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บทน ำ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.2548  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผน  
การด าเนินงานประจ าปี เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง ระหว่างแผนทุกแผน  
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้
แล้วและให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 5 ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 

วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ.2558 

 ส าหรับแผนการด าเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  

แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ท าให้แนวทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก
ยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล  ไดร้วบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยได้จัดประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
และหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือบูรณาการท างานระหว่างหน่วยงานและก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายละเอียดแผนงาน/โครงการ เมื่อวันที่  6 
พฤศจิกายน 2557  

ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ได้จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยน าข้อมูลที่ได้มา
พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูลที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือน าเสนอให้
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลพิจารณา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 
2557 และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้พิจารณาร่าง
แผนการด าเนินงานเพ่ือน าเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 

ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพ่ือประกาศใช้  
และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ  สามารถตรวจสอบได้ 
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ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

1. แสดงถึงความชัดเจนในการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
2. แสดงถึงความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรมกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 
4. ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น 

กำรจัดสรรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ประมาณการรายรับโดยรวมเงินอุดหนุนทั่วไปไว้จ านวน  
247,000,000 บาท ซึ่งจ าแนกให้เห็นดังนี้ 

1. งบประมาณเพ่ือการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร์    131,900,450 บาท 
2. งบประมาณเพ่ือการบริหารบุคลากร รายจ่ายประจ า    105,418,250 บาท 
3. งบกลาง           9,681,300 บาท 
  รวม              247,000,000 บำท 
 
 
 
 

แผนภมูิแสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณเพือ่การบริหาร
บุคลากร รายจา่ยประจ า 42%

งบกลาง 5%

งบประมาณเพือ่การ
พฒันาตามราย

ยุทธศาสตร์  53%
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งบประมำณเพื่อกำรพัฒนำตำมรำยยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ 2558 
1. ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 11,800,000  
2. ด้านการเกษตรยั่งยืน           2,300,000  
3. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย         44,288,360  
4. ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน          5,785,500  
5. ด้านพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและเพ่ือนันทนาการ 13,649,500 
6. ด้านการอนุรักษศ์ิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น           9,200,000  
7. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม         25,090,000  
8. ด้านการลงทุน การพณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 150,000 
9. ด้านเมืองสงบสุข 1,400,000 
10. ด้านการบริหารจัดการที่ดี       8,968,790  
11. ด้านการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น           9,268,300  

รวม       131,900,450  
 

แผนภูมิแสดงงบประมำณเพื่อกำรพัฒนำตำมรำยยุทธศำสตร์  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558                            
(เฉพำะงบพัฒนำฯ) 

 

ด้านพฒันาการกฬีาเพื่อความเป็น
เลิศและเพื่อนันทนาการ

10%

ด้านเมอืงสงบสุข
1%

ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดล้อมใหย้ั่งยืน
4%

ด้านการจดัการศึกษา โดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการ

พัฒนาท้องถิน่
7%

ด้านการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ
และการท่องเทีย่วทีป่ระทับใจ

9%

ด้านการเกษตรยัง่ยนื
2%

ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานทีท่ันสมยั

34%

ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม 
 จารีตประเพณี  และพัฒนาภมูิ

ปญัญาท้องถิ่น
7%

ด้านการบริหารจดัการทีดี่
7%

ด้านการลงทุน การพณิชย ์
และเศรษฐกจิของจงัหวัดสตูล

0%

ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และสังคม

19%

 



ยุทธศาสตร์

จํานวนโครงการ/

กิจกรรม

ที่ดําเนินการ

 คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการ/

กิจกรรมทั้งหมด

 คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยดําเนินการ

1.1 ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกแหล่ง

ท่องเที่ยว ให้เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว 3 2.48 5,000,000  - 3.79                     กองช่าง

1.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการให้บริการท่องเที่ยว ส่งเสริมการ

จัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชน เอกชน และ ปลูกฝังจิตสํานึกของชุมชนในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
1 0.83 500000  - 0.38                     สํานักปลัดฯ

1.3  ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
2 1.65 1,150,000                 - 0.87                     

สํานักปลัดฯ/

กองช่าง
1.4  พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

 -  -  -  -  -  -

1.5  สร้างระบบมาตรฐาน/ใช้เทคโนโลยี /จัดศูนย์บริการ ในการให้บริการนักท่องเที่ยว 

และการประชาสัมพันธ์มาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการ  -  -  -  -  -  -

1.6  อบรมผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และอาสาสมัคร ด้านการท่องเที่ยวให้

สอดคล้องกับระเบียบ กฎ มาตรฐานต่างๆ รวมตลอดการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ให้มีความรู้ มีทักษะการบริการที่ประทับใจนักท่องเที่ยว
 -  -  -  -  -  -

1.7 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทให้ทั่วถึงและขยายไปยังประเทศ

เพื่อนบ้าน 1 0.83                 1,500,000  - 1.14                     สํานักปลัดฯ

1.8 จัดกิจกรรมประจําปีที่น่าสนใจ และเทศกาลที่โดดเด่นเป็นพิเศษ ตลอดทั้งปี
6 4.96 3,650,000                 - 2.77                     สํานักปลัดฯ

จํานวน

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่  1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

สรุป 4



ยุทธศาสตร์

จํานวนโครงการ/

กิจกรรม

ที่ดําเนินการ

 คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการ/

กิจกรรมทั้งหมด

 คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยดําเนินการ

จํานวน

งบประมาณ

รวม 13 10.74 11,800,000  - 8.95                    

2.1  ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การลดต้นทุนการผลิต การแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร และการสร้างองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรกรรม ตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง
3 2.48 800,000                   - 0.61                     

สํานักปลัดฯ/

กองแผนฯ

2.2  จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  -  -  -  -  -  -

2.3 พัฒนาการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของสินค้าทาง

การเกษตร
 -

 -
 -  -

 -
 -

2.4 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย/สถาบันพัฒนาทางการเกษตร 1 0.83                 1,500,000  - 1.14                     กองแผนฯ

รวม 4 3.31               2,300,000  - 1.74                    

3.1  ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมให้ใช้งานได้เต็มที่ด้วยการก่อสร้าง ซ่อมแซม

ผิวจราจร และการขยายเส้นทางจราจรให้เชื่อมโยงกันในสายหลักและสายรอง 7 5.79 33,320,000               - 25.26                   กองช่าง

3.2   ปรับปรุงซ่อมแซม  ก่อสร้าง  ท่าเทียบเรือ เขื่อน สะพานและตลิ่ง ให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน 3 2.48                 6,260,000  - 4.75                     กองช่าง

3.3  สนับสนุนการขยายเขตการให้บริการประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และระบบอินเตอร์เน็ต
 -  -  -  -  -  -

3.4  จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์ทันสมัยเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทั้ง

ทางบกทางน้ํา 2 1.65                 4,708,360  - 3.57                     กองช่าง

3.5  ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดทําและปฏิบัติตามผังเมืองรวมจังหวัดผังเมืองเฉพาะและ

ผังเมืองชุมชน  -  -  -  -  -  -

3.6  บริหารจัดการน้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ  -  -  -  -  -  -

ยุทธศาสตร์ที่  2 การเกษตรยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย

สรุป 5



ยุทธศาสตร์

จํานวนโครงการ/

กิจกรรม

ที่ดําเนินการ

 คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการ/

กิจกรรมทั้งหมด

 คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยดําเนินการ

จํานวน

งบประมาณ

3.7  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฏหมาย และความปลอดภัยในการใช้ถนน  การปลูกฝัง

จิตสํานึก  และความมีวินัยในการจราจร  -  -  -  -  -  -

รวม 12 9.92 44,288,360              - 33.58                  

4.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้มีความ

สมบูรณ์ดังเดิม 1 0.83 50,000                     - 0.04                     กองช่าง

4.2  ส่งเสริม สนับสนุนจัดการแหล่งน้ําให้สามารถแก้ปัญหาน้ําท่วม น้ําแห้งได้อย่างยั่งยืน
 -  -  -  -  -  -

4.3  สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสีย
2 1.65                 5,385,500  - 4.08                     กองช่าง

4.4  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 1.65                   350,000  - 0.27                     กองช่าง

4.5  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ที่ดินและประโยชน์ที่ดิน ให้เหมาะสมและเกิด

ประโยชน์สูงสุด  -  -  -  -  -  -

รวม 5 4.13               5,785,500  - 4.39                    

5.1  ก่อสร้าง พัฒนาลานกีฬา และสวนสาธารณะและจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬา
1 0.83 1,000,000                 - 0.76                     กองช่าง

5.2  พัฒนา ปรับปรุง รักษา สนามกีฬาให้ได้มาตรฐานและรองรับการใช้บริการ และจัดหา

เครื่องมือ/อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการออกกําลังกายให้ครบครัน 3 2.48                 3,149,500  - 2.39                     
กองการศึกษาฯ/

กองช่าง

5.3  พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้ ความชํานาญ และทักษะมาก

ขึ้น รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาการด้านการกีฬาและนันทนาการให้มีทักษะที่สูงขึ้น 3 2.48                   700,000  - 0.53                     กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่  4 การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่  5 พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ

สรุป 6



ยุทธศาสตร์

จํานวนโครงการ/

กิจกรรม

ที่ดําเนินการ

 คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการ/

กิจกรรมทั้งหมด

 คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยดําเนินการ

จํานวน

งบประมาณ

5.4  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านกีฬา เป็นประจําและต่อเนื่อง
4 3.31                 5,000,000  - 3.79                     กองการศึกษาฯ

5.5  ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพให้กับประชาชน
2 1.65                 3,800,000  - 2.88                     กองการศึกษาฯ

รวม 13 10.74              13,649,500  - 10.35                  

6.1  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณี

 วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 10 8.26 7,900,000                 - 5.99                     กองการศึกษาฯ

6.2  ส่งเสริมให้ผู้นําทางศาสนา สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการพัฒนาประชาชนให้เป็น

ผู้มีคุณธรรม ยึดมั่นในหลักศาสนา 6 4.96                 1,300,000  - 0.99                     กองการศึกษาฯ

6.3  ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม แก่ประชาชน

 -  -  -  -  -  -

รวม 16 13.22               9,200,000  - 6.97                    

7.1  พัฒนามาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

8 6.61               16,700,000  - 12.66                   กองแผนฯ/กองการศึกษาฯ

7.2  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน  สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 4 3.31 5,500,000                 - 4.17                     
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต/

กองการศึกษาฯ

7.3  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

1 0.83                 1,000,000  - 0.76                     กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

สรุป 7



ยุทธศาสตร์

จํานวนโครงการ/

กิจกรรม

ที่ดําเนินการ

 คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการ/

กิจกรรมทั้งหมด

 คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยดําเนินการ

จํานวน

งบประมาณ

7.4  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน การป้องกันและการควบคุมโรค
2 1.65                 1,790,000  - 1.36                     กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

7.5  ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพให้มีทักษะสูงขึ้น

1 0.83                   100,000  - 0.08                     กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รวม 16 13.22              25,090,000  - 19.02                  

8.1  ส่งเสริมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ และการพาณิขย์ 1 0.58                 150,000                   - 0.11                     สํานักปลัดฯ

8.2  ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดให้มีความเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย
 -  -  -  -  -  -

8.3  สนับสนุนให้มีการเปิดพื้นที่ปลอดภาษี และพัฒนการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพ  -
 -

 -  -
 -

 -

8.4  ส่งเสริมการออมให้แก่ประชาชน  -
 -

 -  -
 -

 -

รวม 1 0.81                                 150,000  - 0.11                    

9.1  เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 0.83 100,000                   - 0.08                     กองช่าง

9.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน / กลุ่มอาสาสมัคร ให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น และ

ส่งเสริมให้ประชาชนเฝ้าระวังเหตุและป้องกันตนเอง 2 1.65                   400,000  - 0.30                     กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่  8 การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ที่  9 เมืองสงบสุข

สรุป 8



ยุทธศาสตร์

จํานวนโครงการ/

กิจกรรม

ที่ดําเนินการ

 คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการ/

กิจกรรมทั้งหมด

 คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยดําเนินการ

จํานวน

งบประมาณ

9.3  ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

3 2.48                   500,000  - 0.38                     
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต/

สํานักปลัดฯ

9.4  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนและสนับสนุนการสร้างความ

เข้มแข็งในชุมชน 2 1.65                   400,000  - 0.30                     
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต/

สํานักปลัดฯ

รวม 8 6.61               1,400,000  - 1.06                    

10.1  จัดการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน
1 0.83 40,000                     - 0.03                     กองแผนฯ

10.2  เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร 4 3.31                   720,000  - 0.55                     สํานักปลัดฯ/กองแผนฯ

10.3  เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และพัฒนาบุคลากรให้มี

คุณธรรม จริยธรรม 1 0.83                   100,000  - 0.08                     สํานักปลัดฯ

10.4 พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ในปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ทันสมัยและ

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 4 3.31                 4,728,790  - 3.59                     ทุกส่วนราชการฯ

10.5  ส่งเสริมเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และเสรีภาพของประชาชนและส่งเสริม

การมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น 2 1.65                 1,880,000  - 1.43                     กองกิจฯ/กองแผนฯ

10.6  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
1 0.83                 1,500,000  - 1.14                     สํานักปลัดฯ

รวม 13 10.74               8,968,790  - 6.80                    

11.1 ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

ด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (SBMLD) 2 1.65 580,000                   - 0.44                     รร.นิคมฯ

11.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากร
2 1.65                     98 ,000  - 0.07                     รร.นิคมฯ

ยุทธศาสตร์ที่  10 การบริหารการจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  11 การจัดศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

สรุป 9



ยุทธศาสตร์

จํานวนโครงการ/

กิจกรรม

ที่ดําเนินการ

 คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการ/

กิจกรรมทั้งหมด

 คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยดําเนินการ

จํานวน

งบประมาณ

11.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
2 1.65                   250,000  - 0.19                     รร.นิคมฯ

11.4 พัฒนาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
10 8.26                 2,740,000  - 2.08                     รร.นิคมฯ

11.5 พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีมีความสุขในการเรียน
4 3.31                 5,600,300  - 4.25                     รร.นิคมฯ

รวม 20 16.53               9,268,300  - 7.03                     

รวมทั้งสิ้น 121 100            131,900,450  - 100                     

สรุป 10



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 พัฒนาสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง  - พัฒนาปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพ

สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง

ตามแบบที่กําหนด

 - จํานวนแห่ง          2,000,000 ต.พิมาน

อ.เมืองสตูล

กองช่าง

1.1.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ําหนองปันหยา  - ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ํา

หนองปันหยา  ม.2  ต.ละงู  อ.ละงู

ตามแบบที่กําหนด     

  - จํานวนแห่ง          1,000,000  ต.ละงู

อ.ละงู

กองช่าง

1.1.3 ก่อสร้างห้องน้ํา ห้องละหมาด

ในสถานที่ท่องเที่ยว ต.นิคมพัฒนา 

อ.มะนัง

 - ก่อสร้างห้องน้ํา ห้องละหมาดใน

สถานที่ท่องเที่ยว ต.นิคมพัฒนา 

อ.มะนัง ตามแบบที่กําหนด

  - จํานวนแห่ง          2,000,000   ต.นิคมพัฒนา

อ.มะนัง

กองชา่ง

1.2.1 ขับเคลื่อนอนาคตสตูล

ด้านการท่องเที่ยว

 - ส่งเสริมกิจการสภาพัฒนาด้านการ

ท่องเที่ยวสตูล จํานวนไม่น้อยกว่า

2 ครั้ง

 - จํานวนครั้งที่จัด

กิจกรรม

500,000            อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

1.3.1 รักษ์ เล ป่า ฟ้า สตูล  - จัดกิจกรรมนําจิตอาสาเก็บขยะบริเวณ

ชายฝั่ง และใต้ทะเล

ตามเกาะต่างๆ 

- จัดกิจกรรมทําหมัน - ฉีดวัคซีนสุนัข 

และแมว จํานวน 1 ครั้ง/ปี

 - จํานวนครั้งที่จัด

กิจกรรม

         1,000,000   เขตอุทยาน

แห่งชาติตะรุเตา

สํานักปลัดฯ

บัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

งบประมาณลําดับที่

1.1 ปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว

 ตัวชี้วัด

พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร์ที่  1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

1.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการให้บริการท่องเที่ยว ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชน เอกชน และ ปลูกฝังจิตสํานึกของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2557

1.3  ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

ดําเนินการ
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1.3.2  ติดตั้งทุ่นจอดเรือจุดชมปะการัง  - ติดตั้งทุ่นจอดเรือสําหรับชมปะการัง

ตามธรรมชาติ จํานวน 1 จุด

 - จํานวนแห่ง            150,000  เขตอุทยานแห่งชาติ

ตะรุเตา เขตอําเภอ

เมือง

 กองช่าง

1.7.1 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

 - จัดทําสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น วิทยุ/

โทรทัศน์/ป้ายประชาสัมพันธ์/

สื่อสิ่งพิมพ์ /แผ่นพับ / วีซีดี คู่มือ

ท่องเที่ยว ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ

 - จํานวนสื่อ          1,500,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล

และต่างจังหวัด

สํานักปลัดฯ

1.8.1 เปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล  - จัดกิจกรรมงานเปิดฤดูกาล

ท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล

 - จํานวนครั้งที่จัด

กิจกรรม

           850,000  จุดชมวิวชายหาด

ปากบารา ต.ปากน้ํา

อ.ละงู

สํานักปลัดฯ

1.8.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและ

ต่างประเทศ

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

รูปแบบต่างๆ เช่น แข่งขันตกปลา,แข่งขัน

เรือพาย,แข่งขันตะกร้อเชื่อม

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, เทศกาล

ส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอละงู, ยอน

หอยหลอด ฯลฯ ไม่น้อยกว่า

5 กิจกรรม

 - จํานวนกิจกรรม

ที่จัด

         1,500,000  ในพท.จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

1.8 จัดกิจกรรมประจําปีที่น่าสนใจ และเทศกาลที่โดดเด่นเป็นพิเศษ ตลอดทั้งปี

1.4 พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

1.7 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทให้ทั่วถึงและขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

1.5 สร้างระบบมาตรฐาน/ใชเ้ทคโนโลยี /จัดศูนย์บริการ ในการให้บริการนักท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์มาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการ

1.6  อบรมผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และอาสาสมัคร ด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎ มาตรฐานต่างๆ รวมตลอดการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ มีทักษะการบริการที่ประทับใจนักท่องเที่ยว
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1.8.3 จัดงานแข่งขันตกปลาบาราฟิชชิ่งคัพ  - จัดงานแข่งขันตกปลาบาราฟิชชิ่งคัพ 

จํานวน 1 ครั้ง

 - จํานวนทีมที่เข้า

ร่วมการแข่งขัน

100,000 ต.ปากน้ํา

อ.ละงู

สํานักปลัดฯ

1.8.4 จัดงานแข่งขันตกปลานานาชาติ

สตูลหัวโทงฟิชชิ่งคัพ

 - จัดงานแข่งขันตกปลานานาชาติสตูล

หัวโทงฟิชชิ่งคัพ จํานวน 1 ครั้ง

ไม่น้อยกว่า 60 ทีม

 - จํานวนทีมที่เข้า

ร่วมการแข่งขัน

200,000 ต.ปากน้ํา

อ.ละงู

สํานักปลัดฯ

1.8.5 จัดงานสตูลฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 2  - จัดงานออกบูทนิทรรศการมหกรรม

การท่องเที่ยวจังหวัดสตูลและถ่ายทอด

ความรู้เกี่ยวกับซากช้างดึกดําบรรพ์

ร่วมกับองค์กรอื่น จํานวน 1 ครั้ง 10 วัน

 - จํานวนครั้งที่จัด

กิจกรรม

           700,000 อ.ทุ่งหว้า สํานักปลัดฯ

1.8.6 จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว  - จัดกิจกรรมแข่งขันแรงลี่จักรยาน

ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล จํานวน 1 ครั้ง

 - จํานวนครั้งที่จัด

กิจกรรม

300,000 ในพท.จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

2.1 ส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการสร้างองค์ความทางด้านเกษตรกรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

2.1.1 จัดงานวันจําปาดะ  - จัดประกวดผลผลิตทางการเกษตร

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการจําหน่าย

สินค้าทางการเกษตร จํานวน 1 ครั้ง

 - จํานวนครั้งที่จัด

กิจกรรม

           200,000 ทต.ควนโดน สํานักปลัดฯ

2.1.2 ประกวดศูนย์บริการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

จังหวัดสตูล

  - อุดหนุน สนง.เกษตรฯ

จัดประกวดศูนย์ฯ จํานวน 1 ครั้ง

 - จํานวนครั้งที่

สนับสนุน

งบประมาณ

           100,000 อบจ.สตูล กองแผนฯ

2.1.3 ส่งเสริมอาชีพเกษตร  - จัดอบรมให้ความรู้ แก่เกษตรกร เพื่อ

พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ไม่น้อยกว่า 

2 กลุ่มอาชีพ

 - จํานวนกลุ่มอาชีพ            500,000 ในพท.จังหวัดสตูล กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่  2 การเกษตรยั่งยืน
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2.4.1 ขับเคลื่อนอนาคตสตูล

ด้านการเกษตร

 - ส่งเสริมกิจการสภาพัฒนาเกษตรกรรม

 อบจ.สตูล ไม่น้อยกว่า 

4 ครั้ง 

 - จํานวนครั้งจัด

กิจกรรม

         1,500,000 ในพท.จังหวัดสตูล กองแผนฯ

3.1.1 ก่อสร้างถนนลาดยาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน

ห้วยน้ําหรา-บ้านห้วยน้ําดํา

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 1.200 กม.
N 6° 54’ 05.3’’        N 6° 51’ 44.4’’  

E 100° 05’ 03.2’’     E 100° 04’ 14.4 ’’

 - จํานวนระยะทาง          5,800,000 ต.ทุ่งนุ้ย

ต.ควนกาหลง

อ.ควนกาหลง

กองช่าง

3.1.2 ก่อสร้างถนนลาดยาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

สายทุ่งไทรเจริญ ม.3 

ต.ป่าแก่บ่อหิน-ม.10 ต.ทุ่งหว้า

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  เมตร  

ระยะทาง 1.100  กม.
N 7° 03’ 42.3        N 7° 04’ 50.4’’  

E 99° 49’ 26.4       E 99° 49’ 44.4’

 - จํานวนระยะทาง          5,800,000 ต.ป่าแก่บ่อหิน

ต.ทุ่งหว้า

อ.ทุ่งหว้า

กองช่าง

3.1.3 ก่อสร้างถนนลาดยาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกาลูบี

 ม.6 ต.บ้านควน - บ.ควนสูง ม.1 

ต.จะบิลัง อ.เมือง

 - ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,500 ตาราง

เมตร  6.00 เมตร 

ระยะทาง 1.135 กม.
N 6° 41’ 51.8        N 6° 39’ 18.0’’  

E 100° 02’ 55. 0’’   E 100° 00’ 52.4’’

 - จํานวนระยะทาง          5,800,000 ต.บ้านควน

ต.เจ๊ะบิลัง

อ.เมือง

กองช่าง

3.1.4 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

สายบ้านทุ่งวิมาน-บ้านควนขัน 

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร   

ไหล่ทางข้างละ  1.00  เมตร 

ระยะทาง 1.260 กม.
N 6° 41’ 49.6’’       N 6° 39’ 38.0’’  

E 100° 03’ 28.9’’    E 100° 02’ 19.1’’

 - จํานวนระยะทาง          5,800,000 ต.ควนขัน

อ.เมือง

กองช่าง

2.2  จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

3.1  ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมให้ใช้งานได้เต็มที่ด้วยการก่อสร้าง ซ่อมแซมผิวจราจร และการขยายเส้นทางจราจรให้เชื่อมโยงกันในสายหลักและสายรอง

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย

2.3 พัฒนาการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของสินค้าทางการเกษตร

2.4 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย/สถาบันพัฒนาทางการเกษตร
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3.1.5 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน

ควนเก - บ้านอุไดเจริญ

  - ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร   

ระยะทาง  1.360 กม.
N 6° 50’ 17.6’’      N 6° 52’ 56.6  

E 99° 55’ 28.1’’    E 99° 55’ 56.0’’

 - จํานวนระยะทาง          5,800,000 ต.อุใดเจรญ

อ.ควนกาหลง

กองช่าง

3.1.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านเปลวใหญ่ ม.9

ต.ควนสตอ-ม.5 ต.ย่านซื่อ

 - ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 1.023 กม.
N 6° 46’ 35.3’’       N 6° 46’ 10.7’’ 

E 100° 04’ 45.3’’    E 100° 04’ 49.2’’

 - จํานวนระยะทาง          4,000,000 ต.ควนสตอ

ต.ย่านซื่อ

อ.ควนโดน

กองช่าง

3.1.7 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมบนเส้นทางสายบ้าน

ทุ่งเกาะปาบ บ.ผัง 47

 - ขนาด 1-1.50x1.50x1.00x20.00 ม.  - จํานวนระยะทาง            320,000  ต.นิคมพัฒนา

อ.มะนัง

กองช่าง

3.2.1 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 2  ต.ฉลุง อ.เมือง

 - กว้าง 7.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร

ตามแบบที่กําหนด
N 6° 43’ 43.8’’         

E 100° 04’ 17.3’’   

 - จํานวนแห่ง 1,760,000         ต.ฉลุง

อ.เมือง

 กองช่าง

3.2.2 ก่อสร้างบันไดลงท่าน้ําและปรับปรุง

ภูมิทัศน์คลองดุสน - มําบัง (ศูนย์คลอง

ช้าง)

 - จํานวน  1  แห่ง ยาวไม่น้อยกว่า 

14.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 9.00

เมตร ตามแบบที่กําหนด
N 6° 44’ 16.2’’         

E 100° 03’ 38.7’’   

 - จํานวนแห่ง 1,500,000         ต.ฉลุง

อ.เมือง

 กองช่าง

3.2.3 ก่อสร้างกําแพงริมชายฝั่ง  - ก่อสร้างกําแพงริมชายฝั่ง ตามแบบที่

กําหนด

 - จํานวนแห่ง 3,000,000         ต.ปากน้ํา

อ.ละงู

 กองช่าง

3.2  ปรับปรุงซ่อมแซม  ก่อสร้าง  ท่าเทียบเรือ เขื่อน สะพานและตลิ่ง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
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3.4.1 ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย

บนถนน

 - ดําเนินการปรับปรุงผิวจราจรและ

ก่อสร้างเครื่องหมายจราจร

ไฟกระพริบ บริเวณจุดเสี่ยง

อันตรายบนถนนที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของอบจ.สตูล ฯลฯ

 - จํานวนแห่ง          2,000,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล  กองช่าง

3.4.2 ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย

บนทางหลวง Black Spot

 - ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บริเวณหน้า

โรงเรียนควนโดนวิทยา, 

สามแยกสวนเทศ, สามแยกแป-ระใต้

สี่แยกเทศบาลตําบลทุ่งหว้า เป็นต้น

 - จํานวนแห่ง          2,708,360 ในพื้นที่จังหวดัสตูล  กองช่าง

4.1.1 ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้ 

สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ภายใน

องค์กร ในพื้นที่รับผิดชอบของอบจ.สตูล 

อย่างน้อย 1 แห่ง ต่อปี

 - จํานวนแห่ง              50,000 ในพท.รับผิดชอบของ

 อบจ.สตูล

กองช่าง

4.3.1 สนับสนุนการจัดการด้านขยะ  - สนับสนุนการกําจัดขยะติดเชื้อ ขยะ

มูลฝอย และ ของเสียอันตรายในพื้นที่

จงัหวัดสตูล จํานวน 2 ตัน

 - จํานวนปริมาณ

ขยะ(ตัน)

           100,000 ในพท.จังหวัดสตูล กองช่าง

3.5  ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด  ผังเมืองเฉพาะและผังเมืองชุมชน

4.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์ดังเดิม

3.4  จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์ทันสมัยเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทั้งทางบกทางน้ํา

3.7  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านระเบียบ และความปลอดภัยในการใช้ถนน  การปลูกฝังจิตสํานึก  และความมีวินัยในการจราจร

4.2  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดหาพื้นที่เก็บน้ํา แก้มลิง ให้เพียงพอต่อการเกษตรและการดํารงชีวิต และสามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมได้

4.3 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสีย

3.3  สนับสนุนการขยายเขตการให้บริการประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และระบบอินเตอร์เน็ต

ยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

3.6  บริหารจัดการน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค อย่างพียงพอ
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4.3.2 สบทบค่าก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

 - ตามแบบที่กําหนด

 - อุดหนุนเทศบาลตําบลกําแพง

สมทบเงินก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล

 - จํานวนแห่ง          5,285,500 ม.8 บ้านนาพญา 

ต.ละงู อ.ละงู

กองช่าง

4.4.1 ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 - สนับสนุนกิจกรรมด้านการ

ปลูกจิตสํานึกและจัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จํานวน 1 ครั้ง

 - จํานวนครั้งที่จัด

อบรม

200,000           เครือข่ายพื้นที่

จังหวัดสตูล

กองช่าง

4.4.2 คลองสวยน้ําใส  - สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์เพื่อ

ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพ

น้ําในแม่น้ําลําคลอง เช่น คลองละงู 

คลองดุสน คลองท่าแพ เป็นต้น จํานวน 1

 แห่ง

 - จํานวนแห่ง            150,000 คลองในพท.จังหวัด

สตูล

กองช่าง

5.1.1 พัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลตําบล

กําแพง

 -  พัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลตําบล

กําแพง ตามแบบที่กําหนด

 - จํานวนแห่ง 1,000,000         ต.กําแพง

อ.ละงู

กองช่าง

5.2.1 ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา

สนามกีฬากลางอบจ.สตูล

 - ก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุง สนามกีฬา

 และจัดซื้อครุภัณฑ์  

เช่น ปรับปรุงถนน ที่นั่งผู้ชม ฯลฯ

 - จํานวนครั้งที่ 

ซ่อมแซม ปรับปรุง

1,049,500          สนามกีฬากลาง

จังหวัดสตูล

กองการศึกษาฯ

5.2  พัฒนา ปรับปรุง รักษา สนามกีฬาให้ได้มาตรฐานและรองรับการใช้บริการ และจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการออกกําลังกายให้ครบครัน

4.5  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ที่ดินและประโยชน์ที่ดิน ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

ยุทธศาสตร์ที่  5    พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และเพื่อนันทนาการ

5.1  ก่อสร้าง พัฒนาลานกีฬา และสวนสาธารณะและจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬา

4.4 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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5.2.2 จัดหาวัสดุประจําสนามกีฬาอบจ.สตูล

(วัสดุกีฬา)

 - จัดหาอุปกรณ์กีฬาพื้นฐาน

ไว้ประจําสนามอย่างเพียงพอ เช่น 

อุปกรณ์กีฬาพื้นบ้าน จํานวนไม่น้อยกว่า 

1 ครั้ง

 - จํานวนครั้งที่

จัดหา

           100,000  สนามกีฬากลาง

จังหวัดสตูล

กองการศึกษาฯ

5.2.3 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 10

 เมตร ยาว 25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 250 ตรม. ตามแบบที่กําหนด

 - จาํนวนแห่ง          2,000,000 ต.ท่าแพ

อ.ท่าแพ

กองช่าง

5.3.1 พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา  - จัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา/ผู้ตัดสินกีฬา 1

 ครั้ง/ปี

 - จํานวนครั้งที่จัด

อบรม

           200,000 อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

5.3.2 จัดส่งเสริมทีมกีฬาจังหวัดสตูลเข้าร่วม

การแข่งขัน

 - จัดส่งนักกีฬาตัวแทนจังหวัดสตูลเข้า

ร่วมการแข่งขันในระดับภาค / ประเทศ 

ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี

 - จํานวนครั้งที่ส่ง

เข้าร่วมการแข่งขัน

           300,000  77 จังหวัด

ทั่วประเทศไทย

กองการศึกษาฯ

5.3.3 จัดส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬา

และวิชาการนักเรียนศูนย์

การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด

(ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดนใต้

 - จัดส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันมหกรรม

กีฬาและวิชาการนักเรียนศูนย์การศึกษา

อิสลามประจํามัสยิด

(ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดนใต้

1 ครั้ง/ปี

 - จํานวนครั้งที่ส่ง

ทีมเข้าร่วม

           200,000  จังหวัดปัตตานี กองการศึกษาฯ

5.4.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา

จังหวัดสตูล

 -อุดหนุนสมาคมส่งเสริมการกีฬาในการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาจังหวัด

สตูล 1 ครั้ง/ปี

 - จํานวนครั้งที่

สนับสนุน

งบประมาณ

         3,000,000  ในพท.จังหวัดสตูล

และต่างจังหวัด

กองการศึกษาฯ

5.3  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการกีฬาให้มีความชํานาญ มีความรู้ และทักษะในการบริการมากขึ้น รวมตลอดส่งเสริมการพัฒนาการด้านการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้และทักษะที่สูงขึ้น 

5.4  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านกีฬา เป็นประจําและตอ่เนื่อง
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5.4.2 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน  - จัดแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน 

ระดับจังหวัด 1 ครั้ง/ปี

 - จํานวนครั้งที่

จัดการแข่งขัน

           500,000 สนามกีฬากลาง

จังหวัดสตูล

กองการศึกษาฯ

5.4.3 จัดส่งทีมกีฬา อบจ. สตูล

เข้าร่วมการแข่งขัน

 - จัดส่งบุคลากรของ อบจ.สตูล เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น อบจ.คัพ

ภาคใต้ ฯลฯ

 - จํานวนครั้งที่เข้า

ร่วมการแข่งขัน

         1,400,000 จังหวัดพังงา

และในพท.จังหวัดสตูล

กองการศึกษาฯ

5.4.4 จัดส่งทีมกีฬา อบจ. สตูล

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอปท.

สัมพันธ์

 - บุคลากรของ อบจ.สตูล เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นต่างๆ เช่น

ท้องถิ่นสัมพันธ์ เทศบาลสัมพันธ์ 

เป็นต้น

 - จํานวนครั้งที่เข้า

ร่วมการแข่งขัน

           100,000  ในพท.จังหวัดสตูล

และต่างจังหวัด

กองการศึกษาฯ

5.5.1 จัดการแข่งขันฟุตบอลสตลูลีก  - จัดการแข่งขันฟุตบอลสตูลลีก 1 ครั้ง/ปี  - จํานวนครั้งที่

จัดการแข่งขัน

         2,800,000 สนามกีฬากลาง

จังหวัดสตูล

กองการศึกษาฯ

5.5.2 จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาประจําลานส่งเสริม

สุขภาพชุมชน

 - จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาประจําลานกีฬา  - จํานวนครั้งจัดซื้อ          1,000,000  กองการศึกษาฯ

6.1.1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  - จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

1 ครั้ง/ปี

 - จํานวนครั้งที่จัด          1,000,000 อบจ.สตูล/

ทต.กําแพง

กองการศึกษาฯ

6.1.2 อุปสมบทพระภิกษุ  บรรพชาสามเณร 

และบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติ

 - อุดหนุนพุทธสมาคมจัดอุปสมบท

พระภิกษุ  บรรพชาสามเณร และ

บวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติ 

2 ครั้ง/ปี

 - จํานวนครั้งที่

สนับสนุน

งบประมาณ

300,000            วัดในพท.จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

5.5  ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพให้กับประชาชน

6.1  จัดให้มีกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีที่มีคุณค่า ตลอดปีอย่างต่อเนื่อง และการส่งเสริมการอนรุักษ์ไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจรรโลงไว้ลูกหลานสืบไป 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
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6.1.3 ส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธ

ศาสนา

 -อุดหนุนพุทธสมาคม จัดกิจกรรม

วันสําคัญทางพุทธศาสนา เช่น 

วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา 

วันเข้าพรรษา ฯลฯ

 - จํานวนครั้งที่

สนับสนุน

งบประมาณ

200,000           วัดในพท.จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

6.1.4 จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา  - จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา จํานวน 6

 อําเภอ

 - จํานวนอําเภอที่

จัดงาน

           750,000 6 อําเภอในจังหวัด

สตูล

กองการศึกษาฯ

6.1.5 ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมจังหวัด

สตูล

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและ

วัฒนธรรม  เช่น งานกินเจ

วันคริตส์มาส งานชักพระ ไหว้ผีโบ๋

วันสงกรานต์ ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 

5 ครั้ง/ปี

 -จํานวนครั้งที่จัด

กิจกรรม

         1,000,000 ในพท.จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

6.1.6 ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมจังหวัด

สตูล

 - อุดหนุนสนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯจัด

กิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม

 -จํานวนครั้งที่

สนับสนุน

งบประมาณ

           150,000 ในพท.จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

6.1.7 แข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล  และ

แสดงว่าวนานาชาติ

 - จัดกิจกรรมแข่งขันว่าวประเพณี

จังหวัดสตูลและแสดงว่าวนานาชาติ

1 ครั้ง/ปี

 -จํานวนครั้งที่จัด

กิจกรรม

         2,200,000 สนามบินทหาร

อากาศ จ.สตูล

กองการศึกษาฯ

6.1.8 ส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน  - ส่งเสริมสนับสนุนการกิจกรรม

ในเดือนรอมฎอน 1ครั้ง/ปี

 -จํานวนครั้งที่จัด

กิจกรรม

         1,800,000 ในพท.จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

6.1.9 จัดงานวนัรําลึกเกียรติประวัติ

ท่านศาสดานบีมูฮัมมัด

 - อุดหนุน คกก.อิสลาม ประจําจังหวัด

สตูล เพื่อจัดงาน วันรําลึกเกียรติประวัติ

ท่านศาสดามูฮัมมัด

 1 ครั้ง/ปี

 -จํานวนครั้งที่

สนับสนุน

งบประมาณ

300,000           สนง.คกก.อิสลาม 

ประจําจังหวัดสตูล

กองการศึกษาฯ
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6.1.10 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้สอนภาษา

มาลายู และภาษารูมี ตาดีกาจังหวัด

สตูล

- จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการครู

ผู้สอนสอนศาสนามาลายู ภาษารูมี 

ตาดีกาจังหวัดสตูล

 -จํานวนครั้ง 200,000           อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

6.2.1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้หลัก

ศาสนา

 - จัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ให้กับศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดสตูล

ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี

 -จํานวนครั้งที่จัด

อบรม

           500,000 ในพท.จังหวัดสตูล

และต่างจังหวัด

กองการศึกษาฯ

6.2.2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก

และเยาวชนมุสลิม (ศูนย์คลองช้าง)

 - จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน

มุสลิม อบจ.สตูล 2 กิจกรรม

(ศูนย์คลองช้าง) ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง

 -จํานวนครั้งที่จัด

อบรม

300,000            ศูนย์อบรมคลองช้าง กองการศึกษาฯ

6.2.3 อบรมให้ความรู้ครูสอนด้านศาสนา

 กีรออาตี

 - จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้สอนด้าน

ศาสนากีรออาตี 2 รุ่น

 -จํานวนครั้งที่จัด

อบรม

200,000           รร.สตูลวิทยา

รร.กําแพงวิทยา

กองการศึกษาฯ

6.2.4 ฝึกอบรม "ลูกเสือชาวบ้าน" - กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน

จํานวน 70 คน

 -จํานวนผู้เข้าร่วม

อบรม

100,000            ในพท.จังหวัดสตูล กองกิจการสภาฯ

6.2.5 เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการสงฆ์  - จัดอบรมผู้สนใจในการประกอบพธี

ทางสงฆ์

 -จํานวนครั้งที่จัด

อบรม

100,000           จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

6.2.6  ศาสนิกสัมพันธ์ เสริมสร้างสันติสุข

จังหวัดสตูล

 - จัดอบรมศาสนิกส์สัมพันธ์  -จํานวนครั้งที่จัด

อบรม

100,000           จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

6.3  ปลูกฝังค่านิยม จริยธรรม ศีลธรรม และคุณธรรมแก่ประชาชน

6.2  ส่งเสริมให้ผู้นําทางศาสนา สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการพัฒนาประชาชนให้เป็นผู้มีคุณธรรม ยึดมั่นในหลักศาสนา

20



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

พ.ศ. 2558
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2557

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

ดําเนินการ

7.1.1 ส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนนํา

ร่องเน้นหลักสูตรเฉพาะด้าน (หลักสูตร

กีฬา)

 - อุดหนุน รร.ท่าแพผดุงวิทย์

เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนนํา

ร่องเน้นหลักสูตรเฉพาะด้าน (หลักสูตร

กีฬา) 5 ชนิดกีฬา

 - จํานวนครั้งที่

สนับสนุน

งบประมาณ

         1,800,000 รร.ท่าแพผดุงวิทย์ กองการศึกษาฯ

7.1.2 ส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้

แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลาม

ประจํามัสยิด (คุรุสัมพันธ์)

 - จัดให้มีการแสดง การประกวดแข่งขัน

ทักษะทางด้านวิชาการและกีฬาของ

นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา

มัสยิด (คุรุสัมพันธ์)

1 ครั้ง/ปี

 - จํานวนครั้งใน

การเข้าร่วมกิจกรรม

           150,000 สนง.คุรุสัมพันธ์แห่ง

ประเทศไทย 

จ.ปทุมธานี

กองการศึกษาฯ

7.1.3 บริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

อบจ.สตูล

 - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ไว้

ประจําศูนย์ฯ เพื่อรองรับการให้บริการให้

เพียงพอ ไม่น้อยกว่า 150 คน/เดือน

 - จํานวนผู้เข้าใช้

บริการ

             50,000 รร.บ้านกาเน๊ะ กองการศึกษาฯ

7.1.4 การจัดการศูนย์เสาะหาและพัฒนาเด็ก

ที่มีความสามารถพิเศษในท้องถิ่น (ศูนย์

 GTX) จังหวัดสตูล

  - เชิญวิทยากรและจัดกิจกรรมส่งเสริม

ทักษะให้กับเด็กที่ได้รับการคัดเลือกทั้งใน

และนอกศูนย์ ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง

- จัดค่ายพัฒนาเด็กในศูนย์ ไม่น้อยกว่า 2

 ครั้ง

 - จํานวนกิจกรรม/

ค่ายที่จัดส่งเสริม

           650,000  ศูนย์ GXT จังหวัด

สตูล

กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

7.1  พัฒนามาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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7.1.5 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  - จัดส่งครูต่างชาติเพื่อเข้าเตรียม

ความพร้อมด้านภาษาให้กับเด็กนักเรียน

ในจังหวัดสตูล 33 รร./ปี   

และให้หน่วยงาน ช่วงปิดเทอม

ในจังหวัดสตูล 17 หน่วยงาน

 - จํานวนโรงเรียน/

หน่วยงานที่เข้าร่วม

เตรียมความพร้อม

       10,000,000  อบจ.สตูล /รร.ใน

จังหวัดสตูล/

หน่วยงานราชการใน

จังหวัดสตูล

กองการศึกษาฯ

7.1.6 จัดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกทัศน์

เยาวชนมุสลิม

 - อุดหนุนสนง.คก.อสิลามฯ เพื่อ

จัดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกทัศน์

เยาวชนมุสลิม  1 ครั้ง/ปี

 - จํานวนครั้งที่

สนับสนุน

งบประมาณ

           550,000  สนง.คก.อิสลาม

ประจําจังหวัดสตูล

กองการศึกษาฯ

7.1.7 ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษา  - ส่งเสริมกิจการสภาด้านการศึกษา

จังหวัดสตูล ไม่น้อยกว้า 2 กิจกรรม

 - จํานวนกิจกรรม

ที่จัด

         2,000,000 อบจ.สตูล/จังหวัด

สตูล/ประเทศไทย

กองการศึกษาฯ

7.1.8 พัฒนาความรู้และทักษะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 - จดัอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร

ทางการศึกษา  บุคลากรของ อปท.,

หน่วยงานอื่นๆและประชาชนในจังหวัด

สตูล จํานวน 3 รุ่นๆละ 70 คน

 - จํานวนผู้เข้ารับ

การอบรมฯ

         1,500,000  อ.เมืองสตูล กองแผนฯ

7.2.1 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  และกลุ่มเสี่ยง  - ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง 

จํานวน 4,945 คน

 - จํานวนผู้เข้ารับ

การตรวจสุขภาพ

         3,000,000 ทุกอําเภอในพท.

จังหวัดสตูล

 กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต

7.2  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
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7.2.2 สมทบสํานักงานกองทุนหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติกองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพระดับ

จังหวัด

 - สบทบสํานักงานกองทุนลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติกองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพ

จังหวัดสตูล ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

 - จํานวนครั้งที่

สนับสนุน

งบประมาณ

         2,000,000  รพ.ของรัฐทั้ง 6 แห่ง

ในจังหวัดสตูล

 กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต

7.2.3 โครงการคัดกรองผู้ป่วยโรคต้อกระจก  - ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางสายตา 

ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไปที่มี

ปัญหาทางสายตาจํานวน 1,000 คน

 - จํานวนผู้ได้รับ

การคัดกรอง

           100,000  ทุกอําเภอในพ.ท.

จังหวัดสตูล

 กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต

7.2.4 สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์

การศึกษาเด็กพิเศษประจําจังหวัดสตูล

 - อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจํา

จังหวัดสตูล ในการดําเนินการบริการ

ให้เด็กพิการประจําอําเภอ

 - จํานวนครั้งที่

สนับสนุน

งบประมาณ

           400,000 ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจําจังหวัดสตูล

ศูนยก์ารเรียนเฉพาะ

ความพิการประจํา

อําเภอ

กองการศึกษาฯ

7.3.1 ขับเคลื่อนอนาคตสตูล

ด้านสวัสดิการสังคม

 -ส่งเสริมกิจการสภาพัฒนาสวัสดิการ

สังคมอบจ.สตูล โดยจัดกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง

จํานวนครั้งที่จัด

กิจกรรม

         1,000,000 อบจ.สตูล  กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต

7.3  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
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7.4.1 พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยที่มี

ภาวะสภาวะฉุกเฉินทางด้านโรคหัวใจ

โรงพยาบาลมะนัง

 - อุดหนุนสสจ.สตูล จัดซื้อเครื่องตรวจ

คลื่นหัวใจไฟฟ้า เครื่องกระตุกหัวใจ 

รถเข็นสําหรับวางเครื่องตรวจคลื่นหัวใจ

และสําหรับวางเครื่องกระตุกหัวใจ 

เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดแขนสอด 

แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึง เครื่องวัดระดับ

ออกซิเจนในร่างกายแบบพกพา เป็นต้น 

ให้แก่โรงพยาบาลมะนัง

 - จํานวนครั้งที่

สนับสนุน

งบประมาณ

           797,000 รพ.มะนัง  กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต

7.4.2 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่

จําเป็น โรงพยาบาลควนกาหลง

 - อุดหนุนสสจ.สตูล จัดซื้อเครื่อง

วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

สําหรับทารกแรกคลอด ยูนิตทําฟัน

เคลื่อนที่ เครื่องขูดหินปูนเคลื่อนที่ 

เครื่องดูดน้ําลายเคลื่อนที่ เครื่องปั่น

เหวี่ยงตะกอนปัสสาวะแบบตั้งโต๊ะ และ

ปรับปรุงห้องพิเศษ เป็นต้น ให้แก่

โรงพยาบาลควนกาหลง

 - จํานวนครั้งที่

สนับสนนุ

งบประมาณ

           993,000 รพ.ควนกาหลง กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต

7.5.1 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ  - อบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ เช่น

 ผลิตภัณฑ์ชุมชน , ผลิตขนม  ฯลฯ หรือ

จัดสถานที่ (บูธ) สําหรับผู้พิการ จํานวน

ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

 - จํานวนครั้งที่จัด

กิจกรรม

100,000           อบจ.สตูล กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต

7.4  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนการป้องกันและการควบคุมโรค

7.5  ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพให้มีทักษะสูงขึ้น
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8.1.1  ส่งเสริมการลงทุน  - อุดหนุนหอการค้าจังหวัดสตูล

เพื่อจัดกิจกรรม ส่งเสริมการลงทุน

ฯลฯ  จํานวน 1 ครั้ง

 - จํานวนครั้งที่

สนับสนุน

งบประมาณ

           150,000  หอการค้าจ.สตูล สํานักปลัดฯ

9.1.1 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

 -ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย  เช่น 

จัดงานวัน อปพร.,เครือข่าย

สาธารณภัย เป็นต้น จํานวน 1 ครั้ง

 - จํานวนครั้ง 100,000            ในพท.จังหวดัสตูล

และต่างจังหวัด

กองช่าง

9.2.1 จัดงานวัน  อสม.  - จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้

 ความเข้าใจในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาสาธารณสุขการแข่งขัน

กีฬา จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพ

 ตัวแทนอสม. 

จํานวน 2,000 คน

 - จํานวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

           200,000  7 อําเภอในจังหวัด

สตูล

กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต

9.2.2 ฝึกอบรมเพิ่มเติมสมรรถนะผู้ปฏิบัติ

การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

 - ฝึกอบรมเพิ่มเติมสมรรถนะผู้ปฏิบัติ

การแพทย์ฉุกเฉนิเบื้องต้น จํานวน 200 

คน

 - จํานวนผู้เข้าร่วม

อบรม

           200,000  สสจ.สตูล กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่  9 เมืองสงบสุข

8.3  ส่งเสริมการออมให้แก่ประชาชน

9.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน / กลุ่มอาสาสมัคร ให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้ประชาชนเฝ้าระวังเหตุและป้องกันตนเอง

9.1  เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่  8 การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล
8.1  ส่งเสริมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ และการพาณิขย์

8.4  สนับสนุนให้มีการเปิดพื้นที่ปลอดภาษี และพัฒนการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพ

8.2  ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดให้มีความเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย
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9.3.1 จัดงานวันต่อต้านยาเสพติด  - จัดเสวนา/รณรงค์การป้องกัน

ยาเสพติด จัดนิทรรศการ และ แข่งขัน

กีฬา จํานวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 1,000 คน

 - จํานวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

             50,000 ศาลากลางจังหวัดสตูล กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต

9.3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล

 - อุดหนุนสนง.จ.สตูล เพื่อสนับสนุน

กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการบัดรักษา

ผู้เสพ /ผู้ติดยาในระบบและนอกระบบ

และสนับสนุนและเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ 

จํานวน 1 ครั้ง

 - จํานวนครั้งที่จัด

กิจกรรม

             50,000 ในพท.จังหวัดสตูล กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต

9.3.3  จัดกิจกรรมฝึกทบทวนอาสาสมัคร

ตํารวจบ้านป้องกันอาชญากรรมภายใต้

โครงการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์

 - จัดกิจกรรมฝึกทบทวนอาสาสมัคร

ตํารวจบ้านป้องกันอาชญากรรม จํานวน 

1 ครั้ง

 - จํานวนครั้งที่จัด

กิจกรรม

           400,000 ในพท.จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

9.4.1 จัดงานวันสตรีสากล  - จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ 

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ตัวแทนสตรีไม่

น้อยกว่า 3,000  คน

 - จํานวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

           300,000 ศาลากลางจังหวัดสตูล กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต

9.4.2  สานสัมพันธ์ผู้นําท้องที่กับผู้นําท้องถิ่น  - จัดอบรม/สัมมนาและแข่งขันกีฬาสาน

สัมพันธ์ผู้นําท้องที่ร่วมกับผู้นําท้องถิ่น  

จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม

ไม่น้อยกว่า 150 คน

 - จาํนวนผู้เข้าร่วม

อบรม

100,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

9.4 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

9.3  ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
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10.1.1 จ้างองค์กรหรือสถาบันเพื่อสํารวจ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 - จ้างสํารวจประเมินผลความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการในกิจกรรม

ของอบจ.สตูล จํานวน 1 ครั้ง/ปี

 - จํานวนครั้งที่จ้าง

สํารวจ

             40,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

10.2.1 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 ด้าน

(BSC)

 - ประเมินการปฏิบัติงาน 4 ด้าน  (BSC)

 จํานวน 2 ครั้ง 

 - จํานวนครั้งที่

ประเมิน

           100,000  อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

10.2.2 จัดทําแผนพัฒนา อบจ.สตูล  - จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล จํานวน 2 แผน

ตามระเบียบกําหนด

 - จํานวนแผน            120,000 ในพท.จังหวัดสตูล กองแผนฯ

10.2.3 จ้างองค์กรหรือสถาบันเพื่อดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

อบจ.สตูล

 - จ้างองค์กรหรือสถาบันเพื่อติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาต่าง ๆ 

รวบรวมเป็นรูปเล่ม จํานวน 1 ครั้ง

 - จํานวนครั้ง            200,000 ในพท.จังหวัดสตูล กองแผนฯ

10.2.4 ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา  - จ้างศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา

ในแต่ละด้าน  เช่น  การอุตสาหกรรม

การขนส่ง การเกษตร การท่องเที่ยว

เป็นต้น อย่างน้อย 1 เรื่อง

 - จํานวนงานวิจัย            300,000 ในพท.จังหวัดสตูล กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการที่ดี

10.1  จัดการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

10.2  เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดองค์กร
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10.3.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร อบจ.  - จัดอบรม สัมมนา ของคณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง 

 - ร้อยละ ๘๐ 

ของผู้เข้าร่วมอบรม

           100,000 ในพท.จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

10.4.1

(1)

 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้

ประจําสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

ขนาด 30,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง

 (ห้องนายก อบจ.)

จํานวนเครื่อง 135,000           อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

10.4.1

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

ขนาด 36,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง

ขนาด 24,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 110,000           อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

10.4.1

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

จํานวน 1 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 8,000              อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

10.4.1

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

ขนาด 1,600 W จํานวน 1 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 7,000              อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

10.4.1

(5)  ------"------
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน

จํานวน 1 ตู้

จํานวนตู้ 4,000              อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

10.4.1

(6)  ------"------
จัดซื้อแท่นยืนบรรยาย อเนกประสงค์ 

(โพเดียม) จํานวน 2 แท่น

จํานวนแท่น 12,000             อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

10.4.1

(7)  ------"------
จัดซื้อผ้าม่านกันแสงพร้อมติดตั้ง

จํานวน 1 ชุด

จํานวนชุด 10,000             อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

10.4.1

(8)  ------"------
จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์

จํานวน 1 ชุด

จํานวนชุด 340,000           อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

10.4  พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ในปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

10.3  เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ ตลอดจนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
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พ.ศ. 2558
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2557

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

ดําเนินการ

10.4.1

(9)

 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้

ประจําสํานักงาน

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่

จํานวน 1 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 15,000             อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

10.4.1

(10)  ------"------
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่

ขนาดเล็ก จํานวน 1 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 8,000              อบจ.สตูล กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต

10.4.1

(11)  ------"------
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 

ขนาด 4,000 ANSI จํานวน 3 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 195,000           อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

10.4.1

(12)  ------"------
จัดซื้อโทรทัศน์ ขนาด 32 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 14,000             อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

10.4.1

(13)  ------"------
จัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ จํานวน 1 เครื่อง จํานวนเครื่อง 34,990             อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

10.4.1

(14)  ------"------
จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง

จํานวน 1 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 16,900             อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

10.4.1

(15)  ------"------
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 70,000             อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

10.4.1

(16)  ------"------
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 

สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 45,000             อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

10.4.1

(17)  ------"------
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค   

สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 18,000             อบจ.สตูล กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต

10.4.1

(18)  ------"------
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  

สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 25,000             อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

10.4.1

(19)  ------"------
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด

เลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 23,000             อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ
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พ.ศ. 2558
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2557

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

ดําเนินการ

10.4.1

(20)

 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้

ประจําสํานักงาน

จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ 

LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 

จํานวน 2 จอ

จํานวนจอ 6,000              อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

 
(21)  ------"------

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดํา

ขนาด 1200X1200 dpi  

จํานวน 1 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 27,000             อบจ.สตูล กองกิจการสภาฯ

10.4.1

(22)  ------"------
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  

สําหรับงานสํานักงาน 

จํานวน 2 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 30,000             อบจ.สตูล กองกิจการสภาฯ

10.4.1

(23)  ------"------
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/

ชนิดLED ขาวดํา พิมพ์ได้ 25 หน้าต่อ

นาที จํานวน 2 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 11,000             อบจ.สตูล กองกิจการสภาฯ

10.4.1

(24)  ------"------
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 

จํานวนไม่ต่ํากว่า 15 นิ้ว 

พร้อมไมค์ลอย จํานวน 1 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 15,000             อบจ.สตูล กองแผนฯ

10.4.1

(25)  ------"------
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ จํานวน 1 เครื่อง

ไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล

จํานวนเครื่อง 20,000             อบจ.สตูล กองแผนฯ

10.4.1

(26)  ------"------
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 

สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 30,000             อบจ.สตูล กองแผนฯ

10.4.1

(27)  ------"------
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

จํานวน 1 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 30,000             อบจ.สตูล กองแผนฯ

10.4.1

(28)  ------"------
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/

ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 3 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 16,500             อบจ.สตูล กองแผนฯ

10.4.1

(29)  ------"------
ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  

ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 6,000              อบจ.สตูล กองแผนฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณลําดับที่  ตัวชี้วัด

พ.ศ. 2558
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2557

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

ดําเนินการ

10.4.1

(30)

 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้

ประจําสํานักงาน

จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 

(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

จํานวน 3 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 28,500             อบจ.สตูล กองแผนฯ

 
(31)  ------"------

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 

ระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 120,000           อบจ.สตูล กองคลัง

10.4.1

(32)  ------"------
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 

สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 18,000             อบจ.สตูล กองคลัง

10.4.1

(33)  ------"------
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/

ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 11,000             อบจ.สตูล กองคลัง

10.4.1

(34)  ------"------
จัดซื้อโต๊ะทํางาน  จํานวน 2 ตัว

ขนาด 165,175X75,50X75 ซม.

จํานวนตัว 28,000             อบจ.สตูล กองช่าง

10.4.1

(35)  ------"------
จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน พนักพิงสูง

ขาอลูมิเนียม ขนาด 62X62X118-130 

ซม. จํานวน 2 ตัว

จํานวนตัว 9,800              อบจ.สตูล กองช่าง

10.4.1

(36)  ------"------
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 

จํานวน 2 เครื่อง

ขนาด 16,000 BTU 

ขนาด 18,000 BTU

(ศูนย์เครื่องจักรกล)

จํานวนเครื่อง 51,000             อบจ.สตูล กองช่าง

10.4.1

(37)  ------"------
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน

ขนาด 10 ตู้ 

ขนาด 382X91X198 ซม.

จํานวนตู้ 145,000           อบจ.สตูล กองช่าง

10.4.1

(38)  ------"------
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ จํานวน 2 เครื่อง

ไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล

จํานวนเครื่อง 40,000             อบจ.สตูล กองช่าง
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งบประมาณลําดับที่  ตัวชี้วัด

พ.ศ. 2558
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2557

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

ดําเนินการ

10.4.1

(39)

 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้

ประจําสํานักงาน

จัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 26,000             อบจ.สตูล กองช่าง

10.4.1

(40)  ------"------
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จํานวนรายการ 100,000           อบจ.สตูล กองช่าง

10.4.1

(41)  ------"------
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 

จํานวน 2 บาน จํานวน 4 ตู้

จํานวนตู้เหล็ก 16,000             อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

10.4.1

(42)  ------"------
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 

2 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู้

จํานวนตู้ 6,800              อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

10.4.1

(43)  ------"------
จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์

ประจําสนามกีฬากลาง

จํานวนชุด

เครื่องเสียง

249,800           สนามกีฬาอบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

10.4.1

(44)  ------"------
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ความละเอียด

ไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล จํานวน 2 

เครื่อง

จํานวนเครื่อง 40,000             อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

10.4.1

(45)  ------"------
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ 4 ล้อ

เครื่องยนต์ไม่ต่ํากว่า 24 แรงม้า 

จํานวน 1 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 400,000           สนามกีฬาอบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

10.4.1

(46)  ------"------
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 

สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 4 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 60,000             อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

10.4.1

(47)  ------"------
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 36,000             อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

10.4.1

(48)  ------"------
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/

ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 5,500              อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

10.4.1

(49)  ------"------
จัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 32 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 14,000             อบจ.สตูล กองพัสดุฯ
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พ.ศ. 2558
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2557

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

ดําเนินการ

10.4.1

(50)

 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้

ประจําสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

สําหรับงานสํานักงาน

จํานวน 1 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 18,000             อบจ.สตูล กองพัสดุฯ

10.4.1

(51)  ------"------
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด

เลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 23,000             อบจ.สตูล กองพัสดุฯ

10.4.2 บํารุงรักษา หรือซ่อมแซมที่ดิน และ 

สิ่งก่อสร้าง

 - เช่น อาคารสํานักงาน ห้องประชุม 

บ้านพัก แหล่งท่องเที่ยว เสาไฟฟ้า 

ประปา  เครื่องจักรกล เป็นต้น   

ตามแบบที่กําหนด

 - จํานวนครั้งที่

ดําเนินการ

         1,000,000 อบจ.สตูล กองช่าง

10.4.3 ซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ

 (Overhaul)

 - ซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลอบจ.สตูล  - จํานวนครั้งที่

ดําเนินการ

           500,000 อบจ.สตูล กองช่าง

10.4.4 พัฒนาศูนย์เครื่องจักรกล  - พัฒนาศูนย์เครื่องจักรกลอบจ.สตูล  - จํานวนครั้งที่

ดําเนินการ

           500,000 อบจ.สตูล กองช่าง
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10.5.1 อบจ. พบประชาชน  - จัดกิจกรรมอบจ.พบประชาชน

ในพี้นที่จังหวัดสตูล จํานวน 10 ครั้ง

- จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริม

ความรู้ ให้ความรู้ ส่งเสริมศิลปะประเพณี

 และวัฒนธรรมพื้นบ้านให้กับประชาชน

 - จํานวนครั้งที่จัด

กิจกรรม

         1,800,000  ในพท.จังหวัดสตูล กองกิจการสภาฯ

10.5.2 ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่น (clinic center)

 - จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ

 - จัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่เยาวชน  

ประชาชน  กลุ่มองค์กรต่าง ๆ 

 - ดําเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา

ตามมติคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ

จํานวน 1 ครั้ง

 - จํานวนครั้ง              80,000 ในพท.จังหวัดสตูล กองแผนฯ

10.6.1 จัดทําเอกสารหรือเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ และ

ผลงานขององค์กร

 - จัดทําวารสาร อบจ. สตูล

 - เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อ

ต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ป้าย

 วีซีดี แผ่นพับ เป็นต้น จาํนวนไม่น้อย

กว่า3 สื่อ

 - จํานวนสื่อ          1,500,000  ในพท.จังหวัดสตูล

และต่างจังหวัด

สํานักปลัดฯ

10.6  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจของท้องถิ่นให้ครอบคลุมต่อเนื่อง

10.5  ส่งเสริมเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และเสรีภาพของประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
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11.1.1  พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

(SBMLD)

 - จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัด

การศึกษาฯ เช่น เศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวพระราชดําริ , ส่งเสริม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น, พัฒนาประสิทธิภาพ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, 

ส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน หรือกิจกรรม

อื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น จํานวน 3 

กิจกรรม 

 -จํานวนกิจกรรมที่

เปิดโอกาสให้

ผู้ปกครองและ

ชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วม

           500,000 รร.นิคมฯ รร.นิคมฯ

11.1.2 การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม

อาเซียน

 - จัดกิจกรรมให้นักเรียนโรงเรียนนิคม

พัฒนาผัง 6 ทุกคน  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน  

 - ร้อยละ 80 ของ

นักเรียน ผู้ปกครอง

 ชุมชน ได้เรียนรู้

เกี่ยวกับอาเซียน

             80,000 รร.นิคมฯ รร.นิคมฯ

11.2.1 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  - ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

จํานวน 1 ครั้ง

 - จํานวนครั้งที่

ปรับปรุง

20,000             รร.นิคมฯ รร.นิคมฯ

11.2.2 พัฒนาข้าราชการครู  - จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

 - ร้อยละ 80 ของ

ผู้บริหาร ครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาได้รับการ

พัฒนาตนเอง

78,000             รร.นิคมฯ รร.นิคมฯ

11.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากร

11.1 ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (SBMLD)

ยุทธศาสตร์ที่  11 การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
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11.3.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  - พัฒนาแหล่งเรียนรู้แก่ครู 

นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชนภายใน

โรงเรียน ไม่น้อยกว่า 1 แหล่ง

 - จํานวนแหล่ง

เรียนรู้ที่ได้รับการ

พัฒนา

             50,000 รร.นิคมฯ รร.นิคมฯ

11.3.2 ซ่อมแซมอาคารเรียน  - ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ 

กันสาด ถนน ทางเดิน กําแพงโรงเรียน 

และสิ่งแวดล้อม

จํานวน 1 ครั้ง

 - จํานวนครั้งที่

ปรับปรุง

           200,000 รร.นิคมฯ รร.นิคมฯ

11.4.1 จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 

ระบบดิจิตอล

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 

ระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 120,000           อบจ.สตูล รร.นิคมฯ

11.4.2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 

สําหรับงานสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 

สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 5 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 75,000             อบจ.สตูล รร.นิคมฯ

11.4.3 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 

(Inkjet Printer)

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 

(Inkjet Printer) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 4,300              อบจ.สตูล รร.นิคมฯ

11.4.4 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/

ชนิด LED ขาวดํา

สําหรับกระดาษขนาด A3

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/

ชนิด LED ขาวดํา สําหรับกระดาษ

ขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง

จํานวนเครื่อง 53,000             อบจ.สตูล รร.นิคมฯ

11.4.5  การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  - พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน เช่น

จัดซื้อหนังสือ ชั้นวาง ซ่อมแซม

ห้องสมุดหนังสือ เป็นต้น จํานวน 1 ครั้ง

 - จํานวนครั้งที่

ปรับปรุง

           100,000 รร.นิคมฯ รร.นิคมฯ

11.4.6 ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  - ปรับปรุงระบบ จํานวน 1 ครั้ง  - จํานวนครั้งที่

ปรับปรุง

             16,800 รร.นิคมฯ รร.นิคมฯ

11.4 พัฒนาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

11.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
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11.4.7 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนดิจิตอล  - จัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับห้องเรียนดิจิตอล

 จํานวน 5 รายการ  ประกอบด้วย  

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 2 

เครื่อง, เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 

ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 25000 

ANSL Lumens จํานวน 2 ตัว , 

จอรับภาพแบบมอนิเตอร์ ขนาด 120 นิ้ว

จํานวน 2 ชุด, เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  

จํานวน 2 ตัว, เครื่องขยายเสียงพร้อม

ลําโพงและไมคพ์ร้อมติดตั้ง จํานวน 2 ชุด

 - จํานวนรายการ            204,000 รร.นิคมฯ รร.นิคมฯ

11.4.8 จัดหารถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ พร้อม

อุปกรณ์ตกแต่งหลังคา

 - จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ พร้อม

อุปกรณ์ตกแต่งหลังคาสําหรับ

จัดกิจกรรมนอกสถานที่ จํานวน 1 คัน

 - จํานวนรถ          1,500,000 รร.นิคมฯ รร.นิคมฯ

11.4.9 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  - จัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับห้องสมุด

อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 8  รายการ 

ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์สําหรับ

สํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง , 

คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวผล 

จํานวน 1 เครื่อง , โปรแกรมห้องสมุด  

จํานวน 1 ชุด, แผ่นซีดีโปรแกรม

ห้องสมุด , เครื่องอ่านบาโค้ด (2) ,

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด 5 แพ็ค, เครื่องพิมพ์

บาร์โค้ด จํานวน 1 เครื่อง, เครื่องสํารอง

ไฟขนาด 2K VA จํานวน 1 เครื่อง

 - จํานวนรายการ            179,000 รร.นิคมฯ รร.นิคมฯ

37



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

พ.ศ. 2558
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2557

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

ดําเนินการ

11.4.50 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ  - จัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับห้องเรียน

อัจฉริยะ  จํานวน 1 ห้อง 

จํานวน 9 รายการ ประกอบด้วย เครื่อง

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับประมวลผล, 

Interractive Board ,เครื่องฉายภาพ

3 มิติ,เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 

ระดับ XGA ขนาด ไม่น้อยกว่า 35000 

ANSL Lumens,  Tablet PC, Android

 Smart TV+GAR Motion Present,

ชุดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่

มาตรฐานสากลอาเซี่ยน, ครื่อง

ปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU

พร้อมติดตั้ง จํานวน 2 ชดุ

 - จํานวนห้องเรียน

อัจฉริยะ

           487,900 รร.นิคมฯ รร.นิคมฯ

11.5.1 การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา

 - จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน

ยาเสพติดในสถานศึกษา 

จํานวน 1 ครั้ง

 - จํานวนครั้งที่จัด

กิจกรรม

             21,000   รร.นิคมฯ รร.นิคมฯ

11.5.2  อาหารกลางวันเด็กนักเรียน  - จัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน 

วันละ 1 มื้อ  จํานวน 600 คน

 - จํานวนนักเรียนที่

ได้รับการจัดอาหาร

กลางวัน

         2,460,000   รร.นิคมฯ รร.นิคมฯ

11.5 พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการเรียน
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11.5.3 อาหารเสริม (นม)  - จัดอาหารเสริมนมให้แก่เด็กนักเรียน 

คนละ 1 ถุง ทุกวัน จํานวน 600 คน

 - จํานวนนักเรียนที่

ได้รับอาหารเสิรม 

(นม)

         1,119,300   รร.นิคมฯ รร.นิคมฯ

11.5.4 ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนโรงเรียน

นิคมพัฒนาผัง 6

 -ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนโรงเรียน

นิคมพัฒนาผัง 6 จํานวน 13 กิจกรรม

 - จํานวนกิจกรรม          2,000,000   รร.นิคมฯ รร.นิคมฯ

หมายเหตุ         X             ยุทธศาสตร์

        X.X           แนวทางการพัฒนา

       X.X.X         โครงการ/กิจกรรม        ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการและการจัดซื้อจัดจ้างเบิกจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อย

 ระยะเวลาเริ่มทําสัญญาโครงการเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย

ระยะเวลาเริ่มจัดทําโครงการ
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