




 
 

 
 
เร่ือง     
  หน้า 

บทน า ..................................................................................................................................... …………………...…………..1 

แผนการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบจ.สตูล 

โครงการพัฒนา 

- บญัชีสรุปโครงการและงบประมาณฯ (แบบ ผด.01)............ ........................................... ......................................6 
     - บัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณฯ (แบบ ผด.02) ........................................................................8 
 
โครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์ทีไ่ม่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล 

(ไม่เป็นโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์ที่จัดท าบริการและกิจกรรมสาธารณะ)  

โครงการพัฒนา 

     - บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณฯ (แบบ ผด.01)......................................................................................... .....33 
     - บัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณฯ (แบบ ผด.02)  .....................................................................34 

ครุภัณฑ์  
     - บัญชีสรุปครุภัณฑ์และงบประมาณ................................................................................................. .......................39 
     - บัญชีรายละเอียดครุภัณฑ์ฯ (แบบ ผด.02/1)....................................................................……….…………….……..…40  9 

 
 

 



 

2 
 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

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

การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ประมาณการรายรับโดยรวมเงินอุดหนุนทั่วไปไว้ 
จ านวน  324,000,000 บาท โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายจ าแนกได้ดังนี้ 

1. งบประมาณเพ่ือการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร์         87,643,100 บาท 
2. งบประมาณเพ่ือการบริหารบุคลากร และรายจ่ายประจ า        194,504,020  บาท 

2.1 งบประมาณเพ่ือการบริหารบุคลากร          88,183,920 บาท 
2.2 งบประมาณรายจ่ายประจ า                                      136,020,100 บาท 

3. งบกลาง                 19,772,380 บาท 
4. งบประมาณเพ่ือการพัฒนาที่ไมบ่รรจุในแผนพัฒนาอบจ.สตูล      22,080,500  บาท 

              (ไม่เป็นโครงการพัฒนาและครุภัณฑท์ี่จัดท าบริการและกิจกรรมสาธารณะ) 
     รวม               324,000,000 บาท 
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จ ำแนกงบประมำณเพื่อกำรพัฒนำตำมรำยยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

1. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 5,555,000.-  บาท  

2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน      1,600,000.-  บาท 

3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง    39,880,400.-  บาท  

4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน      870,000.-  บาท   

5. ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 6,510,000.-  บาท 

6. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข    29,227,700.-  บาท  

7. ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล    4,000,000.-  บาท  

รวม 87,643,100.-  บำท  
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ยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการ

ที่ด าเนินการ

 

คิดเปน็รอ้ยละ

ของโครงการ

ทั้งหมด

จ านวน

งบประมาณ

 คิดเปน็รอ้ยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

   1.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 17 18.09 5,555,000 6.34 ส านักปลัดฯ

รวม 17 18.09            5,555,000 6.34

   2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 2 2.13               300,000 0.34 กองส่งเสริมฯ

   2.2 แผนงานการเกษตร 3 3.19             1,300,000 1.48 กองส่งเสริมฯ

รวม 5 5.32            1,600,000 1.83

   3.1 แผนงานเคหะชุมชน 1 1.06             3,000,000 3.42 กองช่าง

   3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9 9.58           36,880,400 42.08 กองช่าง

รวม 10 10.64          39,880,400 45.50

ยุทธศาสตรท์ี่  4 จัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน

   4.1 แผนงานเคหะชุมชน 1 1.06 270,000              0.31 กองช่าง

   4.2 แผนงานการเกษตร 3 3.19 600,000 0.68 กองช่าง

รวม 4 4.25              870,000 0.99

บัญชสีรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  สรา้งความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหม้ั่นคงอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตรท์ี่  3 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู

แบบ ผด.01

สรุป 6



ยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการ

ที่ด าเนินการ

 

คิดเปน็รอ้ยละ

ของโครงการ

ทั้งหมด

จ านวน

งบประมาณ

 คิดเปน็รอ้ยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรท์ี่  5 อนุรกัษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณ ีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

  5.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 10 10.64 6,510,000            7.43 กองการศึกษาฯ , ร.ร.นิคมพัฒนาผัง 6

รวม 10 10.64            6,510,000 7.43

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข

   6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1 1.06 1,500,000            1.71 กองแผนฯ

   6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 2.13               200,000 0.23 กองช่าง

   6.3 แผนงานการศึกษา 11 11.70           15,507,700 17.69 กองการศึกษาฯ , ร.ร.นิคมพัฒนาผัง 6

   6.4 แผนงานสาธารณสุข 3 3.19             1,200,000 1.37 กองส่งเสริมฯ

   6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 2.13               300,000 0.34 กองส่งเสริมฯ

   6.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 6.38             1,350,000 1.53 กองส่งเสริมฯ,กองการศึกษาฯ

   6.7 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 16 17.02             9,170,000 10.46 กองส่งเสริมฯ,กองการศึกษาฯ

รวม 41 43.61          29,227,700 33.34

ยุทธศาสตรท์ี่  7 บรหิารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภบิาล

   7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4 4.26             2,100,000 2.40

กองแผนฯ,กองคลัง,

กองกิจการสภาฯ

   7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.06 100,000              0.11 กองกิจการสภาฯ

   7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 2.13             1,800,000 2.05 กองช่าง

รวม 7 7.45            4,000,000 4.56

รวมทั้งสิ้น 94 100.00          87,643,100 100.00

สรุป 7



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 โครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามัน

สตูล

จัดงานเพื่อต้อนรับการท่องเที่ยวและจัดกิจกรรม

เก็บขยะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูล  

จ านวน 1 คร้ัง

         1,800,000 เก็บขยะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง

จัดงานต้อนรับนักท่องเที่ยว

ต.ปากน้ า อ.ละงู

จ.สตูล

ส านักปลัดฯ

2 โครงการขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้าน

การท่องเที่ยว

จัดสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการของ

สภาพัฒนาการท่องเที่ยวอบจ.สตูล จ านวนไม่

น้อยกว่า 3 คร้ัง/ปีงบประมาณ

150,000           ในพื้นที่จังหวัดสตูล ส านักปลัดฯ

3 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

รูปแบบต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง

           200,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล ส านักปลัดฯ

4 โครงการวันเต่าโลก

(World Turtle Day)

- ร่วมจัดงานวันเต่าโลก จ านวน 1 คร้ัง

- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3,000 คน

           100,000 ต.ก าแพง อ.ละงู

จ.สตูล

ส านักปลัดฯ

5 โครงการจัดงานแข่งขันตกปลา

บาราฟิซชิ่งคัพ

ร่วมจัดงานแข่งขันตกปลา

บาราฟิซชิ่งคัพ จ านวน 1 คร้ัง

           100,000  ต.ปากน้ า  อ.ละงู

จ.สตูล

ส านักปลัดฯ

    1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

ด าเนินการ

บัญชรีายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู

งบประมาณล าดับที่

พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

แบบ ผด.02
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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.
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณล าดับที่

พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

6 โครงการจัดงานเทศกาลส่งเสริม

การท่องเที่ยวอ าเภอละงู

(ยอนหอยหลอด)

ร่วมจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยว

อ าเภอละงู (ยอนหอยหลอด) จ านวน 1 คร้ัง

           150,000  ต.ละงู  อ.ละงู

จ.สตูล

ส านักปลัดฯ

7 โครงการจัดงานมรกตอันดามัน

มหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู 

(La-Ngu Food Festival)

ร่วมจัดงานมรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหาร

อร่อยของดีที่ละงู จ านวน 1 คร้ัง

           200,000  ต.ก าแพง  อ.ละงู

จ.สตูล

ส านักปลัดฯ

8 โครงการจัดอบรมมัคคุเทศก์ ร่วมจัดอบรมบัตรไกด์ จ านวน 1 คร้ัง            300,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล ส านักปลัดฯ

9 โครงการSatun Geopark Fossil 

Festival

ร่วมจัดงาน Satun Geopark Fossil Fesstival 

ปีละ 1 คร้ัง

           200,000  ต.ทุ่งหว้า  อ.ทุ่งหว้า

จ.สตูล

ส านักปลัดฯ

10 ค่าบ ารุงรักษาหรือปรับปรุงที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง ณ ท่าเทียบเรือปากบารา

เช่น อาคารสนับสนุนท่าเรือ , อาคารท่าเรือ

ท่องเที่ยว อาคารท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ เป็น

ต้น

           255,000  ท่าเทียบเรือปากบารา ส านักปลัดฯ

11 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

โดยชุมชนจังหวัดสตูล

ขับเคล่ือนกิจกรรมการท่องเที่ยว

โดยชุมชน ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม

           200,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล ส านักปลัดฯ

12 โครงการSatun Halal Street จัดงาน Satun halal street จ านวน 1  คร้ัง            500,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล ส านักปลัดฯ

9



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

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณล าดับที่

พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

13 โครงการส่งเสริมการตลาดและ

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในระดับ

ภูมิภาค

จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการประชาสัมพันธ์

ด้านการท่องเที่ยว การออกบูธของ

ผู้ประกอบการท่องเที่ยว หรือจัดกิจกรรมแนะน า

สถานที่ท่องเที่ยว อย่างน้อย 2 กิจกรรม

           500,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล ส านักปลัดฯ

14 โครงการจัดกิจกรรม Street Art จัดกิจกรรมวาดภาพบนฝาผนัง

ริมถนนในพื้นที่จังหวัดสตูล 

ไม่น้อยกว่า 2 พื้นที่

           200,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล ส านักปลัดฯ

15 โครงการสร้างสรรค์ส่ือประชาสัมพันธ์

เพื่อการท่องเที่ยว

จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย/Clip /หนังส้ัน/

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล อย่างน้อย 1 

กิจกรรม

           200,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล ส านักปลัดฯ

16 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน

การท่องเที่ยว

จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน

การท่องเที่ยว จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร

           400,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล ส านักปลัดฯ

17 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอุทยาน

ธรณีโลกสตูล

จัดอบรม 1 รุ่น ผู้เข้าร่วม

จ านวนไม่น้อยกว่า 40 คน

           100,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล ส านักปลัดฯ

รวม 17 โครงการ 5,555,000
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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.
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณล าดับที่

พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ OTOP

อบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ

เช่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน, ผลิตขนม ฯลฯ

ไม่น้อยกว่า 50 คน

           150,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองส่งเสริมฯ

2 โครงการส่งเสริมการลงทุน อุดหนุนหอการค้าจังหวัดสตูล เพื่อสนับสนุน

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการลงทุน ฯลฯ 

จ านวน 1 คร้ัง

           150,000  อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล กองส่งเสริมฯ/

หอการค้าจังหวัด

สตูล

รวม 2 โครงการ 300,000

1 โครงการขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้าน

การเกษตร

จัดสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ

ของสภาพัฒนาเกษตรกรรมอบจ.สตูล จ านวนไม่

น้อยกว่า 3 คร้ัง/ปีงบประมาณ

           100,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองส่งเสริมฯ

2 โครงการสตูลเกษตรแฟร์ จัดงานวันสตูลเกษตรแฟร์ จ านวน 1 คร้ัง

ผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 3,000 คน

         1,000,000  สนามบินกองทัพอากาศ

ต.คลองขุด อ.เมือง

จ.สตูล

กองส่งเสริมฯ

3 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร

ไม่น้อยกว่า 70 คน

           200,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองส่งเสริมฯ

รวม 3 โครงการ 1,300,000

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สรา้งความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหม้ั่นคงอย่างยั่งยืน

    2.2 แผนงานการเกษตร

    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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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.
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณล าดับที่

พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

1 โครงการปรับปรุงจุดเส่ียง

และบริเวณอันตรายบนถนน

ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรไฟกระพริบ/

ไฟแสงสว่างตามทางแยก บริเวณจุดเส่ียง

อันตรายบนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของ อบจ.สตูล

         3,000,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองช่าง

รวม 1 โครงการ 3,000,000

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบ้านนางแก้ว - บ้านป่าแก่

บ่อหิน

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.611 

กิโลเมตร ผิวทางหนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแปลน

ของอบจ.สตูล ที่ก าหนด และแบบมาตรฐานงาน

ทางส าหรับอปท.

         3,100,000  ต.น้ าผุด อ.ละงู จ.สตูล กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงถนนสาย 

สต.ถ. 1-0004 บ้านวังใหญ่ -

บ้านเกาะไทร

ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์

คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ระยะทาง 1.390 กิโลเมตร  ตามแบบแปลนของ

อบจ.สตูล ที่ก าหนด และแบบมาตรฐานงานทาง

ส าหรับ อปท.     

         5,404,800  อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล กองช่าง

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง

    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

    3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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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.
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณล าดับที่

พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

3 โครงการปรับปรุงถนนสาย

สต.ถ.1-0009 บ้านควนไสน - 

คลองละงู

ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์

คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่

ทางไม่น้อยกว่าข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 

3.100 กิโลเมตร  ตามแบบแปลนของอบจ.สตูล 

ที่ก าหนด และแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ 

อปท.  (งบประมาณรวมทั้งส้ิน 15,274,500 บาท

 ได้รับการจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 

13,747,000 บาท และอบจ.สตูล สมทบ 10%  

จ านวน 1,527,500 บาท)   

         1,527,500  ต าบลก าแพง , ต าบลเขาขาว

ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู

จังหวัดสตูล

กองช่าง

4 โครงการปรับปรุงถนนสาย 

สต.ถ.1-0083 หมู่ที่ 1 ต.ก าแพง

อ.ละงู จ.สตูล

ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์

คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

ระยะทาง 0.794 กิโลเมตร  ตามแบบแปลนของ

อบจ.สตูล ที่ก าหนด และแบบมาตรฐานงานทาง

ส าหรับ อปท. 

         2,669,800  ต าบลก าแพง  อ าเภอละงู

จังหวัดสตูล

กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงถนนสาย 

สต.ถ.1-0094 บ้านเขียดแก้ว-

จดอุใดเจริญ

ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์

คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ระยะทาง 1.015 กิโลเมตร  ตามแบบแปลนของ

อบจ.สตูล ที่ก าหนด และแบบมาตรฐานงานทาง

ส าหรับ อปท.     

         4,450,300  ต าบลอุใดเจริญ  อ าเภอควนกาหลง

จังหวัดสตูล

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงถนนสาย 

สต.ถ.1-0057 บ้านน้ าหรา-

บ้านควนกาหลง

ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์

คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร  ตามแบบแปลนของ

อบจ.สตูล ที่ก าหนด และแบบมาตรฐานงานทาง

ส าหรับ อปท. 

         5,800,000  ต าบลควนกาหลง

  อ าเภอควนกาหลง

จังหวัดสตูล

กองช่าง
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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.
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณล าดับที่

พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

7 โครงการปรับปรุงถนนสาย 

สต.ถ.1-0002 บ้านควนเก-

บ้านอุใดเจริญ

ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์

คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ไหล่ทางไม่น้อยกว่าข้างละ 1.00 เมตร

ระยะทาง 5.300 กิโลเมตร  ตามแบบแปลนของ

อบจ.สตูล ที่ก าหนด และแบบมาตรฐานงานทาง

ส าหรับ อปท. (งบประมาณรวมทั้งส้ิน 

29,680,000 บาท ได้รับการจัดสรรงบอุดหนุน

เฉพาะกิจ จ านวน 26,712,000 บาท และอบจ.

สตูล สมทบ 10% จ านวน 2,968,000 บาท)

         2,968,000  บ้านควนเก ต าบลแป-ระ

อ าเภอท่าแพ

บ้านอุใดเจริญ ต าบลอุใดเจริญอ าเภอ

ควนกาหลง

จังหวัดสตูล

กองช่าง

8 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงท่าเทียบ

เรือบ้านท่าอ้อย หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งหว้า

ปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย ขนาดกว้าง 

14.00 เมตร ยาว 48  เมตร ตามแปลนของอบจ.

สตูล ที่ก าหนด และแบบมาตรฐานงานทาง

ส าหรับ อปท.

         8,700,000  ต าบลทุ่งหว้า อ าเภอทุ่งหว้า

จังหวัดสตูล

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าถนนสาย

สต.ถ.1-0002 บ้านควนเก -

บ้านอุใดเจริญ

ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ความยาวไม่น้อยกว่า 0.390 กิโลเมตร 

ตามแบบแปลนของอบจ.สตูล และแบบ

มาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.

         2,260,000  ต าบลแป-ระ อ าเภอท่าแพ

จังหวัดสตูล

กองช่าง

รวม 9 โครงการ 36,880,400
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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.
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณล าดับที่

พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

1 โครงการการจัดการขยะอันตราย

จังหวัดสตูล

- อปท. และหน่วยงานภาครัฐ สามารถรวบรวม/

จัดส่งของเสียอันตรายจากชุมชน 

ไปยังศูนย์รวบรวมและขนถ่ายขยะอันตราย

จังหวัดสตูลได้ตามก าหนด 2 คร้ัง/ปี

- อบจ.สตูล รวบรวมและขนส่งของเสียอันตราย

จากชุมชนในจังหวัดสตูลไปก าจัด

ตามหลักวิชาการ 2 คร้ัง/ปี

- จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชนแก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น 

ประชาชน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ 

อย่างน้อย  1 คร้ังต่อปี

           270,000 ทั้งในและนอกพื้นที่

จังหวัดสตูล

กองช่าง

รวม 1 โครงการ 270,000

1 โครงการคลองสวยน้ าใส จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ และตรวจสอบ

เฝ้าระวังคุณภาพน้ าในแม่น้ าล าคลอง เช่น คลอง

ละงู คลองดุสน คลองท่าแพ  เป็นต้น

           300,000 ในพื้นที่ล าน้ าจังหวัด

3 แห่ง ได้แก่ คลองดุสน-ม าบัง

คลองท่าแพ  และคลองละงู

กองช่าง

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 จัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน

    4.2 แผนงานการเกษตร

    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
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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.
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณล าดับที่

พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

2 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เครือข่าย 

Green City

สนับสนุนเครือข่าย  Green City เข้าร่วมจัด

กิจกรรมระดับจังหวัด/ภาค/ประเทศ อย่างน้อย 

1 คร้ัง ต่อปี 

           200,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล

หรือนอกเขตพื้นที่จังหวัดสตูล

กองช่าง

3 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการขยะ

จัดกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและการจัดการขยะร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ

และองค์กรต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสตูล

           100,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองช่าง

รวม 3 โครงการ 600,000

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือน

รอมฎอน

สนับสนุนวัสดุปัจจัยที่จ าเป็นในการละศิลอด

และอบรมหลักการปฏิบัติตนในเดือนรอมฏอน

ให้กับประชาชนผู้นับถึอศาสนาอิสลาม 

ให้กับมัสยิด/มุศ็อลลาฮ์ (บานาซะฮ์) และ

ผู้ด้อยโอกาสในสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดสตูล

         2,000,000   ทั้ง 7 อ าเภอ ในจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

    5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 อนุรกัษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณ ีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
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สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณล าดับที่

พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

2 โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัด

สตูล

- จัดกิจกรรมให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม

- ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน

ไม่น้อยกว่า 10,000 คน 

- ผู้ประกอบการ ประชาชน ร้านค้า ร้านอาหาร 

ร่วมออกบูธจ าหน่ายสินค้า และอาหารจานเด็ด 

ไม่น้อยกว่า 120 ร้าน

- จ านวนว่าวที่เข้าร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 

600 ตัว

- ทีมว่าวเข้าร่วมประกวด แข่งขันไม่น้อยกว่า 

100 ทีม

         2,700,000  สนามบินกองทัพอากาศ

ต.คลองขุด อ.เมือง

จ.สตูล

กองการศึกษาฯ

3 โครงการจัดงานวันซาลามัต-

ฮารีรายา (อีด้ิลฟิตรี)

-กิจกรรมภายในงานไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 

- ภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 50 

หน่วยงาน

- ประชาชนเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 3,000 คน

           500,000  อ าเภอเมืองสตูล

จังหวัดสตูล

กองการศึกษาฯ

4 โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ  - จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีชักพระ

ให้ประชาชนในจังหวัดสตูลได้เข้าร่วม 

ไม่น้อยกว่า 5,000 คน

- 5 กิจกรรมที่จัดให้ประชาชนเข้าร่วม

           400,000  ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง

จ.สตูล

กองการศึกษาฯ
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5 โครงการจัดงานวันร าลึก

เกียรติประวัติท่านศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.)

อุดหนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาอิสลาม

ภาคฟัรฎูอัยนฺสตูล เพื่อจัดงานวันร าลึกเกียรติ

ประวัติท่านศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.) ให้พี่น้อง

มุสลิมในจังหวัดสตูล และพี่น้องต่างศาสนิก 

ผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 5,000 คน

           400,000  ส านักงานคณะกรรมการอิสลาม

ประจ าจังหวัดสตูล

กองการศึกษาฯ

/มูลนิธิ

เพื่อการศึกษา

อิสลามภาค

ฟัรฎูอัยนฺ

สตูล

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ

ทางพุทธศาสนา วันมาฆบูชา

อุดหนุนพุทธสมาคม เพื่อจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา

ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนที่นับถือศาสนา

พุทธเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 100 คน

             70,000  วัดในจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ/

พุทธสมาคม

7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ

ทางพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา

 อุดหนุนพุทธสมาคม เพื่อจัดกิจกรรม

วันวิสาขบูชาให้เด็ก เยาวชน และประชาชน

ที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วมท ากิจกรรม

ไม่น้อยกว่า 100 คน

           100,000  วัดในจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ/

พุทธสมาคม

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ

ทางพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา

อุดหนุนพุทธสมาคม เพื่อจัดกิจกรรม

วันเข้าพรรษาให้เด็ก เยาวชน และประชาชน

ที่นับถือศาสนาพุทธ  ไม่น้อยกว่า 100 คน

             40,000  วัดในจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ/

พุทธสมาคม

9 โครงการอบรมศิลจาริณี อุดหนุนพุทธสมาคม เพื่อจัดกิจกรรมอบรม

ให้ความรู้เด็ก เยาวชนเพศหญิงในจังหวัดสตูล

ไม่น้อยกว่า 80 คน

           100,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ/ 

พุทธสมาคม

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.
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
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/ผลผลิต

10 โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน อุดหนุนพุทธสมาคม เพื่อจัดกิจกรรมอบรม

ให้ความรู้เด็ก เยาวชนเพศชาย ในจังหวัดสตูล 

ไม่น้อยกว่า 100 คน

           200,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ/ 

พุทธสมาคม

รวม 10 โครงการ 6,510,000

1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้กับ

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

และประชาชนในจังหวัดสตูล จ านวน 5 รุ่น 

รุ่นละ 70 คน รวม 350 คน

1,500,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองแผนฯ

รวม 1 โครงการ 1,500,000

1 โครงการส่งเสริมการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

จัดกิจกรรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้าน

สาธารณภัยทั้งทางบกและทะเล

ไม่น้อยกว่า 50 คน

           100,000  ทั้งในและนอกพื้นที่

จังหวัดสตูล

กองช่าง

2 โครงการส่งเสริมการให้ความรู้

ด้านภัยพิบัติจังหวัดสตูล

จัดอบรม/สัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้าน

ภัยพิบัติต่างๆ แก่ประชาชน เยาวชน ในพื้นที่ จ.

สตูล ไม่น้อยกว่า 50 คน

           100,000  ทั้งในและนอกพื้นที่

จังหวัดสตูล

กองช่าง

รวม 2 โครงการ 200,000

    6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
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/ผลผลิต

1 โครงการขับเคล่ือนอนาคตสตูล

ด้านการศึกษา

จัดสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการของ

สภาการศึกษาอบจ.สตูล จ านวนไม่น้อยกว่า 3 

คร้ัง/ปีงบประมาณ

           100,000 อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

2 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ

ให้แก่ นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลาม

ประจ ามัสยิดจังหวัดสตูล

- คณะครู และนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลาม

ประจ ามัสยิดจังหวัดสตูล  จ านวน 100 คน

- คณะครู และนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลาม

ประจ ามัสยิดในจังหวัดสตูลเข้าร่วมการแข่งขัน

มหกรรมวิชาการ เพื่อทดสอบความรู้ 

ความสามารถกับสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลาม

แห่งประเทศไทย

           150,000  อ าเภอบางบัวทอง

จังหวัดนนทบุรี

กองการศึกษาฯ

3 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ

ให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า

มัสยิด (ตาดีกา) ประจ าจังหวัดสตูล

- จัดการแข่งขันในแต่ละอ าเภอครบ

ทั้ง 7 อ าเภอ            

- คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์การศึกษา

อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 

เข้าร่วมการจัดงานการแข่งขัน

510,000 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 

(ตาดีกา) ในจังหวัดสตูล

กองการศึกษาฯ

    6.3 แผนงานการศึกษา
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4 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียน

การสอนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

กิจกรรมทีด่ าเนินการเพือ่พัฒนา ดังนี้

- จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวชิาการ

ทัง้ระดับจังหวดั/ภาค/ประเทศ

- จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายนอก

ทัง้ระดับจังหวดั/ภาค/ประเทศ

- กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

- กิจกรรมเผยแพร่งานวชิาการโรงเรียน

1,560,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

5 โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาและ

วิชาการนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลาม

ประจ ามัสยิด(ตาดีกา) 5 จังหวัด

ชายแดนใต้

ส่งทีมเด็กและเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม

ผู้ควบคุม ไม่น้อยกว่า 120 คน เข้าร่วมการ

แข่งขันฯ

200,000 นอกพื้นที่จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

6 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา

ของ อบจ.สตูล

- จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ของ อปท.ในเขต

จังหวัดสตูล

- จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ อบจ.สตูล

20,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

7 โครงการสนับสนุนครูสอน

ภาษาต่างประเทศให้กับโรงเรียนนิคม

พัฒนาผัง 6

สนับสนุนครูต่างประเทศให้กับโรงเรียนนิคม

พัฒนาผัง 6

660,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

8 ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ

ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร

ประกอบโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 

ตามแบบที่ก าหนด

150,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ
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9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ

ศึกษาท้องถิน่ (ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียน

ยากจน)

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ

ศึกษาท้องถิน่ (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและ

การประเมินผล)

- ค่าอาหารกลางวนั   

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนใต้

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงเรียน

- ค่าใช้จ่ายอืน่ทีจ่ าเป็นส าหรับส่งเสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษาท้องถิน่

-ฯลฯ

10,007,700 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 โรงเรียนนิคม

พัฒนาผัง 6

10 โครงการจัดงานมหกรรมวิชาการและ

กีฬาเพื่อเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา

เยาวชนมุสลิม

อุดหนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาอิสลามภาค

ฟัรฎูอัยนฺสตูล เพื่อจัดงานมหกรรมวิชาการและ

กีฬาเพื่อเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาเยาวชนมุสลิม

650,000 ส านักงานคณะกรรมการอิสลาม

ประจ าจังหวัดสตูล

กองการศึกษาฯ/

มูลนิธิเพื่อ

การศึกษาอิสลาม

ภาค

ฟัรฎูอัยนฺสตูล
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11 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน

โรงเรียนน าร่องเน้นหลักสูตรเฉพาะด้าน

 (หลักสูตรกีฬา)

อุดหนุนโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ เพื่อส่งเสริมการ

เรียนการสอนโรงเรียนน าร่องเน้นหลักสูตร

เฉพาะด้าน (หลักสูตรกีฬา) หลักสูตร 5 ชนิด

กีฬาที่สนับสนุน เช่น มวยสากลสมัครเล่น  มวย

ไทยสมัครเล่น  ปันจักสีลัต  วูซู  มวยปล้ า

         1,500,000  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ กองการศึกษาฯ/

รร.ท่าแพผดุงวิทย์

รวม 11 โครงการ 15,507,700

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้สูงอายุ

ด้านต่างๆ ไม่น้อยกว่า 100 คน

           100,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองส่งเสริมฯ

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน

โรคด้านสาธารณสุข

- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป 

ผู้น าชุมชนให้ห่างไกลจากโรคติดต่อร้ายแรง (โรค

เอดส์)

- จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นในการป้องกัน

ควบคุมการระบาดของโรคอุบัติใหม่

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริม

และป้องกันโรคต่างๆ ที่เป็นปัญหา

ด้านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดสตูล

ไม่น้อยกว่า 100 คน

           100,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองส่งเสริมฯ

    6.4 แผนงานสาธารณสุข
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3 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

โรงพยาบาลชุมชน

อุดหนุนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จัดซ้ือ

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ในการ

ช่วยเหลือผู้ป่วยให้เพียงพอทันสมัย และมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้แก่โรงพยาบาลชุมชน

         1,000,000 โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสตูล กองส่งเสริมฯ/

ส านักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดสตูล

รวม 3 โครงการ 1,200,000

1 โครงการขับเคล่ือนอนาคตสตูล

ด้านสวัสดิการสังคม

จัดสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ

ของสภาพัฒนาสวัสดิการสังคมอบจ.สตูล

จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คร้ัง/ปีงบประมาณ

           100,000 ในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล กองส่งเสริมฯ

2 โครงการช่วยเหลือประชาชนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 

หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการ

ด ารงชีพ ได้แก่ ผู้ประสบสาธารณภัย หรือ

ภัยพิบัติฉุกเฉิน ผู้ประสบปัญหาด้านการส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการป้องกันและ

ระงับโรคติดต่อและเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

           200,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองส่งเสริมฯ

รวม 2 โครงการ 300,000

    6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
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1 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อชุมชน (บ้านกาเน๊ะ)

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น 

ค่าปรับปรุง/พัฒนาส่ือการเรียนการสอน ฯลฯ

             50,000  โรงเรียนบ้านกาเน๊ะ กองการศึกษาฯ

2 โครงการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่าย

ผู้น าด้านสุขภาพ

จัดอบรมเครือข่ายผู้น าด้านสุขภาพ

ให้แก่ประชาชนในจังหวัดสตูล ทุกอ าเภอ 

จ านวน 2,000 คน

           200,000 7 อ าเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล กองส่งเสริมฯ

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูล - จัดอบรมสตรีในระดับจังหวัดทุกอ าเภอ

- สตรีในระดับจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า

 2,000 คน

           300,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองส่งเสริมฯ

4 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

- จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

- อบรมทักษะครอบครัวในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด ฯลฯ

- จัดรณรงค์ เสวนา จัดนิทรรศการแข่งขันกีฬา

ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้าน

ยาเสพติดโลก

- ไม่น้อยกว่า 200 คน

           150,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองส่งเสริมฯ

5 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาให้กับผู้สูงอายุ

ทั้ง 7 อ าเภอ ไม่น้อยกว่า 500 คน

           300,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองส่งเสริมฯ  

    6.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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6 โครงการ RISE UP the change 

สร้างสรรค์เยาวชนพันธ์สตูล

อุดหนุนมูลนิธิคลองโต๊ะเหล็มอะคาเดมี

เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนให้เป็น Active 

Citizen โดยการพัฒนากลไกความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานภาคส่วนต่างๆในระดับจังหวัด

- ด าเนินการพัฒนาเยาวชน ทั้ง 7 อ าเภอ

ตามกระบวนการพัฒนา 3 ช่วง

           350,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองส่งเสริมฯ/

มูลนิธิคลองโต๊ะ

เหล็มอะคาเดมี

รวม 6 โครงการ 1,350,000

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ -กิจกรรมที่จัดให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก

และแสดงความสามารถ ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม

- จ านวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 5,000 คน

         1,000,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา จัดอบรมให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

ให้กับประชาชนที่สนใจกีฬาอย่างน้อย 1 

ประเภทกีฬา/ปี ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 200 คน

           200,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

    6.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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3 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลสตูลลีก -จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีก

 ไม่ต่ ากว่า 2 รุ่นอายุ

- ทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 8 ทีม

/รุ่นอายุ

         2,800,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

4 ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา

สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล

ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสนามกีฬา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ตามแบบที่ก าหนด

           900,000  สนามกีฬาอบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

5 โครงการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ 

(สตูลคัพเขาน้อยเกมส์)

ร่วมจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ (สตูลคัพ

เขาน้อยเกมส์) จ านวน 1 คร้ัง ผู้เข้าร่วมไม่น้อย

กว่า 500 คน

150,000 ห้างโลตัสสาขาสตูล กองการศึกษาฯ

6 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์ - ประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 4 

ประเภท 

- เด็กเยาวชนและประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม

ประมาณ 2,000 คน

350,000 เทศบาลต าบลก าแพง  

อ าเภอละงู

กองการศึกษาฯ
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7 โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน

และเยาวชนจังหวัดสตูล

-จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน 1 คร้ัง

-นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดสตูลเข้าร่วม 

2,000 คน

-โรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนในจังหวัดสตูล

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

           500,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

8 โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล

สตูลลีก

 - จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลลีก ไม่น้อยกว่า 

2 รุ่น

- ทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 8 ทีม/

รุ่นอายุ

         1,000,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

9 ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสนาม

กีฬามาตรฐานแห่งที่ 2 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสนามกีฬา

มาตรฐานแห่งที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูล

           500,000  สนามกีฬา มาตรฐานแห่งที่ 2 

อบจ.สตูล

กองการศึกษาฯ

10 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ

กีฬาจังหวัดสตูล

อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดสตูล เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการกีฬาจังหวัดสตูล จ านวนไม่น้อยกว่า

 20 ชมรม ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2,000 คน

           700,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ/

สมาคมกีฬา

จังหวัดสตูล
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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.
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณล าดับที่

พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

11 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมเด็กและเยาวชน

"รากแก้วแห่งปัญญา"

- จัดกิจกรรมค่ายอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม

จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน

- เด็กและเยาวชน อาสาสมัคร วิทยากร 

พี่เล้ียง ไม่น้อยกว่า 80 คน

70,000 สถานธรรมฉืออ้าย

ต าบลพิมาน อ าเภอเมืองสตูล

จังหวัดสตูล

กองการศึกษาฯ

12 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

เด็กและเยาวชนมุสลิมอบจ.สตูล 

(ศูนย์คลองช้าง)

เด็กและเยาวชนมุสลิม พี่เล้ียงและวิทยากร

ไม่น้อยกว่า  260 คน

300,000 ศูนย์คลองช้าง

อบจ.สตูล

กองการศึกษาฯ

13 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 

ให้แก่ผู้นับถือศาสนาอิสลาม

- ประชาชนนับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล

เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 250 คน

- กิจกรรมที่จัดไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม

200,000 สนง.อิสลามประจ าจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

14 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 

ให้แก่ผู้นับถือศาสนาพุทธ

- ประชาชนนับถือศาสนาพุทธในจังหวัดสตูล

เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 คน

- กิจกรรมที่จัดไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม

100,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

15 โครงการศาสนิกสัมพันธ์ - จัดอบรม ให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดสตูล 

ไม่น้อยกว่า 8 คร้ัง/ปีงบประมาณ

- เด็กและเยาวชน ไม่น้อยกว่า 1,000 คน

150,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

16 โครงการอบรมให้ความรู้ครูผู้สอน

ด้านศาสนากีรออาตี

ครูผู้สอนด้านศาสนาในพื้นที่จังหวัดสตูล

ไม่น้อยกว่า 100 คน

250,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

รวม 16 โครงการ 9,170,000
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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.
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณล าดับที่

พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

1 โครงการจัดท าแผนพัฒนา อบจ.สตูล จัดประชุม/อบรมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

อบจ.สตูล และ แผนการด าเนินงานของ 

อบจ.สตูล ตามระเบียบที่ก าหนด

           100,000 อบจ.สตูล กองแผนฯ

2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา

ของ อปท.จังหวัดสตูล

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ/ทัศนศึกษาดูงาน 

เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.

จังหวัดสตูล ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ บุคลากรที่มีหน้าที่

รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาของอปท. 

คกก.จัดท าแผนฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้เข้าร่วม

สัมมนาไม่น้อยกว่า 120 คน

           600,000 นอกพื้นที่จังหวัดสตูล กองแผนฯ

    7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 บรหิารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภบิาล
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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.
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณล าดับที่

พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

3 โครงการอบจ.พบประชาชน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ประชาชน ทุกอ าเภอ

ในท้องที่จังหวัดสตูล ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ

ทั้งภาครัฐ และเอกชนร่วมกับองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล โดยจัดทุกต าบลหรือทุก

อ าเภอจ านวน 10 คร้ัง

         1,300,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองกิจฯ

4 โครงการอบรม/สัมมนาผู้ประกอบการ

ที่ช าระภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุง

อบจ.

จัดอบรม/สัมมนา จ านวน 1 คร้ัง

ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 คน

เช่น ผู้ประกอบการค้าน้ ามัน/ก๊าซ , 

ผู้ประกอบการโรงแรม เป็นต้น

           100,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองคลัง

รวม 4 โครงการ 2,100,000

1 โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตย

ภาคพลเมือง

อบรมผู้น าศาสนา คณะผู้บริหารท้องถิ่น   

สมาชิกสภาท้องถิ่น ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  

กรรมการหมู่บ้าน   ผู้บริหารโรงเรียน 

หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ 

พนักงานของรัฐ  ครู  อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา

 ประชาชนในจังหวัดสตูล

จ านวน 100 คน

           100,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองกิจฯ

รวม 1 โครงการ 100,000

    7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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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.
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

ด าเนินการ
งบประมาณล าดับที่

พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

1 ปรับปรุง บ ารุงรักษา หรือซ่อมแซม

เคร่ืองจักรกล ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.

เช่น อาคารส านักงาน ห้องประชุม 

บ้านพัก ไฟฟ้า ประปา แหล่งท่องเที่ยว 

เคร่ืองจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของอบจ.สตูล รายละเอียดตามแบบที่

ก าหนด

         1,300,000 อบจ.สตูล กองช่าง

2 ซ่อมใหญ่เคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ

 (Over Haul)

ซ่อมใหญ่เคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ

(Over Haul)

           500,000 อบจ.สตูล กองช่าง

รวม 2 โครงการ 1,800,000

หมายเหตุ         X          ยุทธศาสตร์

       X.X        โครงการ/กิจกรรม        

                              แสดงระยะเวลาเร่ิมต้ังแต่ขอความเหน็ชอบด าเนินโครงการ /จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุของโครงการ

                              ส าหรับโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเร่ิมต้ังแต่ขอแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลางส่งใหก้องพสัดุด าเนินการ

    7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แผนงาน
จ านวนโครงการ

ที่ด าเนินการ

 

คิดเปน็รอ้ยละ

ของโครงการทั้งหมด

จ านวน

งบประมาณ

 คิดเปน็รอ้ยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
10 62.50           19,280,000 85.20

ส านักปลัดฯ,กองกิจการสภาฯ,

กองแผนฯ,กองคลัง,กองพัสดุฯ

   2. แผนงานการศึกษา 2 12.50             1,220,000 5.39 กองศึกษาฯ

   3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 6.25               500,000 2.21 กองช่าง

   4. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 6.25                 50,000 0.22 กองช่าง

  5. แผนงานการเกษตร 1 6.25                 30,000 0.13 กองช่าง

  6. แผนงานงบกลาง 1 6.25             1,550,000 6.85 กองส่งเสริมฯ

รวม 16 100.00          22,630,000 100.00

โครงการ/กิจกรรมที่ไม่บรรจุในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ อบจ.สตูล

ส าหรับโครงการทีไ่ม่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

บัญชสีรุปโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(ไม่เป็นโครงการพัฒนาทีจ่ัดท าบริการและกิจกรรมสาธารณะ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู

แบบผด.01
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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 โครงการฝีกอบรมพัฒนา

เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 

อบจ.สตูล

อบรม สัมมนา ของคณะผู้บริหาร สมาชิก

สภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

 แขกผู้มีเกียรติ และผู้สังเกตการณ์ 

จ านวน 1 คร้ัง

                   120,000 อบจ.สตูล ส านักปลัดฯ

2 โครงการพัฒนากลไกการก ากับ

ติดตามและประเมินผลการป้องกัน

การทุจริต

ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน

การทุจริตในอบจ.สตูล ที่เป็นรูปธรรม 

และน าไปใช้ได้ในการตรวจสอบได้อย่าง

จริงจังและต่อเนื่อง

                    20,000 อบจ.สตูล ส านักปลัดฯ

3 โครงการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของอบจ.สตูล (BSC)

ประเมินการปฏิบัติงาน จ านวน 2 คร้ัง                    150,000 อบจ.สตูล ส านักปลัดฯ

บัญชรีายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู

ส าหรับ โครงการทีไ่ม่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม/ผลผลิต
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

(ไม่เป็นโครงการพัฒนาทีจ่ัดท าบริการและกิจกรรมสาธารณะ)
หน่วยงาน

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ส านักปลัดฯ

แบบ ผด.02
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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.
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม/ผลผลิต
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4 โครงการส ารวจความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ

จ้างส ารวจประเมินผลความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ จ านวน 1 คร้ัง

                    40,000 อบจ.สตูล ส านักปลัดฯ

5 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เลือกต้ังสมาชิกสภา/ นายก อบจ.สตูล                18,000,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองกิจฯ

6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน

จัดอบรม/สัมมนา คณะผู้บริหาร สมาชิก

สภาฯ และบุคลากรองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล จ านวน 1 คร้ัง

                   600,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล/

นอกพื้นที่จังหวัดสตูล

กองกิจฯ

7 โครงการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา อบจ.สตูล

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) อบจ.สตูล และในปีที่ผ่าน

มา

                    50,000 อบจ.สตูล กองแผนฯ

กองแผนและงบประมาณ

กองกิจการสภาฯ
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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.
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม/ผลผลิต
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

8 โครงการจ้างติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา อบจ.สตูล

จ้างองค์กร สถาบันการศึกษา หรือ

บุคคลภายนอก ด าเนินการหรือร่วม

ด าเนินการในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

อบจ.สตูล และในปีที่ผ่านมา พร้อมรวบรวม

เป็นรูปเล่ม

                   200,000 อบจ.สตูล กองแผนฯ

9 โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน

การเงินการคลังของอบจ.สตูล

จัดอบรมเจ้าหน้าที่กองงานต่างๆ 

ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าฏีกา

เบิกจ่ายเงินในอบจ.สตูล เข้าร่วมอบรม

จ านวน 1 คร้ัง ไม่น้อยกว่า 50 คน

                    50,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองคลัง

10 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

การจัดซ้ือจัดจ้าง

จัดอบรมคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง  

จ านวน 1 รุ่น ไม่น้อยกว่า 50 คน

                    50,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองพัสดุฯ

รวม 10 โครงการ              19,280,000

1 โครงการนิเทศการศึกษา - จัดท าแผนนิเทศการศึกษา

- นิเทศการศึกษาและติดตามประเมินผล

- จัดกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

อย่างน้อย 1 คร้ัง/ภาคการศึกษา

                    20,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

2. แผนงานการศึกษา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองคลัง

กองพัสดุและทรัพย์สิน
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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.
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม/ผลผลิต
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

2 ค่าอาหารเสริม (นม) จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน

ชั้นอนุบาล - ป.6

                1,200,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 โรงเรียนนิคมพัฒนา

ผัง 6

รวม 2 โครงการ                1,220,000

1 ค่าใช้จ่ายในการจ้างส ารวจออกแบบ

โครงการที่อบจ.ด าเนินการ

จ้างส ารวจออกแบบโครงการที่

อบจ.ด าเนินการ

                   500,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองช่าง

รวม 1 โครงการ                  500,000

1 โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(อัคคีภัย) ในอาคารส านักงาน

จัดอบรมและฝึกซ้อมแผนการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) 

ในอาคารส านักงาน  จ านวน 1 คร้ัง        

ไม่น้อยกว่า 100 คน

                    50,000 ในพื้นที่ความดูแลของ

อบจ.สตูล

กองช่าง

รวม 1 โครงการ                    50,000

3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กองช่าง

4. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

กองช่าง
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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.
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม/ผลผลิต
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

1 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักด์ิ

รักษ์พื้นที่สีเขียว

จัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ

ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ

และได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า 50 คน

                    30,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองช่าง

รวม 1 โครงการ                    30,000

1 สมทบส านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ "กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

ที่จ าเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด"

สนับสนุนงบประมาณการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านการแพทย์ให้กับกองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด

                1,550,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองส่งเสริมฯ

รวม 1 โครงการ                1,550,000

หมายเหตุ     X          แผนงาน

    X.X        โครงการ/กิจกรรม        

                    แสดงระยะเวลาเร่ิมต้ังแต่ขอความเหน็ชอบด าเนินโครงการ/จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุของโครงการ

                    แสดงระยะเวลาเร่ิมต้นขอความเหน็ชอบด าเนินโครงการ/จัดซ้ือจัดจ้างและมีการด าเนินการโครงการต่อเนื่องคาบเกี่ยวระหวา่งปงีบประมาณ

กองช่าง

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

6. แผนงานงบกลาง

5.แผนงานการเกษตร
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ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน จ านวนครุภัณฑ์

 

คิดเป็นร้อยละ

ของรายการครุภัณฑ์

จ านวน

งบประมาณ

 คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทัง้หมด

1. วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

  1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 100.00                   1,000,500 100.00

รวม 1 100.00                   1,000,500 100.00

รวมทัง้สิ้น 1 100.00                   1,000,500 100.00

ส าหรับ ครุภัณฑ์ทีไ่ม่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

 (ไม่เป็นครุภัณฑ์ทีจ่ัดท าบริการและกิจกรรมสาธารณะ)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู

บัญชสีรุปรายการครุภัณฑ์และงบประมาณ

สรุป 39



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 เคร่ืองวัดอุณหภูมิระบบอินฟาเรด จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิระบบอินฟาเรด 

จ านวน 435 เคร่ือง ส าหรับใช้กรณีที่มีการ

จัดการเลือกต้ังในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

                1,000,500 อบจ.สตูล กองกิจฯ

รวม 1 รายการ                1,000,500

หมายเหตุ     X          ประเภทครุภณัฑ์

    X.X        แผนงาน

                    แสดงระยะเวลาเร่ิมต้ังแต่การขอความเหน็ชอบการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ

                 

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

1. ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

(ไม่เป็นครุภัณฑ์ทีจ่ัดท าบริการและกิจกรรมสาธารณะ)

    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

บัญชรีายละเอียดครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู

ล าดับที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

แบบ ผด.02/1
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