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

วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนนิงานประจําปี พ.ศ.2556 
 สําหรับแผนการดําเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และ
กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

แผนการดําเนินงานเป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ทําให้แนวทางการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่างๆของ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก
ย่ิงขึ้น 

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนนิงาน 
ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล  ได้รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จะมีการดําเนินการจริงในพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยได้จัดประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายเพ่ือบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานและกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายละเอียดแผนงาน/โครงการ เมื่อวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2555  

ขั้นตอนที่ 2  การจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ได้จัดทําร่างแผนการดําเนินงานโดยนําข้อมูลที่ได้มา
พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูลที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือนําเสนอให้
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลพิจารณา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2555 และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ได้พิจารณาร่าง
แผนการดําเนินงานเพ่ือนําเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 

ขั้นตอนท่ี 3  การประกาศใช้แผนการดําเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
นําร่างแผนการดําเนินงานเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพ่ือประกาศใช้  
และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ  สามารถตรวจสอบได้ 
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ประโยชน์ของแผนการดําเนนิงาน 
1. แสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
2. แสดงถึงความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรมกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
3. เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 
4. ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีน้ัน 

การจัดสรรงบประมาณในปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ประมาณการรายรับโดยรวมเงินอุดหนุนทั่วไปไว้จํานวน  
225,000,000 บาท  ซึ่งจาํแนกให้เห็นดังน้ี 

1.งบประมาณเพ่ือการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร์  132,149,870 บาท 
2.งบประมาณเพ่ือการบริหารบุคลากร รายจ่ายประจํา   83,518,600 บาท 
3.งบกลาง          9,343,530 บาท 
  รวม     225,000,000  บาท 

 
แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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งบประมาณเพื่อการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร ์ประจําปีงบประมาณ 2556 
1  ด้านการท่องเท่ียวที่ประทับใจ           8,836,000  
2. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย           37,318,000  
3. ด้านเศรษฐกิจ             1,500,000  
4. ด้านสังคม          36,566,100  
5. ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น           7,350,000  
6. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม           7,043,000  
7. ด้านการพัฒนาเพ่ือความสมานฉันทแ์ละการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี          26,901,000  
8. ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น             6,635,770  

รวม        132,149,870  
 

แผนภูมิแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556                
(เฉพาะงบพัฒนาฯ) 
       

 
 

 



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ที่ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการ/กิจกรรม

ทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยดําเนินการ

 1.1  พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวให้มีสิ่งอํานวยความ

สะดวกครบครัน
2 1.67 4,316,000          3.27 กองช่าง

 1.2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ                              -    - -                   -                   -

 1.3  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงรุก 1 0.83 1,500,000          1.14 สํานักปลัดฯ

1.4  พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  1 0.83 220,000             0.17 สํานักปลัดฯ

1.5 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 3 2.50 2,800,000          2.12 สํานักปลัดฯ

1.6 จัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและความ

ปลอดภัยในการท่องเที่ยว
                             -   -                                           -   -                  -                

1.7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว                              -   -                                           -   -                  -                

1.8 เพิ่มมาตรฐานการให้บริการ ร้านค้า โรงแรม สถานบริการ                              -   -                                           -   -                  -                

รวม 7 5.83 8,836,000         6.69

2.1 ก่อสร้างบูรณะ และบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ทางบกและทาง

น้ําให้เชื่อมโยงกันทั้งจังหวัด
6 5.00 29,818,000 22.56 กองช่าง

2.2 ก่อสร้างบูรณะ และบํารุงรักษาแหล่งน้ํา ระบบชลประทาน 

ระบบประปา ขยายเขตการบริการน้ําประปาและไฟฟ้าสาธารณะ
1 0.83 5,500,000          4.16 กองช่าง

2.3  การจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองเฉพาะ และผังเมืองชุมชน                              -   -                       -                   -                   - 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

1. ด้านการท่องเที่ยวที่ประทับใจ

2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ที่ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการ/กิจกรรม

ทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยดําเนินการ

 2.4 เพิ่ม/ปรับปรุงหรือซ่อมแซมงานวิศวกรรมจราจร 1 0.83 2,000,000          1.51 กองช่าง

รวม 8 6.67 37,318,000 28.24

3.1  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 2 1.67 550,000 0.42 กองแผนฯ

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดสินค้าการเกษตร 1 0.83 300,000             0.23 สํานักปลัดฯ

3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 1 0.83 200,000             0.15 สํานักปลัดฯ

3.4 ส่งเสริมด้านปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง                              -   -                       -                   0.00  - 

3.5 ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์ 3 2.50 450,000 0.34 สํานักปลัดฯ

3.6 พัฒนาการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพ                              -   -                       -                   0.00  - 

รวม 7 5.83 1,500,000 1.14

4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภททุกระดับ
8 6.67 5,000,000 3.78

กองแผนฯ/

กองการศึกษาฯ
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน 3 2.50 10,750,000 8.13 กองการศึกษาฯ

4.3 พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา  -  - -                   -                  กองการศึกษาฯ

4.4 ส่งเสริม สนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 11 9.17 11,784,000 8.92 กองการศึกษาฯ

4.5 พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา 2 1.67 212,000 0.16 กองการศึกษาฯ

4.6 ส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค 6 5.00 7,330,100 5.55 สํานักปลัดฯ

4.7 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์
2 1.67 300,000 0.23

สํานักปลัดฯ/

การศึกษาฯ

4.8 การจัดระเบียบสังคมและชุมชน   -  -                     -   -                   - 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4.การพัฒนาด้านสังคม
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ที่ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการ/กิจกรรม

ทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยดําเนินการ

4.9 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน 1 0.83 300,000 0.23 สํานักปลัดฯ

4.10 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2 1.67 200,000 0.15 สํานักปลัดฯ

4.11 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 1.67 390,000 0.30 กองช่าง

4.12 ส่งเสริมความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว/ชุมชน/สังคม 1 0.83 300,000             0.23 สํานักปลัดฯ

รวม 38 31.67 36,566,100 27.67

5.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 1.67 1,000,000 0.76 กองการศึกษาฯ

5.2 ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา 2 1.67 500,000 0.38 กองการศึกษาฯ

5.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม งานประเพณีและพิธีกรรม

ทางศาสนาที่มีลักษณะเด่นของท้องถิ่น
6 5.00 5,850,000 4.43 กองการศึกษาฯ

5.4 ส่งเสริมให้มีการสร้างงานศิลปะของท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์

เฉพาะตัว
  -  - -                   -                   - 

5.5 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และบํารุงรักษาโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ
  -  - -                   -                   - 

รวม 10 8.33 7,350,000 5.56

6.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 1.67 1,200,000 0.91
สํานักปลัดฯ/

กองช่าง

6.2 ส่งเสริมการฟื้นฟูและบําบัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 0.833 50,000              0.04                กองช่าง

5. การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปํญญาท้องถิ่น

6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ที่ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการ/กิจกรรม

ทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยดําเนินการ

6.3 สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังและป้องกันมิให้ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
1 0.83 3,500,000 2.65 กองช่าง

6.4 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม
  -  - -                   -                   - 

6.5 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสีย 3 2.50 2,293,000 1.74 กองช่าง

รวม 7 5.83 7,043,000 5.33

7.1 การส่งเสริม การมีส่วนร่วม ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
7 5.83 4,350,000 3.29

สป,กองกิจฯ,

กองแผนฯ,กศ

7.2 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน
2 1.67 11,600,000 8.78 กองกิจ

7.3  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ และเสริมสร้าง

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร 6 5.00 4,930,000 3.73
สป,กองแผนฯ,

กองคลัง, กองช่าง

7.4  การเพิ่มสมรรถนะบุคลากร 7 5.83 2,974,000 2.25 กองกิจ,กองคลัง

7.5  การปรับปรุง พัฒนา เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

และสถานที่ปฏิบัติงาน
6 5.00 3,047,000 2.31 ทุกส่วนราชการ

รวม 28 23.33 26,901,000 20.36

8.1พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง สู่ความเป็นเลิศ 8 6.67 3,190,970 2.41 โรงเรียนนิคมฯ

7.ด้านการพัฒนาเพื่อความสมานฉันท์และบริหารจัดการองค์กรที่ดี

8  ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ที่ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการ/กิจกรรม

ทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยดําเนินการ

8.2 พัฒนาระบบบริหารและส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร
2 1.67 1,563,000          1.18 โรงเรียนนิคมฯ

8.3 พัฒนาสภาพแวดล้อม และสร้างแหล่งเรียนรู้ 4 3.33 1,801,800 1.36 โรงเรียนนิคมฯ

8.4  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนชุมชนในการพัฒนา

การศึกษา
1 0.83 80,000 0.06 โรงเรียนนิคมฯ

รวม 15 12.50 6,635,770 5.02

รวมทั้งสิ้น 120 100 132,149,870 100
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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

1.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 84 

พรรษา

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระ

เกียรติฯ บ้านไร่สาธิต ม.9

 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง 

ตามแบบแปลนที่กําหนด

3,316,000   ต.อุใดเจริญ

อ.ควนกาหลง

จ.สตูล

กองช่าง

1.1.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  - ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา 

ตามแบบแปลนที่กําหนด

   1,000,000 จังหวัดสตูล กองช่าง

1.3.1 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

จังหวัดสตูล

 - จัดทําสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น 

วิทยุ /โทรทัศน์/ป้าย

ประชาสัมพันธ์ / สื่อสิ่งพิมพ์ /

แผ่นพับ / วีซีดี คู่มือท่องเที่ยว 

ฯลฯ

1,500,000 ในและนอกพื้นที่ 

จ.สตูล

สํานัก

ปลัดฯ

พ.ศ. 2556

1. ด้านการท่องเที่ยวที่ประทับใจ

 1.1  พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน

 1.2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ

 1.3  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงรุก

1.4  พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

บัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ

หน่วย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2555
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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

พ.ศ. 2556ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ

หน่วย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2555

1.4.1 อบรมมัคคุเทศก์  - เยาวชนและประชาชนทั่วไปใน

จังหวัดสตูล ผู้ประกอบอาชีพด้าน

การนําเที่ยวที่ยังไม่มีใบอนุญาตนํา

เที่ยว

      220,000 จังหวัดสตูล สํานัก

ปลัดฯ

1.5.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด

สตูลทั้งในและต่างประเทศ

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวจังหวัดสตูลทั้งในและ

ต่างประเทศ เช่น การแข่งขันตก

ปลาบาราฟิชชิ่งคัพ ฯลฯ

   1,500,000 จังหวัดสตูล สํานัก

ปลัดฯ

1.5.2 เปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล  - จัดงานเปิดฟ้าอันดามนัสวรรค์

สตูล

- จัดกิจกรรมแสงสีเสียงผสม

   1,000,000 จังหวัดสตูล สํานัก

ปลัดฯ

1.5.3 จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว  - จัดการแข่งขันแรลลี่จักรยาน

- วิ่งปั่นเฉลิมพระเกียรติสอง

แผ่นดิน

      300,000 จังหวัดสตูล สํานัก

ปลัดฯ

1.5 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

1.6  จัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

1.7  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว

1.8  เพิ่มมาตรฐานการให้บริการ ร้านค้า  โรงแรม  สถานบริการ
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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

พ.ศ. 2556ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ

หน่วย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2555

2.1.1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต สาย บ.พรุต้นอ้อ -

บ.สวนไทย อ.ท่าแพ

 - ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์

ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 ม.

ยาว 1.400 กม.

   7,140,000 ต.ท่าเรือ

ต.แป-ระ

อ.ท่าแพ 

จ.สตูล

กองช่าง

2.1.2 ก่อสร้างถนนคสล. สาย 

บ.สะพานแร่ - บ.บ้านป่าเสม็ด

 อ.ท่าแพ

 - ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5 ม.

ยาว 1.480 กม.

   6,290,000 ต.ท่าแพ

ต.ท่าเรือ

อ.ท่าแพ 

จ.สตูล

กองช่าง

2.1.3 ก่อสร้างถนนลาดยาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

สาย บ.ช่องไทร - บ.ท่าซิว 

ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า

 - ก่อสร้างถนนยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต  กว้าง 6 ม. 

ยาว 1.000 กม.

   5,100,000 ต.นาทอน

อ.ทุ่งหว้า 

จ.สตูล

กองช่าง

2.1.4 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอ

นกรีต สายบ้านควนไสน 

ต.กําแพง - คลองละงู 

ต.น้ําผุด อ.ละงู

 - ซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติก

คอนกรีต กว้าง 6.00 ม.

ระยะทาง1.100 กม.

   5,000,000 ต.น้ําผุด

อ.ละงู 

จ.สตูล

กองช่าง

2.1.5 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัสท์ติกคอนกรีต สาย 

บ.คีรีวงศ์ - บ.ทุ่งดินลุ่ม 

ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า

  - ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัสท์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจร

กว้าง 6.00 ม. ยาว 1.000 กม.

   3,408,000 ต.ป่าแก่บ่อหิน 

อ.ทุ่งหว้า

จ.สตูล

กองช่าง

2.1  ก่อสร้าง บูรณะ และบํารุงรักษา เส้นทางคมนาคม ทางบก และทางน้ําให้เชื่อมโยงกันทั้งจังหวัด

 2  ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย
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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

พ.ศ. 2556ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ

หน่วย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2555

2.1.6 ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง

โต๊ะแหนด-ทุ่งหญ้าวังปะ ม.2-3

ต.วังประจัน อ.ควนโดน

 - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม

เหล็ก กว้าง 8.00 ม.

ยาว  24.00  ม.

   2,880,000 ต.วังประจัน

อ.ควนโดน

จ.สตูล

กองช่าง

2.2.1 ติดตั้งระบบส่องสว่าง

"HIGH MAST"

 - ติดตั้งระบบส่องสว่างในพื้นที่

จังหวัดสตูล จํานวน 11 ต้น

(ต้นละ 500,000 บาท)

   5,500,000 จังหวัดสตูล กองช่าง

2.4.1 ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณ

อันตรายบนถนน อ.ละงู

 - ติดตั้งเครื่องหมายจราจร

บริเวณจุดเสี่ยงและบริเวณ

อันตรายบนถนน ตามแบบฯ

2,000,000 จังหวัดสตูล กองช่าง

3.1.1 ส่งเสริมอาชีพเกษตร  - ฝึกอบรมอาชีพเกษตรให้แก่

ประชาชนในจังหวัดสตูล

      500,000 จังหวัดสตูล กองแผนฯ

3.1.2 ประกวดศูนย์บริการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบล

 - อุดหนุนสํานักงานเกษตร

จังหวัดสตูลเพื่อจัดกิจกรรม

ประกวดศูนย์บริการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

       50,000 จังหวัดสตูล กองแผนฯ

2.2  ก่อสร้าง  บูรณะ  และบํารุงรักษา  แหล่งน้ํา  ระบบชลประทาน  ระบบประปา  ขยายเขตการบริการ  น้ําประปา  และไฟฟ้าสาธารณะ

2.3  การจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองเฉพาะ และผังเมืองชุมชน

2.4  เพิ่ม / ปรับปรุง  หรือซ่อมแซมงานวิศวกรรมจราจร

 3  ด้านเศรษฐกิจ

3.1  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
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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

พ.ศ. 2556ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ

หน่วย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2555

3.2.1 จัดงานวันจําปาดะของดี

เมืองสตูล

 - จัดงานวันจําปาดะของดี

เมืองสตูล ปี 2556

      300,000 จังหวัดสตูล สํานัก

ปลัดฯ

3.3.1 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ  - อบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ เช่น

  ผลิตภัณฑ์ชุมชน , ผลิตขนม  

ฯลฯ

      200,000 จังหวัดสตูล สํานัก

ปลัดฯ

3.5.1 ส่งเสริมการลงทุน  - อุดหนุนหอการค้าจังหวัดสตูล       150,000 จังหวัดสตูล สํานัก

ปลัดฯ

3.5.2 ปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดนัด

ควนโดน

 - ต่อเติมระบบประปา ฯลฯ       200,000 ต.ควนโดน

อ.ควนโดน

จ.สตูล

กองช่าง

3.5.3 อบรมผู้ประกอบการค้าน้ํามัน

เชื้อเพลิง

 - อบรมผู้ประกอบการค้าน้ํามัน

และสถานบริการในจังหวัดสตูล

      100,000 จังหวัดสตูล กองคลัง

3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดสินค้าการเกษตร

3.3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพ

3.4  ส่งเสริมด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.5  ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์
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4.1.1 ส่งเสริมการเรียนการสอน

โรงเรียนนําร่องเน้นหลักสูตร

เฉพาะด้าน "หลักสตูรกีฬา"

 - อุดหนุนโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน

โรงเรียนนําร่องเน้นหลักสูตร

เฉพาะด้าน "หลักสตูรกีฬา"

   1,500,000 โรงเรียนท่าแพ

ผดุงวิทย์

กองการ

ศึกษาฯ

4.1.2 ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ

ให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษา

อิสลามประจํามัสยิด 

(คุรุสัมพันธ์)

 - จัดให้มีการแสดง การประกวด

แข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ

และกีฬาของนักเรียนศูนย์

การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด

      150,000 จังหวัดสตูล กองการ

ศึกษาฯ

4.1.3 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สําหรับ

เด็กพิการอําเภอละงู

 - จัดตั้งศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษ 

สาขาละงู

      300,000 อ.ละงู

จังหวัดสตูล

กองช่าง

4.1.4 เตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสตูล

เข้ามหาวิทยาลัย

 - อุดหนุนโรงเรียนสตูลวิทยา

เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสตูล

เข้ามหาวิทยาลัย

   1,000,000 โรงเรียนสตูลวิทยา

โรงเรียนกําแพง

วิทยา

กองการ

ศึกษาฯ

4.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสตูล

 -  ส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสตูล 

เช่น ประกวดศูนย์เด็กเล็กจังหวัด

สตูล

      100,000 จังหวัดสตูล กองการ

ศึกษาฯ

4.1  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาทุกประเภท  ทุกระดับ

3.6  พัฒนาการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพ

4    ด้านสังคม
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4.1.6 พัฒนาความรู้และทักษะทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

จังหวัดสตูล

 - จัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับ

บุคลากรทางการศึกษา บุคลากร

ของ อปท.,หน่วยงานอื่นๆ และ

ประชาชนในจังหวัดสตูล

จํานวน 3 รุ่นๆละ 70 คน

   1,500,000 จังหวัดสตูล กองแผนฯ

4.1.7 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม และ

คุณภาพชีวิต

 - อุดหนุนสนง.คณะกรรมการ

อิสลามเพื่อจัดงานมหกรรม

วิชาการเปิดโลกทัศน์เยาวชนมุสลิม

      400,000 จังหวัดสตูล กองการ

ศึกษาฯ

4.1.8 นิเทศการศึกษา  - จัดทําแผนการศึกษาของ อบจ.

 - นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม

ของสถานศึกษาในสังกัดและที่รับ

อุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. 

จํานวน 4 โรงเรียน

       50,000 จังหวัดสตูล กองการ

ศึกษาฯ

4.2.1 การจัดการศูนย์การเรียนรู้

ชุมชน อบจ.สตูล

 - การจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน

อบจ.สตูล

      100,000 จังหวัดสตูล กองการ

ศึกษาฯ

4.2.2 การจัดการศูนย์เสาะหาและ

พัฒนาเด็กที่มีความสามารถ

พิเศษในท้องถิ่น (ศูนย์ GTX) 

จังหวัดสตูล

 - การจัดการศูนย์เสาะหาและ

พัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

ในท้องถิ่น (ศูนย์ GTX) จังหวัด

สตูล

      650,000 ศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศฯ

กองการ

ศึกษาฯ

4.2  ส่งเสริม  สนับสนุนเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน
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4.2.3 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเชียน

 - จ้างครูสอนภาษาอังกฤษ 

จํานวน 34 คน จํานวน 32 

โรงเรียนและบุคลากรอบจ.สตูล

  10,000,000 จังหวัดสตูล กองการ

ศึกษาฯ

4.4.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการ

กีฬาจังหวัดสตูล

 - อุดหนุนสมาคมส่งเสริมการ

กีฬาจังหวัดสตูล

3,000,000   ต.คลองขุด

อ.เมือง

จ.สตูล

กองการ

ศึกษาฯ

4.4.2 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  - จัดกิจกรรมงานวันเด็ก

แห่งชาติ

      800,000 อบจ.สตูล กองการ

ศึกษาฯ

4.4.3 ปรับปรุงสนามกีฬากลาง

จังหวัดสตูล

 - ซ่อมแซมปรับปรุง สนามกีฬา  

กลางจังหวัดสตูลตามแบบแปลน

ที่กําหนด      

704,000      สนามกีฬากลาง

จังหวัดสตูล

กองการ

ศึกษาฯ

4.4.4 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและ

เยาวชน

 - จัดแข่งขันกีฬานักเรียนและ

เยาวชน ระดับจังหวัด 

500,000      จังหวัดสตูล กองการ

ศึกษาฯ

       

4.3  พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา

4.4  ส่งเสริม  สนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ
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4.4.5 ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน

แห่งชาติ ครั้งที่ 29 คัดเลือก

ภาค 4

 - ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน

แห่งชาติ ครั้งที่ 29 คัดเลือกภาค 4

1,000,000   ในและนอกพื้นที่ 

จ.สตูล

กองการ

ศึกษาฯ

4.4.6 จัดการแข่งขันกีฬาสตูลลีก  - จัดการแข่งขันกีฬาสตูลลีก 2,500,000   ในและนอกพื้นที่ 

จ.สตูล

กองการ

ศึกษาฯ

4.4.7 จัดส่งทีมกีฬา อบจ. สตูล

เข้าร่วมการแข่งขัน

 - ส่งบุคลากรของ อบจ.สตูล 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ 

เช่น อบจ.คัพภาคใต้  ฯลฯ

1,500,000   ในและนอกพื้นที่ 

จ.สตูล

กองการ

ศึกษาฯ

4.4.8 ส่งเสริมนักกีฬาตัวแทนจังหวัด

ไปแข่งขันกีฬาในระดับภาค/

ประเทศ

 - จัดส่งทีมกีฬาจังหวัดสตูลเข้า

ร่วมการแข่งขันในระดับภาค / 

ประเทศ

500,000      ในและนอกพื้นที่ 

จ.สตูล

กองการ

ศึกษาฯ

4.4.9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการสนามกีฬา

 - จัดหาอุปกรณ์กีฬาพื้นฐานไว้

ประจําสนามกีฬา

       80,000 จังหวัดสตูล กองการ

ศึกษาฯ

4.4.10 จัดส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน

มหกรรมกีฬาและวิชาการ

นักเรียนศูนย์การศึกษา

อิสลามประจํามัสยิต (ตาดีกา)  

5 จังหวัดชายแดนใต้

 - จัดส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน

มหกรรมกีฬาและวิชาการ

นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลาม

ประจํามัสยิต(ตาดีกา) 5 จังหวัด

ชายแดนใต้

      200,000 ในและนอกพื้นที่ 

จ.สตูล

กองการ

ศึกษาฯ

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

พ.ศ. 2556ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ

หน่วย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2555

4.4.11 ก่อสร้างสวนสาธารณะชุมชน  - ก่อสร้างสวนสาธารณะชุมชน 

(สนามบิน ต.คลองขุด)

   1,000,000 จังหวัดสตูล กองช่าง

4.5.1 พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา  - จัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา

 - จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬา

                     ฯลฯ

200,000      ในและนอกพื้นที่ 

จ.สตูล

กองการ

ศึกษาฯ

4.5.2 พัฒนาบุคลากร

(ครูอาสาพัฒนากีฬา)

 - จัดอบรมครูอาสาพัฒนากีฬา 12,000       ในและนอกพื้นที่ 

จ.สตูล

กองการ

ศึกษาฯ

4.6.1 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และ

กลุ่มเสี่ยง

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง จํานวน 

4,945 ราย

   3,000,000 จังหวัดสตูล สํานัก

ปลัดฯ

4.6.2 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่

จําเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด

 - เงินสมทบสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็น

ต่อสุขภาพพระดับจังหวัด

   1,700,100 จังหวัดสตูล สํานัก

ปลัดฯ

4.5  พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา

4.6  ส่งเสริม  สนับสนุนด้านสาธารณสุข  การป้องกัน  และควบคุมโรค

18



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

พ.ศ. 2556ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ

หน่วย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2555

4.6.3 เตรียมความพร้อมการ

ดําเนินงานและบริหารจัดการ

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่

จําเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด

 - เตรียมความพร้อมการ

ดําเนินงานและบริหารจัดการ

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็น

ต่อสุขภาพระดับจังหวัด

       30,000 อบจ.สตูล สํานัก

ปลัดฯ

4.6.4 คัดกรองผู้ป่วยต้อกระจก  - จัดกิจกรรมคัดกรองผู้ป่วยโรค

ต้อกระจก จํานวน 1,000 ราย

      100,000 จังหวัดสตูล สํานัก

ปลัดฯ

4.6.5 พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคไตวาย

โรงพยาบาลละงู

 - อุดหนุนสนง.สาธารณสุข

จังหวัดสตูลเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และ

เครื่องมือในการรักษาผู้ป่วย

โรคไตวายโรงพยาบาลละงู

   2,000,000 จังหวัดสตูล สํานัก

ปลัดฯ

4.6.6 พัฒนาคุณภาพการบริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและผู้

พิการโรงพยาบาลท่าแพ

  -  อุดหนุนสนง.สาธารณสุข

จังหวัดสตูลเพื่อจัดซื้อเครื่องรักษา

ด้วยกระแสไฟฟ้าและรักษาด้วย

คลื่นอัลตร้าซาวด์ จํานวน 1เครื่อง

และเครื่องดึงกระดูกสันหลัง 

เตียงแบบปรับระดับระบบไฟฟ้า

พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด 

ให้แก่ โรงพยาบาลท่าแพ

      500,000 จังหวัดสตูล สํานัก

ปลัดฯ

4.7.1 จัดงานวันอสม.  - จัดงานวันอสม.       200,000 จังหวัดสตูล สํานัก

ปลัดฯ

4.7  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการสวัสดิการสังคม  และสังคมสงเคราะห์
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4.7.2 ค่ายสายใยรักแห่งครอบครัว

เด็กพิการจังหวัดสตูล

  - อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจําจังหวัดสตูล

      100,000 ศูนย์การศึกษา

พิเศษประจํา

จังหวัดสตูล

กองการ

ศึกษาฯ

4.9.1 ส่งเสริมการรักษาความสงบ

เรียบร้อยและความปลอดภัย

ของชุมชน

 - อุดหนุนตํารวจภูธรจังหวัดสตูล

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักษา

ความสงบเรียบร้อยและความ

ปลอดภัยของชุมชน

      300,000 จังหวัดสตูล สํานัก

ปลัดฯ

4.10.1 จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก  - จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก       100,000 จังหวัดสตูล สํานัก

ปลัดฯ

4.10.2  ประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดิน  -จัดประกวดกองทุนแม่ของ

แผ่นดิน

      100,000 จังหวัดสตูล กองแผนฯ

4.11.1 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

 -จัดกิจกรรมสง่เสริมการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

150,000      จังหวัดสตูล กองช่าง

4.11.2 ช่วยเหลือด้านสาธารณภัยทาง

ทะเล

 -จัดซื้อชุดประดาน้ําพร้อมอุปกรณ์

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง

ทะเล

240,000      จังหวัดสตูล กองช่าง

4.8  การจัดระเบียบสังคมและชุมชน

4.9  การรักษาความสงบ  เรียบร้อย  และความปลอดภัย  ของชุมชน

4.10  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

4.11  การป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัย
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4.12.1 จัดงานวันสตรีสากล  - จัดงานวันสตรีสากล       300,000 จังหวัดสตูล สํานัก

ปลัดฯ

5.1.1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดย

ใช้หลักศาสนา

 - จัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ให้กับศาสนิกชน

      500,000 จังหวัดสตูล กองการ

ศึกษาฯ

5.1.2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก

และเยาวชนมุสลิม อบจ.สตูล

 - จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ให้แก่เยาวชนมุสลิม

500,000      จังหวัดสตูล กองการ

ศึกษาฯ

5.2.1 อุปสมบทพระภิกษุ  บรรพชา

สามเณร  และบวชศีลจาริณี

 - อุปสมบทพระภิกษุ บรรพชา

สามเณร และบวชศีลจารณิี 

เฉลิมพระเกียรติ

300,000      จังหวัดสตูล กองการ

ศึกษาฯ

5.2.2 อบรมให้ความรู้ครูสอนด้าน

ศาสนา กีรอฮาตี

 - จัดอบรมครูผู้สอนด้านศาสนา 200,000      จังหวัดสตูล กองการ

ศึกษาฯ

5.3.1 ส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทาง

พุทธศาสนา

 - อุดหนุนพุทธสมาคม  

เพื่อจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา เช่น 

วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา เป็นต้น

200,000      จังหวัดสตูล กองการ

ศึกษาฯ

5.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.2  ส่งเสริม  ทํานุบํารุงศาสนา

5.3  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม  งานประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาที่มีลักษณะเด่นของท้องถิ่น

5  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.12  ส่งเสริมความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว/ชุมชน/สังคม
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5.3.2 จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา  - จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา       500,000 จังหวัดสตูล กองการ

ศึกษาฯ

5.3.3 ส่งเสริมประเพณีและ

วัฒนธรรมจังหวัดสตูล

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี

และวัฒนธรรมจังหวัดสตูล เช่น

ชักพระ กินเจ ลอยกระทง 

คริสต์มา ไหว้ผีโบ๋ เป็นต้น

      850,000 จังหวัดสตูล กองการ

ศึกษาฯ

5.3.4 แข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล

และแสดงว่าวนานาชาติ

 - จัดกิจกรรมแข่งขันว่าว

ประเพณีจังหวัดสตูลและแสดง

ว่าวนานาชาติ

   2,200,000 จังหวัดสตูล กองการ

ศึกษาฯ

5.3.5 งานวันรําลึกเกียรติประวัติท่าน

ศาสดามูฮัมมัด

 - จัดงานวันรําลึกเกียรติประวัติ

ท่านศาสดามูฮัมมัด

300,000      จังหวัดสตูล กองการ

ศึกษาฯ

5.3.6 ส่งเสริมกิจกรรมในเดือน

รอมฎอน

 - จัดกิจกรรมละศีลอดในเดือน

รอมฎอน ทุกอําเภอ

   1,800,000 จังหวัดสตูล กองการ

ศึกษาฯ

5.4  ส่งเสริมให้มีการสร้างงานศิลปะของท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

5.5  ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และบํารุงรักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุ
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6.1.1 รักษ์ เล ป่า ฟ้า สตูล  - จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณ

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

   1,000,000 จังหวัดสตูล สํานัก

ปลัดฯ

6.1.2 ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

 - จัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสํานึก

เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      200,000 จังหวัดสตูล กองช่าง

6.2.1 ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์

พื้นที่สีเขียว

 - จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 

ปลูกป่าชายเลน

 - จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาป่า

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสํานึก

ในการอนรักษ์ป่า

       50,000 จังหวัดสตูล กองช่าง

6.3.1 ก่อสร้างเขื่อนหินป้องกันคลื่น

ซัดชายฝั่งม.5 บ.ยะระโตดใหญ่

ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง

 -ก่อสร้างเขื่อนหินใหญ่ยาวรวม 

250 เมตร สูง 3.00 เมตร ฐาน

กว้าง 3.00 เมตร ส่วนบนกว้าง 

1.00 เมตร จํานวน 1 จุด

   3,500,000 ต.เกาะสาหร่าย

อ.เมือง 

จ.สตูล

กองช่าง

6  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

6.1  สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.2  ส่งเสริมการฟื้นฟู  และบําบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

6.3  สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังและป้องกันมิให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม

6.4  ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

23



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

พ.ศ. 2556ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ

หน่วย

ดําเนินการ

พ.ศ. 2555

6.5.1  จัดการขยะโดยชุมชนอย่าง

ยั่งยืน

 - จัดการขยะ       200,000 จังหวัดสตูล กองช่าง

6.5.2 คลองสวยน้ําใส  - จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใน

แม่น้ําลําคลอง

      100,000 จังหวัดสตูล กองช่าง

6.5.3 ก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฎิกูลแบบครบวงจร 

อําเภอละงู (ระยะที่1)

 - ตามแบบแปลนที่กําหนด

 - สมทบเงินเข้าร่วมโครงการ

ก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย

แบบครบวงจรและถูกสุขลักษณะ

   1,993,000 อ.ละงู

จ.สตูล

กองช่าง

7.1.1 สุดยอดผู้นําสู่ความสมานฉันท์  - จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

กลุ่มอสม.ในจังหวัดสตูล  ณ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จํานวน 350 คน

   1,800,000 ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

กองกิจฯ

7.1.2 กิจกรรมเด็กและเยาวชน

จังหวัดสตูล

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็ก

และเยาวชน

      500,000 จังหวัดสตูล กองการ

ศึกษาฯ

7.1.3 อบจ. พบประชาชน  - จัดกิจกรรมอบจ.พบประชาชน

 ทุกอําเภอ จํานวน 8 ครั้ง

   1,600,000 จังหวัดสตูล กองกิจฯ

6.5  ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ  สิ่งปฎิกูล  และบําบัดน้ําเสีย

7.1  การส่งเสริม  การมีส่วนร่วม  ของประชาชน  ในการพัฒนาท้องถิ่น

 7  ด้านการพัฒนาเพื่อความสมานฉันท์และบริหารจัดการองค์กรที่ดี
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7.1.4 ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาท้องถิ่น

(Clinic Center)

 - ดําเนินงานศูนย์ เครือข่ายเพื่อ

แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

(Clinic Center)

      100,000 จังหวัดสตูล กองแผนฯ

7.1.5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เสริมสร้างความเข้าใจระหว่าง

บทบาทสื่อกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

 - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เสริมสร้างความเข้าใจระหว่าง

บทบาทสื่อกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จํานวน 1 รุ่น

150,000 ในหรือนอกพื้นที่

จังหวัดสตูล

สํานัก

ปลัดฯ

7.1.6 อบรมสัมมนาเครือข่าย

อาสาสมัครประชาสัมพันธ์

หมู่บ้าน

 - จัดอบรมอาสาสมัครเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านในชุมชน 

จํานวน 1 รุ่น

100,000 จังหวัดสตูล สํานัก

ปลัดฯ

7.1.7  สานสัมพันธ์ผู้นําท้องที่กับ

ผู้นําท้องถิ่น

 - จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้นํา

ท้องที่กับผู้นําท้องถิ่น (กํานัน, 

ผู้ใหญ่บ้าน)

100,000 จังหวัดสตูล สํานัก

ปลดัฯ

7.2.1 เลือกตั้งสมาชิกสภา/นายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

 - เลือกตั้งสมาชิกสภา/นายก

อบจ.สตูล

  11,500,000 จังหวัดสตูล กองกิจฯ

7.2.2 ส่งเสริมประชาธิปไตยภาค

พลเมือง

 - ดําเนินกิจกรรมพัฒนา

การเมืองภาคพลเมือง

      100,000 จังหวัดสตูล กองกิจฯ

7.2  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิเสรีภาพของประชาชน
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7.3.1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

ภารกิจหน้าที่ และผลงานของ

องค์กร

 - จัดทําวารสาร อบจ. สตูล

 - เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โดยใช้

สื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ป้าย

 วีซีดี แผ่นพับ เป็นต้น

   2,000,000 ในและนอกพื้นที่

จังหวัดสตูล

สํานัก

ปลัดฯ

7.3.2 จัดทําแผนพัฒนา อปท.  - จัดทําแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  ตามระเบียบ

กําหนด

      100,000 จังหวัดสตูล กองแผนฯ

7.3.3 ติดตามและประเมินผล  - จ้างองค์กรหรือสถาบันศึกษา

ดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี

อบจ.สตูล

      200,000 จังหวัดสตูล กองแผนฯ

7.3.4 ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา  - จ้างองค์กรหรือสถาบันศึกษา

ดําเนินการศึกษาวิจัยเพื่อการ

พัฒนา

   2,500,000 จังหวัดสตูล กองแผนฯ

7.3.5 พัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการองค์กร

 - จ้างองค์กรหรือสถาบันศึกษา

ดําเนินการประเมินผลปฏิบัติ

ราชการ 4 ด้าน (BSC)

      100,000 จังหวัดสตูล สํานัก

ปลัดฯ

7.3.6  จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็น

กลางเพื่อดําเนินการสํารวจ

ความพึงพอใจของผู้รับริการ

 - จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็น

กลางเพื่อดําเนินการสํารวจความ

พึงพอใจของผู้รับริการ

       30,000 จังหวัดสตูล สํานัก

ปลัดฯ

7.3  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ  และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร
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7.4.1 อบรมพัฒนาประสิทธิภาพและ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 

และพนักงานจ้าง อบจ.สตูล

 -อบรมพัฒนาประสิทธิภาพและ

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

จํานวน 1 ครั้ง

      200,000 ในหรือนอกพื้นที่

จังหวัดสตูล

สํานัก

ปลัดฯ

7.4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ

ในระดับ ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ของบุคลากร อบจ.สตูล

 - ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษา

ต่อในระดับ ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ของบุคลากร อบจ.สตูล

      591,000 อบจ.สตูล สํานัก

ปลัดฯ

7.4.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร อบจ.  - อบรม สัมมนาคณะผู้บริหาร /

สมาชิกสภาอบจ.

      300,000 จังหวัดสตูล กองกิจฯ

7.4.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากร อบจ.  - อบรมและทัศนศึกษาดูงาน

สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง

แขกผู้มีเกียรติ ผู้สังเกตการณ์

   1,200,000 ในหรือนอกพื้นที่

จังหวัดสตูล

กองกิจฯ

7.4.5 อบรมวินัยให้แก่บุคลากร  อปท.  - จัดอบรมเครือข่ายพนักงาน

สอบสวนทางวินัยให้กับบุคลากร 

อปท.ในจังหวัดสตูล 

จํานวน 1 รุ่น 130 คน

      130,000 อบจ.สตูล สํานัก

ปลัดฯ

7.4.6 ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานคลังของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

 - ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานคลังของ

อบจ.สตูล จํานวน 1 ครั้ง

       53,000 จังหวัดสตูล กองคลัง

7.4  การเพิ่มสมรรถนะบุคลากร
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7.4.7 อบรมและประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์พัฒนา อปท.

จังหวัดสตูล

 - จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพงานการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.

จํานวน 42 อปท.

      500,000 ในหรือนอกพื้นที่

จังหวัดสตูล

กองแผนฯ

7.5.1 ปรับปรุงสํานักงานกองพัสดุ  - ปรับปรุงสํานักงานกองพัสดุ       500,000 อบจ.สตูล กองพัสดุ

7.5.2 ค่าปรับปรุงเว็ปไซต์ อบจ.สตูล  - ปรับปรุงเว็ปไซต์ อบจ.สตูล        60,000 อบจ.สตูล กองแผนฯ

7.5.3 ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบของอบจ.

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดิน

และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของอบจ.

      500,000 อบจ.สตูล กองช่าง

7.5.4  พัฒนาศูนย์เครื่องจักรกล  - พัฒนาศูนย์เครื่องจักรกล ตาม

แบบแปลนที่กําหนด

   1,000,000 ศูนย์เครื่อง

จักรกลฯ

กองช่าง

7.5.5 จัดหายานพาหนะในการ

ปฏิบัติงานอบจ.สตูล

 - จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 

แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 

จํานวน 1 คัน

      787,000 อบจ.สตูล กองพัสดุ

7.5.6 ก่อสร้างอาคาร ที่จอดรถ

สํานักงาน อบจ. สตูล ชั่วคราว

 - ก่อสร้างอาคารจอดรถ 

ตามแบบแปลนที่กําหนด 

จํานวน 1 หลัง

      200,000 อบจ.สตูล กองช่าง

7.5  การปรับปรุง  พัฒนา  เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสถานที่ปฏิบัติงาน
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8.1.1  อาหารกลางวัน  - จัดอาหารกลางวันให้แก่เด็ก

นักเรียน

1,374,100   โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน

นิคมฯ

8.1.2 อาหารเสริม(นม)  - จัดอาหารเสริมนมให้แก่เด็ก

นักเรียน

961,870      โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน

นิคมฯ

8.1.3 เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดําริ (SBM)

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่

นักเรียนทุกคน

       50,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน

นิคมฯ

8.1.4 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(SBM)

 - โรงเรียนมีภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตามกลุ่มสาระเรียนรู้

       30,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน

นิคมฯ

8.1.5  ส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน 

(SBM)

 -  ส่งเสริมทักษะในการประกอบ

อาชีพให้นักเรียนชั้น ม.1 – ม.3

      140,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน

นิคมฯ

8.1.6  จัดซื้อครุภัณฑ์วงโยธวาทิต  - จัดซื้อคุรุภัณฑ์วงโยธวาทิต 

จํานวน 1 วง

      600,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน

นิคมฯ

8.1.7 รณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา

 -จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยา

เสพติด

       15,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน

นิคมฯ

8.1.8 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  - ปรับปรงุหลักสูตรอย่างน้อยปี

ละ 1 ครั้งและมีหลักสูตร

สถานศึกษาให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

       20,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน

นิคมฯ

8.1  พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง  สู่ความเป็นเลิศ

8  ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น
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8.2.1 ส่งเสริมจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

  ส่งเสริมจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 เช่น

กิจกรรมแข่งขันคนเก่ง กิจกรรม

ปฏิบัติธรรมของชมรมพุทธ

ศาสตร์สากล กิจกรรมกีฬา

สัมพันธ์ชุมชน ฯลฯ

1,500,000   โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน

นิคมฯ

8.2.2 พัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

 - พัฒนาข้าราชการครู 63,000       โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน

นิคมฯ

8.3.1  การพัฒนาห้องสมุด  - จัดซื้อหนังสือห้องสมุด 

 - นักเรียนและครูใช้บริการ

ห้องสมุด  100 %

75,000       โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน

นิคมฯ

8.3.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน

โรงเรียน

 -  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน

โรงเรียน

       30,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน

นิคมฯ

8.3.3 ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  -  ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน        16,800 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน

นิคมฯ

8.2  พัฒนาระบบบริหาร  และส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาศักยภาพบุคลากร

8.3  พัฒนาสภาพแวดล้อม  และสร้างแหล่งเรียนรู้
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8.3.4 พัฒนาอาคาร  สถานที่  และ

สภาพแวดล้อม

 - ปรับปรุงอาคารเรียน    1,680,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน

นิคมฯ

8.4.1 พัฒนาประสิทธิภาพ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน (SBM)

 - คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนนิคมฯผัง 6 ทุกคน

       80,000 โรงเรียนนิคมฯ โรงเรียน

นิคมฯ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาการเริ่มจัดทําโครงการ

ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการและจัดซื้อจัดจ้างเบิกจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อย

8.4  ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

X

X.X

X.X.X
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