นํ้าประปา  และไฟฟาสาธารณะ
2.3 การจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองเฉพาะ และผังเมืองชุมชน
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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.

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

4.1.1 พัฒนาความรูและทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

 - จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู
และทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ

    1,000,000 จังหวัดสตูล กองแผนฯ

4.1.2 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพครูศูนยพัฒนา
เด็กเล็กจังหวัดสตูล

 - จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครู
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสตูล

       200,000 จังหวัดสตูล กองการ
ศึกษาฯ

4.1.3 สงเสริมทักษะทางวิชาการใหแก
นักเรียนศูนยการศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา)

 - จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะทาง
วิชาการใหแกนักเรียนศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิต
(ตาดีกา)

       150,000 จังหวัดสตูล กองการ
ศึกษาฯ

4.1.4 สงเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนนํา
รองเนนหลักสูตรเฉพาะดาน(หลักสูตร
กีฬา)

 - อุดหนุนโรงเรียนทาแพผดุง
วิทยเพื่อใชในการจัดการเรียน
การสอนวิชาเฉพาะดาน
(หลักสูตรกีฬา)

    1,000,000 โรงเรียน
ทาแพผดุงวิทย

กองการ
ศึกษาฯ

4.1.5 พัฒนาศักยภาพนักเรียนดานการใช
ภาษาจีนและภาษาเกาหลี

 - อุดหนุนโรงเรียนสตูลวิทยา        300,000 โรงเรียนสตูล
วิทยา

กองการ
ศึกษาฯ

4.1.6 เตรียมความพรอมนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 จังหวัดสตูล

 - อุดหนุนโรงเรียนสตูลวิทยา     1,000,000 โรงเรียนสตูล
วิทยา

กองการ
ศึกษาฯ

3.6 พัฒนาการคาชายแดนใหมีประสิทธิภาพ

4.1 สงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาทุกประเภท  ทุกระดับ
4 ดานสังคม
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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.

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

4.1.7 จัดงานมหกรรมวันวิชาการเปดโลก
ทัศนทางการศึกษาเยาวชนมุสลิม

 - อุดหนุนคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดสตูล

       400,000 จังหวัดสตูล กองการ
ศึกษาฯ

4.1.8 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนและ
ผลิตสื่อการเรียนอิสลามศึกษาภาค
ฟรฎอัยน

 - อุดหนุนคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดสตูล

    1,000,000 จังหวัดสตูล กองการ
ศึกษาฯ

4.1.9 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

 -สงเสริมการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนนิคมพัฒนาฯ

    1,400,000 จังหวัดสตูล กองการ
ศึกษาฯ

4.1.10 การจัดหาอาหารเสริม(นม)  - จัดหาอาหารเสริม(นม)สําหรับ
นักเรียน

       536,900 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน
นิคมฯ

4.1.11 การจัดหาอาหารกลางวัน  - จัดหาอาหารกลางวันสําหรับ
นักเรียน

       962,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน
นิคมฯ

4.2.1 การจัดการศูนยการเรียนรูชุมชน
อบจ.สตูล

 - การจัดการศูนยการเรียนรู
ชุมชนของ อบจ.

         50,000 จังหวัดสตูล กองการ
ศึกษาฯ

4.2.2 การจัดการศูนยเสาะหาและพัฒนา
เด็กที่มีความสามารถพิเศษในทองถ่ิน
(ศูนย GTX) จังหวัดสตูล

 - การจัดการศูนยเสาะหาและ
พัฒนาเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษในทองถ่ิน (ศูนย GTX)
จังหวัดสตูล

       500,000 ศูนยขอมูล
สารสนเทศฯ

กองการ
ศึกษาฯ

4.3.1 การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

 - พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

       102,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน
นิคมฯ

4.3 พัฒนาบุคลากรดานการศึกษา

4.2 สงเสริม  สนับสนุนเพ่ิมชองทางการเรียนรูใหแกประชาชน
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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.

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

4.4.1 ปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬากลาง
จังหวัดสตูล

 - ปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬา
กลางจังหวัดสตูล

       792,000 สนามกีฬา
กลาง
จังหวัดสตูล

กองการ
ศึกษาฯ

4.4.2 จัดงานวันเด็กแหงชาติประจําป 2555  - จัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ        800,000 อบจ.สตูล กองการ
ศึกษาฯ

4.4.3 จัดการแขงขันกีฬานักเรียนและเยาวชน  - จัดการแขงขันกีฬานักเรียน
และเยาวชน

       500,000 จังหวัดสตูล กองการ
ศึกษาฯ

4.4.4 จัดการแขงขันกีฬาสตูลลีก  - จัดการแขงขันกีฬาสตูลลีก     2,500,000 จังหวัดสตูล กองการ
ศึกษาฯ

4.4.5 จัดสงทีมกีฬา อบจ. สตูล เขารวมการ
แขงขัน

 - สงบุคลากรของ อบจ.สตูล เขา
รวมการแขงขันกีฬาตางๆ เชน
อบจ.คัพภาคใต ฯลฯ

    1,500,000 ในและนอก
พื้นที่ จ.สตูล

กองการ
ศึกษาฯ

4.4.6 จัดสงทีมนักกีฬาจังหวัดเขารวมการ
แขงขัน

 - จัดสงทีมนักกีฬาจังหวัดเขา
รวมการแขงขัน

       500,000 ในและนอก
พื้นที่ จ.สตูล

กองการ
ศึกษาฯ

4.4.7 จัดสงทีมเขารวมการแขงขันมหกรรม
กีฬาและวิชาการนักเรียนศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดี
กา) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต

 - จัดสงทีมเขารวมการแขงขัน
มหกรรมกีฬาและวิชาการ
นักเรียนศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด(ตาดีกา) 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต

       200,000 ในและนอก
พื้นที่ จ.สตูล

กองการ
ศึกษาฯ

4.4 สงเสริม  สนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการ
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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.

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

4.4.8 สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาจังหวัด
สตูล

 - อุดหนุนสมาคมสงเสริมการ
กีฬาจังหวัดสตูลเพื่อใชในการ
สงเสริมและสนับสนุน
การกีฬาจังหวัดสตูล

    2,000,000 ในและนอก
พื้นที่ จ.สตูล

กองการ
ศึกษาฯ

4.5.1 อบรมสัมมนาผูรับผิดชอบดูแลสนาม
กีฬากลางจังหวัดสตูล(ถายโอนระดับ
จังหวัด)

 - สงผูรับผิดชอบดูแลสนามกีฬา
กลางจังหวัดสตูล(ถายโอนระดับ
จังหวัด)เขารับการอบรม

         16,000 ในและนอก
พื้นที่ จ.สตูล

กองการ
ศึกษาฯ

4.6.1 สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ และกลุม
ภาวะเสี่ยง

 - จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ  และกลุมภาวะเสี่ยง

    3,300,000 จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

4.6.2 คัดกรองผูปวยโรคตอกระจก  - จัดกิจกรรมคัดกรองผูปวยโรค
ตอกระจก

       100,000 จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

4.6.3 สงเสริมสนับสนุนดานสาธารณสุข
การปองกันและควบคุมโรค

 - สงเสริมสนับสนุนดาน
สาธารณสุขการปองกันและ
ควบคุมโรค

    1,000,000 จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

4.6.4 เสริมสรางสุขภาพภาคประชาชนเพื่อ
การพึ่งตนเอง (แพทยทางเลือก)

 - จัดอบรมเสริมสรางสุขภาพ
ภาคประชาชนเพื่อการพึ่งตนเอง
(แพทยทางเลือก)

       200,000 จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

4.6.5 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนดานสุขภาพ

 - อุดหนุนโรงพยาบาลสตูล     2,000,000 จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

4.5 พัฒนาบุคลากรดานการกีฬา

4.6 สงเสริม  สนับสนุนดานสาธารณสุข  การปองกัน  และควบคุมโรค
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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.

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

4.7.1 จัดงานวันอสม.  - จัดงานวันอสม        200,000 จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

4.7.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กพิการและ
ครอบครัวจังหวัดสตูล

 - อุดหนุนศูนยการศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดสตูล

       200,000 จังหวัดสตูล กองการ
ศึกษาฯ

4.9.1 ฝกทบทวนอาสาสมัครตํารวจบาน
ปองกันอาชญากรรม

 - อุดหนุนตําตรวจภูธร
จังหวัดสตูล

       126,200 จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

4.10.1 จัดงานวันตอตานยาเสพติด  - จัดงานวันตอตานยาเสพติด        100,000 จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

4.11.1 สงเสริมการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

 - จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

       150,000 อบจ.สตูล กองชาง

4.11.2 เสวนาใชปญญาเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ
จังหวัดสตูล

 - จัดการเสวนาใชปญญาเพื่อ
รับมือกับภัยพิบัติจังหวัดสตูล

       150,000 อบจ.สตูล กองชาง

4.11.3 จัดซื้อเรือทองแบน  - จัดซื้อเรือทองแบนเพื่อใชใน
งานดานสาธารณภัยและ
สิ่งแวดลอม จํานวน 6 ลํา

       420,000 อบจ.สตูล กองชาง

4.8 การจัดระเบียบสังคมและชุมชน

4.7 สงเสริม  สนับสนุนการจัดการสวัสดิการสังคม  และสังคมสงเคราะห

4.11 การปองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย

4.9 การรักษาความสงบ  เรียบรอย  และความปลอดภัย  ของชุมชน

4.10 สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
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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.

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

4.12.1 จัดงานวันสตรีสากล  - จัดงานวันสตรีสากล        300,000 จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

5.1.1 จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแก
ศาสนิกชน

 - จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกศาสนิกชน

       600,000 จังหวัดสตูล กองการ
ศึกษาฯ

5.1.2 สงเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน  - จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกมุสลิมในเดือนรอมฎอน

       500,000 จังหวัดสตูล กองการ
ศึกษาฯ

5.1.3 จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน
มุสลิม

 - จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชนมุสลิม

       500,000 ศูนยคลองชาง กองการ
ศึกษาฯ

5.1.4 อบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแก
พุทธศาสนิกชน

 - อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล        100,000 จังหวัดสตูล กองการ
ศึกษาฯ

5.2.1 อบรมใหความรูครูสอนดานศาสนา
(กีรออาต)ี

 - จัดฝกอบรมฯ        200,000 จังหวัดสตูล กองการ
ศึกษาฯ

5.2.2 อุปสมบทพระภิกษุ  บรรพชาสามเณร
 และบวชศีลจาริณี
เฉลิมพระเกียรติ

 - อุดหนุนพุทธสมาคม
จังหวัดสตูล

       300,000 จังหวัดสตูล กองการ
ศึกษาฯ

5.2 สงเสริม  ทํานุบํารุงศาสนา

5 ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น
5.1 สงเสริมการอนุรักษ  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น

4.12 สงเสริมความเขมแข็งสถาบันครอบครัว/ชุมชน/สังคม
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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.

หนวย
ดําเนินการ
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ดําเนินการ

5.3.1 จัดการแขงขันวาวประเพณีจังหวัด
สตูลและแสดงวาวนานาชาติ

 - จัดการแขงขันวาวประเพณี
จังหวัดสตูล  และแสดงวาว
นานาชาติ

    2,000,000 จังหวัดสตูล กองการ
ศึกษาฯ

5.3.2 จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา  - จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา        400,000 จังหวัดสตูล กองการ
ศึกษาฯ

5.3.3 สงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
จังหวัดสตูล

 - กิจกรรมสงเสริมประเพณีและ
วัฒนธรรมจังหวัดสตูล

       830,000 จังหวัดสตูล กองการ
ศึกษาฯ

5.3.4 จัดอบรมศาสนพิธีกรสงฆ  - จัดอบรมศาสนพิธีกรสงฆ        100,000 จังหวัดสตูล กองการ
ศึกษาฯ

5.3.5 งานวันรําลึกเกียรติประวัติทาน
ศาสดานบีมูฮํามัด

 - อุดหนุนคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดสตูล

       300,000 จังหวัดสตูล กองการ
ศึกษาฯ

5.3.6 สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา

 - อุดหนุนพุทธสมาคม
จังหวัดสตูล

       200,000 จังหวัดสตูล กองการ
ศึกษาฯ

6.1.1 รักษ เล ปา ฟา สตูล  - จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณ
แหลงทองเที่ยวจังหวัดสตูล

    1,000,000 จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

6 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม
6.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.3 สงเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม  งานประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาที่มีลักษณะเดนของทองถิ่น

5.5 สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษและบํารุงรักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุ
5.4 สงเสริมใหมีการสรางงานศิลปะของทองถิ่นใหมีเอกลักษณเฉพาะตัว

19



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

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ

6.1.2 ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 - จัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสํานึก
เครือขายอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

       200,000 จังหวัดสตูล กองชาง

6.3.1 กอสรางงานปองกันการกัดเซาะตลิ่ง
คลองฉลุง ม.1 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล

 - กอสรางตามแบบแปลนที่อบจ.
 กําหนด

    1,500,000 ต.ฉลุง
อ.เมือง
จ.สตูล

กองชาง

6.3.2 กอสรางเข่ือนหินปองกันคลื่นซัด
ชายฝงม.5 บานยะระโตดใหญ
ต.เกาะสาหราย อ.เมือง จ.สตูล

 - กอสรางเข่ือนหินขนาดความ
ยาวไมนอยกวา 150.00 ม

    2,000,000 ต.เกาะ
สาหราย
อ.เมือง
จ.สตูล

กองชาง

6.5.1 จัดการขยะโดยชุมชนอยางยั่งยืน  - จัดการขยะโดยชุมชนและ
จัดการขยะเกาะหลีเปะ

       250,000 จังหวัดสตูล กองชาง

6.5.2 คลองสวยน้ําใส (รักษคลองดุสน)  - จัดกิจกรรมการและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําใน
คลองดุสน

       100,000 จังหวัดสตูล กองชาง

6.5 สงเสริมการบริหารจัดการขยะ  สิ่งปฎิกูล  และบําบัดนํ้าเสีย
6.4 สงเสริมการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

6.2 สงเสริมการฟนฟู  และบําบัดสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
6.3 สนับสนุนใหมีการเฝาระวังและปองกันมิใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม
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6.5.3 สบทบคากอสรางศูนยกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

 - อุดหนุนเทศบาลตําบลกําแพง
เพื่อสบทบคากอสราง
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

    2,155,900 อําเภอละงู กองชาง

7.1.1 สุดยอดผูนําสูความสมานฉันท (อบรม
ผูนําทองที่เพื่อทํางานรวมกับผูนํา
ทองถ่ิน)

 - อบรมผูนําทองที่เพื่อทํางาน
รวมกับผูนําทองถ่ิน

       100,000 จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

7.1.2 อบจ. พบประชาชน  - จัดกิจกรรม อบจ. พบ
ประชาชน  ทุกอําเภอ

    1,700,000 จังหวัดสตูล กองกิจฯ

7.1.3 สุดยอดผูนําสูความสมานฉันท  - จัดประชุม/สัมมนาฯ        800,000 ในหรือนอก
พื้นที่จังหวัด
สตูล

กองกิจฯ

7.1.4 การดําเนินงานศูนยเครือขายแกไข
ปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถ่ิน (Clinic Center)

 - การดําเนินงานศูนยเครือขาย
แกไขปญหาและสงเสริมการมี
สวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน
(Clinic Center)

       100,000 จังหวัดสตูล กองแผนฯ

7.1.5 กิจกรรมเยาวชนจังหวัดสตูล  - สงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน

       500,000 กองการ
ศึกษาฯ

 7 ดานการพัฒนาเพ่ือความสมานฉันทและบริหารจัดการองคกรที่ดี
7.1 การสงเสริม  การมีสวนรวม  ของประชาชน  ในการพัฒนาทองถิ่น
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7.2.1 การจัดการเลือกตั้ง  - จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
อบจ.สตูลกรณีครบวาระ หรือ
แทนตําแหนงที่วาง

   13,000,000 จังหวัดสตูล กองกิจฯ

7.3.1 จัดทําเอกสารเผยแพรหรือ
ประชาสัมพันธ

 - จัดทําวารสาร อบจ. สตูล
 - เผยแพร ประชาสัมพันธโดยใช
สื่อตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน
ปาย วีซีดี แผนพับ เปนตน

    1,500,000 ในและนอก
พื้นที่จังหวัด
สตูล

สํานักปลัดฯ

7.3.2 การจัดงานวันทองถ่ินไทย  - จัดงานวันทองถ่ินไทย        300,000 จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

7.3.3 การประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

 - การดําเนินการจางองคกรหรือ
สถาบันที่เปนกลางเพื่อเปน
ผูดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการ

         30,000 จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

7.3.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4
ดาน (BSC)

 - การดําเนินการจางองคกรหรือ
สถาบันการศึกษาดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4
 ดาน (BSC)

       100,000 จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

7.3.5 จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล

 - จัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัด
ตามระเบียบกําหนด

       100,000 อบจ.สตูล กองแผนฯ

7.2 การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิเสรีภาพของประชาชน

7.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการ  และเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกร
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7.3.6 การติดตามและประเมินผลนโยบาย
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

 - จัดจางองคกรหรือ
สถาบันการศึกษาเพื่อดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลนโยบาย
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

       100,000 จังหวัดสตูล กองแผนฯ

7.3.7 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

 - จัดจางองคกรหรือ
สถาบันการศึกษาเพื่อดําเนินการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล

       200,000 จังหวัดสตูล กองแผนฯ

7.3.8 จัดทําเอกสารเผยแพรหรือ
ประชาสัมพันธ

 - จัดทําเอกสารเผยแพรหรือ
ประชาสัมพันธภารหนาที่และ
ผลงานของกองคลัง

         14,000 ในและนอก
พื้นที่จังหวัด
สตูล

กองคลัง

7.3.9 จางสํารวจออกแบบ  - จางที่ปรึกษาสํารวจออกแบบ
รายละเอียดตามที่ อบจ.กําหนด

       500,000 จังหวัดสตูล กองชาง

7.4.1 ฝกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดู
งานของบุคลากร อบจ.สตูล
ภายในประเทศ  และ  หรือ
ตางประเทศ

 - จัดฝกอบรม สัมมนา และ
ทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร
อบจ.สตูลฯ

    3,500,000 ในหรือนอก
พื้นที่จังหวัด
สตูล

กองกิจฯ
7.4 การเพ่ิมสมรรถนะบุคลากร
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7.4.2 ฝกอบรมเก่ียวกับการเงิน บัญชีและ
พัสดุ หลักสูตรระบบบันทึกบัญชี
ของ อปท.

 - อบรมเก่ียวกับการเงิน บัญชี
และพัสดุ หลักสูตรระบบบันทึก
บัญชีของ อปท.

       150,000 ในหรือนอก
พื้นที่จังหวัด
สตูล

กองคลัง

7.5.1 ปรับปรุงหรือดัดแปลงหองประชุม
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ชั้น 4

 - ปรับปรุงหรือดัดแปลงหอง
ประชุมองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล ชั้น 4

       110,600 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

7.5.2 คาปรับปรุงเว็ปไซต อบจ.สตูล  - ปรับปรุงเว็ปไซต อบจ.สตูล          40,000 อบจ.สตูล กองแผนฯ
7.5.3 เพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองมือ เคร่ืองใช

ประจําสํานักงาน อบจ. สตูล
 - จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค
จํานวน 60 ตัว

         52,800 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

7.5.4 "  - จัดซื้อเกาอ้ี จํานวน 100 ตัว        116,600 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ
7.5.5 "  - จัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 1ชุด          20,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ
7.5.6  - จัดซื้อเคร่ืองรับ-สงวิทยุ ระบบ

 FM จํานวน 8 เคร่ือง
         30,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

7.5.7 "  - จัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล DSLR จํานวน 1ชุด

         40,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

7.5.8 "  - จัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล จํานวน 1ชุด

         20,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

7.5.9 "  - จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงานจํานวน 1 เคร่ือง

         17,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

7.5.10 "  - จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เคร่ือง

         31,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

7.5 การปรับปรุง  พัฒนา  เคร่ืองมือเคร่ืองใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสถานที่ปฏิบัติงาน
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7.5.11 "  - จัดซื้อเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร
 / ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2
เคร่ือง

         10,400 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

7.5.12 "  - จัดซื้อเคร่ืองพิมพ
Multifunction ชนิดเลเซอร /
ชนิด LED สี  จํานวน 1 เคร่ือง

         28,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

7.5.13 "  - จัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟา
ขนาด 750 VA จํานวน 2 เคร่ือง

          6,600 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

7.5.14 "  - จัดซื้อพัดลมสามขา
ตั้งพื้น  จํานวน 5 เคร่ือง

         15,000 อบจ.สตูล กองกิจฯ

7.5.15 "  - จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร
ชนิดบานเลื่อน จํานวน 4 ตู

         34,000 อบจ.สตูล กองกิจฯ

7.5.16 "  - จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เคร่ือง

         17,000 อบจ.สตูล กองกิจฯ

7.5.17 "  - จัดซื้อเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร
 / ชนิด LEDขาวดํา
จํานวน 1 เคร่ือง

          5,200 อบจ.สตูล กองกิจฯ

7.5.18 "  - จัดซื้อเคร่ืองพิมพ
Multifunction ชนิดเลเซอร /
ชนิด LED สี  จํานวน 1 เคร่ือง

         28,000 อบจ.สตูล กองกิจฯ

7.5.19 "  - จัดซื้อเคร่ืองบันทึกเสียง
จํานวน 1 เคร่ือง

          2,590 อบจ.สตูล กองแผนฯ
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7.5.20 "  - จัดซื้อเคร่ืองพิมพ
Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จํานวน 1 เคร่ือง

          6,500 อบจ.สตูล กองแผนฯ

7.5.21 "  - จัดซื้อเคร่ืองสแกนเนอร
สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนยบริการ แบบที่ 2

         35,000 อบจ.สตูล กองแผนฯ

7.5.22 "   - จัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟา
ขนาด 750 VA จํานวน 2 เคร่ือง

          6,600 อบจ.สตูล กองแผนฯ

7.5.23 "  - จัดซื้อเคร่ืองบันทึกเสียง
จํานวน 1เคร่ือง

          2,590 อบจ.สตูล กองคลัง

7.5.24 "  - จัดซื้อเคร่ืองอัดจารบีแบบ
ใชลม จํานวน 1 ชุด

         20,865 อบจ.สตูล กองชาง

7.5.25 "  - จัดซื้อปมอัดฉีดแรงสูงชนิด
มอเตอรพรอมอุปกรณ
จํานวน 1ชุด

          6,000 อบจ.สตูล กองชาง

7.5.26 "  - จัดซื้อเคร่ืองสูบน้ําพรอม
อุปกรณทอประปาและอุปกรณ
ตางๆ จํานวน 1 ชุด

          7,000 อบจ.สตูล กองชาง

7.5.27 "  - จัดซื้อเคร่ืองตัดหญา แบบ
ขอออน จํานวน 2 เคร่ือง

         19,400 อบจ.สตูล กองชาง

7.5.28 "  - จัดซื้อไมสตาฟ จํานวน 4 อัน          11,300 อบจ.สตูล กองชาง
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7.5.29 "  - จัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอร
ใยแกว จํานวน 2 มวน

          3,540 อบจ.สตูล กองชาง

7.5.30 "  - จัดซื้อลอวัดระยะ
จํานวน 1 ชุด

         10,600 อบจ.สตูล กองชาง

7.5.31 "  - จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เคร่ือง

         17,000 อบจ.สตูล กองชาง

7.5.32 "  - จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร
โนตบุคสําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เคร่ือง

         31,000 อบจ.สตูล กองชาง

7.5.33 "  - จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร
ชนิดบานเลื่อน จํานวน 5 ตู

         42,500 อบจ.สตูล กอง
การศึกษาฯ

7.5.34 "  - จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 4
ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู

          4,600 อบจ.สตูล กอง
การศึกษาฯ

7.5.35 "  - จัดซื้อชุดรับแขกแบบไม
จํานวน 1ชุด

         10,000 อบจ.สตูล กอง
การศึกษาฯ

7.5.36 "  - จัดซื้อแทนกลาวรายงาน
(โพเดียม)จํานวน 2 ตัว

         13,000 อบจ.สตูล กอง
การศึกษาฯ

7.5.37 "  - จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค
จํานวน 4 ตัว

          6,800 อบจ.สตูล กอง
การศึกษาฯ

7.5.38 "  - จัดซื้อเกาอ้ีบุหนัง
จํานวน 10 ตัว

         11,660 อบจ.สตูล กอง
การศึกษาฯ
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7.5.39 "  - จัดซื้อเคร่ืองทําน้ําเย็นปลอด
สารตะก่ัวพรอมขาตั้งและ
คูลเลอร 1 ใบ จํานวน 1 เคร่ือง

          4,300 อบจ.สตูล กอง
การศึกษาฯ

7.5.40 "   - จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 2 เคร่ือง

         34,000 อบจ.สตูล กอง
การศึกษาฯ

7.5.41 "   - จัดซื้อเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร
 / ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2
เคร่ือง

         10,400 อบจ.สตูล กอง
การศึกษาฯ

7.5.42 "   - จัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟา
ขนาด 750 VA จํานวน 2 เคร่ือง

          6,600 อบจ.สตูล กอง
การศึกษาฯ

7.5.43 "  - จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบราง
เลื่อน ขนาด 10 ตู จํานวน 2 ชุด

       300,000 อบจ.สตูล กองพัสดุฯ

7.5.44 "  - จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 5 เคร่ือง

         85,000 อบจ.สตูล กองพัสดุฯ

7.5.45 "  - จัดซื้อเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร
 / ชนิด LED ขาวดํา  จํานวน 3
เคร่ือง

         15,600 อบจ.สตูล กองพัสดุฯ

7.5.46 ขยายเขตไฟฟาศูนยเคร่ืองจักรกลของ
 อบจ.

ขยายเขตไฟฟาศูนย
เคร่ืองจักรกลของ อบจ.

    1,200,000 ศูนยเคร่ือง
จักรกลฯ

กองชาง
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7.5.47 กอสรางร้ัวศูนยเคร่ืองจักรกลของ
อบจ.สตูล

 - กอสรางร้ัวพรอมปายศูนย
เคร่ืองจักรกล ตามแบบแปลนที่
กําหนด

       950,000 ศูนยเคร่ือง
จักรกลฯ

กองชาง

7.5.48 กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุกภายใน
ศูนยเคร่ืองจักรกลของ อบจ.สตูล

 - กอสรางถนนผิวจราจร
หินคลุก ขนาดผิวจราจรกวาง
8.00 ม. ยาว 0.450 กม.หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 3,600 ตร.ม.

    1,500,000 ศูนยเคร่ือง
จักรกลฯ

กองชาง

7.5.49 กอสรางระบบประปาขนาดเล็กศูนย
เคร่ืองจักรกล อบจ.สตูล ต.คลองขุด
อ.เมือง จ.สตูล

 - กอสรางระบบประปาขนาด
เล็ก ตามแบบแปลนฯ

         50,000 อ.เมือง
จ.สตูล

กองชาง

7.5.50 ซอมใหญเคร่ืองจักรกลและ
ยานพาหนะ(OVERHAUL)

 - ซอมใหญเคร่ืองจักรกลและ
ยานพาหนะ(OVERHAUL)

    1,500,000 จังหวัดสตูล กองชาง

8.1.1 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน ในการพัฒนาทองถ่ิน

 - จัดกิจกรรมสงเสริม
ภูมิปญญาทองถ่ิน

          5,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน
นิคมฯ

8.1.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน ในการพัฒนาทองถ่ิน

 - พัฒนาการเรียนการสอนสาระ
การงานพื้นฐานอาชีพ

         50,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน
นิคมฯ

8.2 พัฒนาระบบบริหาร  และสงเสริม  สนับสนุน  พัฒนาศักยภาพครู

8.1 พัฒนาการเรียนรูควบคูปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
8 ดานการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในการพัฒนาทองถิ่น
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8.3.1 พัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน  - พัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน          30,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน
นิคมฯ

8.3.2 จัดซื้อหนังสือหองสมุดโรงเรียน  - จัดซื้อหนังสือหองสมุดโรงเรียน          60,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน
นิคมฯ

8.3.3 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน ในการพัฒนาทองถ่ิน

 - เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

         60,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน
นิคมฯ

8.4.1 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  - ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา          20,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน
นิคมฯ

8.4.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน ในการพัฒนาทองถ่ิน

 - พัฒนาประสิทธิภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน

         85,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน
นิคมฯ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

8.3 พัฒนาอาคาร  สถานที่  สภาพแวดลอม  และสรางแหลงเรียนรู

8.4 สงเสริมความสัมพันธ  และความรวมมือกับผูปกครอง  และชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา

X

X.X

X.X.X
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