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บทน า 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และ
แผนการด าเนินงานประจ าปี เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง ระหว่างแผนและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้วและ
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27  

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2562 

 แผนการด าเนินงาน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ท าให้แนวทางการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการ               
การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการด าเนินงานจะ
ท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 
ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล  ได้รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยได้จัดประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ
หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือบูรณาการท างานระหว่างหน่วยงานและก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนรายละเอียดแผนงาน/โครงการ  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561  

ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล  ได้จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ในวันที่ 4 ตุลาคม 
2561 เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลพิจารณาร่าง
แผนการด าเนินงานเพื่อน าเสนอผู้บริหาร ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561  

ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล        
น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพ่ือประกาศใช้  
และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ  สามารถตรวจสอบได้ 
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ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

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

การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ประมาณการรายรับโดยรวมเงินอุดหนุนทั่วไปไว้ 
จ านวน  287,580,000 บาท ซึ่งจ าแนกให้เห็นดังนี้ 

1. งบประมาณเพ่ือการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร์และครุภัณฑ์     114,165,370 บาท 
2. งบประมาณเพ่ือการบริหารบุคลากร และรายจ่ายประจ า         154,317,380 บาท 

2.1 งบประมาณเพ่ือการบริหารบุคลากร          74,716,440 บาท 
2.2 งบประมาณรายจ่ายประจ า                                       80,140,940 บาท 

3. งบกลาง                19,097,250 บาท 
     รวม               287,580,000 บาท 
 

   

แผนภมูแิสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณเพื่อ

การพัฒนาตาม

รายยุทธศาสตร์และ

ครุภัณฑ์  42%

งบกลาง 4%

งบประมาณเพือ่การบริหาร

บุคลากร รายจา่ยประจ า 54%
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จ าแนกงบประมาณเพื่อการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร์และครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

1. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 6,901,000.-  บาท  

2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน      2,100,000.-  บาท 

3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง    36,553,000.-  บาท  

4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน      1,070,000.-  บาท   

5. ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 6,460,000.-  บาท 

6. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข    38,226,120.-  บาท  

7. ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล    19,870,000.-  บาท  

8. ครุภัณฑ์ (ผ.08) 2,985,250.-  บาท 

รวม 114,165,370.-  บาท  
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ยุทธศาสตร/แผนงาน
จํานวนโครงการ

ท่ีดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด

จํานวน
งบประมาณ

 คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพและย่ังยืน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 15 12.93 6,901,000 6.21 สํานักปลัด

รวม 15 12.93            6,901,000 6.21

 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 2 1.72               500,000 0.45 กองสงเสริมฯ

 แผนงานการเกษตร 5 4.31             1,600,000 1.44 กองสงเสริมฯ
รวม 7 6.03            2,100,000 1.89

 แผนงานเคหะชุมชน 1 0.86             3,750,000 3.37 กองชาง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8 6.90           32,803,000 29.50 กองชาง

รวม 9 7.76          36,553,000 32.88

ยุทธศาสตรท่ี 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูสังคมนาอยูอยางย่ังยืน
 แผนงานเคหะชุมชน 1 0.86 170,000 0.15 กองชาง

   แผนงานการเกษตร 4 3.45 900,000 0.81 กองชาง
รวม 5 4.31            1,070,000 0.96

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหมั่นคงอยางย่ังยืน

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง

แบบผด.01

สรุป 5



ยุทธศาสตร/แผนงาน
จํานวนโครงการ

ท่ีดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด

จํานวน
งบประมาณ

 คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรท่ี 5 อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11 12.87 6,460,000 5.81 กองการศึกษา

รวม 11 12.87            6,460,000 5.81

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข
 แผนงานบริหารท่ัวไป 1 0.86 1,800,000 1.62 กองแผนฯ
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 0.86               100,000 0.09 กองชาง

   แผนงานการศึกษา 16 13.79           16,317,920 14.68 กองการศึกษาฯ , ร.ร.นิคมพัฒนา
ผัง 6   แผนงานสาธารณสุข 5 6.94             2,350,000 2.11 กองสงเสริมคุณภาพชีวิต

   แผนงานสังคมสงเคราะห 1 0.86               100,000 0.09 กองสงเสริมฯ

   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5 4.31               700,000 0.63 กองสงเสริมฯ,กองการศึกษาฯ

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 20 17.24           14,088,200 12.67 กองสงเสริมฯ,กองการศึกษาฯ

   แผนงานงบกลาง 1 0.86             2,770,000 2.49 กองสงเสริมฯ

รวม 50 45.73          38,226,120 34.38

ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 14 12.07           17,670,000 15.89 สํานักปลัดฯ,กองคลัง,กองแผนฯ,

กองชาง,กองพัสดุฯ,กองคลัง

   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 1.72 200,000 0.18 กองกิจการสภาฯ
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 2.59             2,000,000 1.80 กองชาง

รวม 19 16.38          19,870,000 17.87
รวมท้ังสิ้น 116 100.00    111,180,120.00 100.00

สรุป 6



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 จัดทําสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยว
จังหวัดสตูล

 - จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ อาทิ
เชน ปายคัทเอาทกลางแจง/ สื่อวีดีโอ /วีซีดี /
แผนพับ / วารสาร สื่อดิจิตอล
และสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา 1 สื่อ

         1,500,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

1.2 รักษเล ปา เปดฟาอันดามันสตูล  - จัดกิจกรรม  จํานวน 1 คร้ัง          2,000,000 ตําบลเกาะสาหราย อ.เมือง
ตําบลปากน้ํา อ.ละงู

สํานักปลัดฯ

1.3 ขับเคลื่อนอนาคตสตูล
ดานการทองเที่ยว

  - จัดประชุม /อบรม/สัมมนา สภาพัฒนาการ
ทองเที่ยวอบจ.สตูล อยางนอย 3 คร้ัง
- ดําเนินกิจกรรมตามมติสภาพัฒนาการ
ทองเที่ยวอบจ.สตูล

200,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

1.4 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผูนําเที่ยว  - อบรมอาสาสมัครผูนําเที่ยว และผูมีสวน
เกี่ยวของ จํานวน 2 รุน

           300,000  อ.ละงู,อ.ทุงหวา สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพและย่ังยืน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ. 2561
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
ดําเนินการ

บัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

งบประมาณลําดับที่
พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม

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.

พ.ศ. 2561
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณลําดับที่
พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม

1.5 จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด
สตูล

 - รวมจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด
สตูลรูปแบบตาง ๆ ไมนอยกวา 1 คร้ัง

           300,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

1.6 วันเตาโลก (World Turtle Day)  - รวมจัดกิจกรรมวันเตาโลก จํานวน 1 คร้ัง            100,000 ต.กําแพง อ.ละงู สํานักปลัดฯ

1.7 จัดงานแขงขันตกปลาบาราฟซชิ่งคัพ  - รวมจัดงานแขงขันตกปลาบาราฟซชิ่งคัพ
จํานวน 1 คร้ัง

           100,000  ต.ปากน้ํา  อ.ละงู สํานักปลัดฯ

1.8 จัดงานมหกรรมของดีวิถีตันหยง
และวิ่งมหัศจรรยบนสันหลังมังกร
ตันหยงโปสตูล

 - รวมจัดงานมหกรรมของดีวิถีตันหยงและ
วิ่งมหัศจรรยบนสันหลังมังกรตันหยงโปสตูล
จํานวน 1 คร้ัง

           100,000  ต.ตันหยงโป  อ.เมืองสตูล สํานักปลัดฯ

1.9 จัดงานเทศกาลสงเสริมการทองเที่ยว
อําเภอละงู (ยอนหอยหลอด)

 - รวมจัดงานเทศกาลสงเสริมการทองเที่ยว
อําเภอละงู (ยอนหอยหลอด) จํานวน 1 คร้ัง

           150,000  ต.ละงู  อ.ละงู สํานักปลัดฯ

1.10 จัดงานมรกตอันดามันมหัศจรรย
อาหารอรอยของดีที่ละงู
(La-Ngu Food Festival)

 - รวมจัดงานมรกตอันดามัน มหัศจรรยอาหาร
อรอยของดีที่ละงู จํานวน 1 คร้ัง

           200,000  ต.กําแพง  อ.ละงู สํานักปลัดฯ

1.11 Satun Geopark Fossil Festival  - รวมจัดงาน Satun Geopark Fossil Fesstival
 จํานวน 1 คร้ัง

           500,000  ต.ทุงหวา  อ.ทุงหวา สํานักปลัดฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2561
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณลําดับที่
พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม

1.12 Satun Halal Street  - จัดงาน Satun halal street
อยางนอย 1 คร้ัง
- จัดกิจกรรม International halal travel route
 rally อยางนอย 1 คร้ัง

           500,000  ต.พิมาน อ.เมือง สํานักปลัดฯ

1.13 สงเสริมการทองเที่ยวสตูล
Satun Wonderland

 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอยางนอย 2 คร้ัง            200,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

1.14 สงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน -จัดกิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชน
อยางนอย 1 กิจกรรม

           200,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

1.15 คาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง ณ ทาเทียบเรือปากบารา

 - เชน อาคารสนับสนุนทาเรือ , อาคารทาเรือ
ทองเที่ยว อาคารทาเทียบเรืออเนกประสงค เปน
ตน

           551,000  ทาเทียบเรือปากบารา
อ.ละงู

สํานักปลัดฯ

2.1 สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพผลิตภัณฑ
 OTOP

 - อบรมใหความรูกลุมอาชีพ เชน ผลิตภัณฑ
ชุมชน,ผลิตขนม ฯลฯ อยางนอย 2 คร้ัง

           350,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองสงเสริมฯ

2.2  อุดหนุนหอการคาจังหวัดสตูล
"โครงการสงเสริมการลงทุน"

 - สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การลงทุน ฯลฯ จํานวน 1 คร้ัง

           150,000  อําเภอเมือง กองสงเสริมฯ/
หอการคาจังหวัด

สตูล

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหมั่นคงอยางย่ังยืน

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

พ.ศ. 2561
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณลําดับที่
พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม

2.3 ขับเคลื่อนอนาคตสตูลดานการเกษตร  - จัดประชุม/อบรม/สัมมนา สภาพัฒนา
เกษตรกรรมอบจ.สตูล อยางนอย 3 คร้ัง

           200,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองสงเสริมฯ

2.4 สงเสริมอาชีพเกษตรดานพืช  - จัดอบรมหรือศึกษาดูงานสงเสริมองคความรู
และสรางรายไดเสริมใหกับเกษตรกรดานพืชและ
ผูสนใจเกี่ยวกับการลดตนทุนการผลิต การแปร
รูปหรือการตลาด สําหรับผลผลิตทางการเกษตร
ดานพืช อยางนอย 1 คร้ัง

           200,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูลและ
พื้นที่นอกเขตจังหวัดสตูล

กองสงเสริมฯ

2.5 สงเสริมอาชีพเกษตรดานปศุสัตว  - จัดอบรมใหความรูดานปศุสัตว แกเกษตกร
อยางนอย 1 คร้ัง

           100,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองสงเสริมฯ

2.6 สงเสริมอาชีพเกษตรดานประมง  - จัดอบรมใหความรูดานประมงแกเกษตรกร
อยางนอย 1 คร้ัง

           100,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองสงเสริมฯ

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

พ.ศ. 2561
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณลําดับที่
พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม

2.7 จัดงานสตูลเกษตรแฟร  - จัดอบรมสงเสริมองคความรูและเทคนิคการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดานพืช ดานประมง
ดานปศุสัตว
- จัดบูธแสดงสินคา จําหนายอาหาร
จากผูประกอบการรานอาหาร จําหนายผลผลิต
และผลิตภัณฑดานการเกษตร จําหนายผลิตภัณฑ
พื้นเมือง (OTOP)
- จัดนิทรรศการภาควิชาการเกษตร
จากสวนราชการ และภาคเอกชน
- จัดประกวดดานเกษตรตางๆ
ฯลฯ

         1,000,000  สนามบินกองทัพอากาศ
ต.คลองขุด อ.เมือง

กองสงเสริมฯ

3.1 อุดหนุนแขวงทางหลวงสตูล
"โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อแกไข
ปญหาอุบัติเหต"ุ

- ติดตั้งสัญญาณไฟ Black Spot
- ติดตั้งระบบสองสวาง High Mast และปรับปรุง
บริเวณที่ทําการติดตั้งไฟสัญญาณ
Black Spot สองสวาง High Mast
 บนทางหลวงหมายเลข 416 ตอนละงู -
สามแยก ระหวาง กม.38+587 - กม.40+000

         3,750,000  อ.ละงู กองชาง/
แขวงทางหลวง

สตูล

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง

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.

พ.ศ. 2561
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณลําดับที่
พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม

3.2 ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
คอนกรีต สาย สต.ถ.1-0027
บานเขานอย-บานกุบังปะโหลด

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.221กม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 7,326
 ตรม. ตามแบบที่อบจ.สตูลกําหนด
และแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท.

         4,017,000  อ.ควนโดน กองชาง

3.3 ซอมสรางถนนลาดยางพารา
แอสฟลทคอนกรีต สาย สต.ถ.1-0073
บานคายรวมมิตร - บานคลองกั่ว
อ.ควนกาหลง

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 0.944 กม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา
5,664 ตรม. ตามแบบที่อบจ.สตูลกําหนด
และแบบมาตรฐานงานทางสําหรับอปท.

         3,672,000  อ.ควนกาหลง กองชาง

3.4 ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
คอนกรีต สาย สต.ถ. 1-0071
บานพรุตนออ - บานสวนไทย
อําเภอทาแพ

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.244 กม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา
7,464 ตรม. ตามแบบที่อบจ.สตูลกําหนด
และแบบมาตรฐานงานทางสําหรับอปท.

         3,794,000    อ.ทาแพ กองชาง

3.5 ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลท
คอนกรีต สาย สต.ถ. 1-0067
แยกทางหลวง 416-บานนาแกว
อ.ควนโดน,อ.ทาแพ

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ไหลทางขางละ
0.00-1.00 ม. ระยะทาง 2.612 กม.
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 20,896 ตรม.
ตามแบบที่อบจ.สตูลกําหนด และ
แบบมาตรฐานงานทางสําหรับอปท.

         9,286,000  อ.ควนโดน,อ.ทาแพ กองชาง

3.6 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต
 สาย สต.ถ. 1-0065
บานชองไทร - บานทาซิว
อําเภอทุงหวา

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.500 กม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา
9,000 ตรม. ตามแบบที่อบจ.สตูลกําหนด
และแบบมาตรฐานงานทางสําหรับอปท.

         6,768,000  อําเภอทุงหวา กองชาง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

12



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

พ.ศ. 2561
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณลําดับที่
พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม

3.7 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต
 สาย สต.ถ. 1-0036
บานเกาะพยู - บานควนลูตง
ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 0.592 กม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,552
 ตรม. ตามแบบที่อบจ.สตูลกําหนด
และแบบมาตรฐานงานทางสําหรับอปท.

         2,626,000 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล กองชาง

3.8 กอสรางสะพาน คสล.
บนเสนทางสาย สต.ถ. 1-0005
บานทุงดินลุม - บานคีรีวง
อําเภอทุงหวา

 - กวาง 8.00 ม. ระยะทาง 12.00 ม.
ตามแบบที่อบจ.สตูลกําหนด และแบบมาตรฐาน
งานสะพานสําหรับอปท.

         1,320,000  อําเภอทุงหวา กองชาง

3.9 กอสรางสะพาน คสล.
บนเสนทางสาย สต.ถ. 1-0059
บานซอย 9 - บานซอย 8
อําเภอควนกาหลง

 - กวาง 9.00 ม. ระยะทาง 11.00 ม.
ตามแบบที่อบจ.สตูลกําหนด และ
แบบมาตรฐานงานสะพานสําหรับอปท.

         1,320,000  อําเภอควนกาหลง กองชาง

4.1 การจัดการขยะอันตรายจังหวัดสตูล  - จัดเก็บ รวบรวมขยะอันตรายจากเครือขาย
อปท. หนวยงานดานสาธารณสุขสิ่งแวดลอม
ไมนอยกวา 50 แหง
- จัดจางขนสงและกําจัดขยะอันตราย
อยางนอย 1 คร้ัง
-ปรับปรุงโรงจัดเก็บขยะ

           170,000  พื้นที่ อปท.และหนวยงานที่
เกี่ยวของในจังหวัดสตูล

กองชาง

ยุทธศาสตรท่ี 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูสังคมนาอยูอยางย่ังยืน

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.

พ.ศ. 2561
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณลําดับที่
พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม

4.2 ทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่
สีเขียว

 - จัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษธรรมชาติ
รวมปลูกตนไมเพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ
และไดแสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย

             50,000  พื้นที่รับผิดชอบของ อบจ.สตูล กองชาง

4.3 สนับสนุนการติดตั้งทุนจอดเรือ
จุดชมปะการังธรรมชาติ

 - ติดตั้งทุนจอดเรือจุดชมปะการังธรรมชาติ
ในพื้นที่แหลงทองเที่ยวทางทะเล เชน อุทยาน
แหงชาติหมูเกาะตะรุเตา อุทยานแหงชาติ
หมูเกาะเภตรา เปนตน

           450,000  พื้นที่แหลงทองเที่ยวทางทะเล
จังหวัดสตูล

กองชาง

4.4 คลองสวยน้ําใส  - จัดกิจกรรมการอนุรักษ / และตรวจสอบ
เฝาระวังคุณภาพน้ําในแมน้ําลําคลองสายหลัก
เชน คลองละงู  คลองดุสน  คลองทาแพ
เปนตน

           200,000  คลองสายหลัก 3 แหง
คลองดุสน
คลองทาแพ
คลองละงู

กองชาง

4.5 จัดกิจกรรมรณรงคเครือขาย
Green City

 - สนับสนุนเครือขาย Green City ภาค อปท./
ทสม. เขารวมการจัดกิจกรรมระดับจังหวัด/ภาค/
ประเทศ อยางนอย 1 คร้ัง/ป

           200,000  ในจังหวัดสตูล/นอกเขตจังหวัด กองชาง

แผนงานการเกษตร
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5.1 แขงขันวาวประเพณีจังหวัดสตูล  - จัดการแขงขันวาวประเพณีจังหวัดสตูล
ที่ประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆ ใหประชาชน
ไดศึกษาและรวมกิจกรรม ไมนอยกวา 10
กิจกรรม
- จํานวนวาวที่เขารวมแขงขันไมนอยกวา
1,000 ตัว
- จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

         2,700,000  สนามบินกองทัพอากาศ
ต.คลองขุด อ.เมือง

กองการศึกษาฯ

5.2 สงเสริมประเพณีชักพระ  - รวมกิจกรรมสงเสริมประเพณีชักพระ
ใหประชาชนในจังหวัดสตูลไดเขารวม
ไมนอยกวา 5,000 คน
- มีกิจกรรมอยางนอย 5 กิจกรรม

           400,000  อ.ควนกาหลง กองการศึกษาฯ

5.3 แขงขันเรือทองแบนประเพณี - รวมจัดงานแขงขันเรือทองแบนประเพณี
จํานวน 1 คร้ัง

             50,000  ต.นาทอน อ.ทุงหวา กองการศึกษาฯ

5.4 สงเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน  - จัดกิจกรรมในเดือนรอมฎอนใหผูบริหาร
สมาชิกสภา หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ
และพนักงานไดรวมประกอบศาสนกิจ
- ประชาชนผูนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาอื่น
ไดรวมกิจกรรมตอนรับเดือนรอมฎอน
- มัสยิด บานาซะฮ สถานศึกษา หนวยงาน
ราชการ องคกรเอกชน ไมนอยกวา 300 หนวยงาน

         2,000,000   ทั้ง 7 อําเภอ ในจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตรท่ี 5 อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
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5.5 จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา
(อีดิ้ลฟตรี)

 - กิจกรรมภายในงานไมนอยกวา 5 กิจกรรม
- ประชาชนเขารวมงาน ไมนอยกวา 3,000 คน

           500,000  อําเภอเมืองสตูล กองการศึกษาฯ

5.6 อุดหนุนสํานักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดสตูล
"โครงการจัดงานวันรําลึกเกียรติ
ประวัติทานศาสดามูฮัมหมัด"

 -จัดงานวันรําลึกเกียรติประวัติทานศาสดา
มูฮัมหมัดใหพี่นองมุสลิมในจังหวัดสตูล
และพี่นองตางศาสนิก  มีผูเขารวมงาน
จํานวน 1,000 คน

           300,000  สํานักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดสตูล

กองการศึกษาฯ/
สนง.คกก.อิสลาม
ประจําจังหวัดสตูล

5.7 อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล
"โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนา วันมาฆบูชา"

 - จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธเขารวม
ไมนอยกวา 100 คน

             70,000  วัดในจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ/
พุทธสมาคม

5.8 อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล
"โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา"

 - จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาใหเด็ก เยาวชน
และประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ
จํานวน 300 คน

           100,000  วัดในจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ/
พุทธสมาคม

5.9 อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล
"โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนา วันเขาพรรษา"

 - จัดกิจกรรมวันเขาพรรษาใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ
ไมนอยกวา 100 คน

             40,000  วัดในจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ/
พุทธสมาคม

5.10 อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล
"โครงการอบรมศิลจาริณี"

  - จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเด็ก เยาวชน
เพศหญิงในจังหวัดสตูล ไมนอยกวา 80 คน

           100,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ/
พุทธสมาคม

5.11 อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล
"โครงการอบรมสามเณร"

- จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเด็ก เยาวชน
เพศชายในจังหวัดสตูล ไมนอยกวา 100 คน

           200,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ/
พุทธสมาคม
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6.1 พัฒนาความรูและทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ

 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหกับ
บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
และประชาชนในจังหวัดสตูล จํานวน 6 รุน
รุนละ 70 คน รวม 420 คน

1,800,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองแผนฯ

6.2 สงเสริมการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

 - จัดกิจกรรมใหความรูที่เกี่ยวของดาน
สาธารณภัยทั้งทางบกและทะเล

           100,000  พื้นที่เครือขาย/หนวยงานดําเนิน
โครงการทั้งในและนอกจังหวัดสตูล

กองชาง

6.3 ขับเคลื่อนอนาคตสตูลดานการศึกษา  - จัดประชุม/อบรม/สัมมนา สภาการศึกษาอบจ.
สตูล อยางนอย 3 คร้ัง

           100,000 อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

6.4 นิเทศการศึกษา - จัดทําแผนนิเทศการศึกษา
- นิเทศการศึกษาและติดตามประเมินผล
การจัดกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด
อยางนอย 1 คร้ัง/ภาคการศึกษา

20,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

6.5 สงเสริมทักษะทางวิชาการใหแก
นักเรียนศูนยการศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (คุรุสัมพันธ)

 - คณะครู และนักเรียนศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ครุสัมพันธ) จํานวน 150 คน
- คณะครู และนักเรียนศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิดในจังหวัดสตูลเขารวมการแขงขัน
มหกรรมวิชาการเพื่อทดสอบความรู
ความสามารถกับสมาคมครุสัมพันธอิสลามแหง
ประเทศไทย

           150,000  อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

กองการศึกษาฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข
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6.6 สงเสริมทักษะทางวิชาการใหกับศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา) ประจําจังหวัดสตูล

 - จัดการแขงขันในแตละอําเภอครบทั้ง 7 อําเภอ

- คณะครู ผูปกครองและนักเรียนศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
เขารวมการจัดงานการแขงขัน

510,000 ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา) ในจังหวัดสตูล

กองการศึกษาฯ

6.7 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา อบจ.สตูล - จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท.
ในเขตจังหวัดสตูล
- จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ อบจ.สตูล

50,000 อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

6.8 สงเสริมการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

 - สงนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการ
- สงนักเรียนเขารวมการแขงขันกีฬาภายนอก
- การเสริมสรางศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
- จัดงาน Open House เปดประตูสูชุมชน
- เขารวมงานสัมมนาสงเสริมวิชาการโรงเรียน
ถายโอนทองถิ่นภาคใต
- งานอื่นที่จําเปนสําหรับสงเสริมการจัดการเรียน
การสอนของรร.นิคมพัฒนาผัง 6

1,560,000 รร.นิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

6.9 สงเสริมการจัดการเรียนการสอน -กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตาม
กลุมสาระ
-กิจกรรมปฏิบัติธรรมของโรงเรียนวิถีพุทธ
-กิจกรรมสานสัมพันธชุมชน
-กิขกรรมคายวิชาการ
-กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน
-กิจกรรมสงเสริมสุนทรียภาพดานศิลปะ
ดนตรี และกีฬา

740,000 รร. นิคมพัฒนาผัง 6 ร.ร.นิคมพัฒนา
ผัง 6
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6.11 อาหารเสริม( นม )  - จัดอาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียน
ชั้นอนุบาล - ป.6

1,200,000 รร.นิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

6.12 สนับสนุนครูสอนภาษาตางประเทศ
ใหกับโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

- สนับสนุนครูตางประเทศใหกับโรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6

1,000,000 ร.ร.นิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

7,000,000 รร.นิคมพัฒนาผัง 6 ร.ร.นิคมพัฒนา
ผัง 6

- คาอารหารกลางวัน
- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
- คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
- คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
- คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน
- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครู
- คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น
- คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา
- คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน
- คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล
จนจบขั้นศึกษาพ้ืนฐาน
- คาใชจายในการสงเสริม อปท.ที่มีการจัดทําแผนการ
ศึกษาดีเดน
- คาใชจายในการศึกษาของอปท.ในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนใต ฯลฯ

6.10 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา
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6.13 อุดหนุนกองรอยตํารวจตระเวณ
ชายแดนที่ 436 "โครงการเติมเต็มการ
สอนเสริมความรูเพื่อนักเรียนโรงเรียน
ตํารวจตระเวณชายแดนในสังกัด
กองกับการตํารวจตระเวณชายแดนที่ 43
 พื้นที่จังหวัดสตูล"

-จัดหาอุปกรณ สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ตํารวจตระเวณชายแดน จํานวน 2 โรงเรียน
ประกอบดวย โรงเรียนตํารวจตระเวณชายแดนยูง
ทองรัฐประชาสรรค ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง
จ.สตูล และ โรงเรียนตํารวจตระเวณชายแดน
บานสานแดง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

507,920 กองรอยตํารวจตระเวณชายแดน
ที่ 436

กองการศึกษาฯ/
กองรอยตํารวจ

ตระเวณชายแดนที่
 436

6.14 อุดหนุนสํานักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดสตูล
"โครงการจัดงานมหกรรมวิชาการและ
กีฬาเพื่อเปดโลกทัศนทางการศึกษา
เยาวชนมุสลิม"

- จัดงานมหกรรมวิชาการเปดโลกทัศนเยาวชน
มุสลิม

550,000 สํานักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดสตูล

กองการศึกษาฯ/
 สนง.คกก.อิสลาม
ประจําจังหวัดสตูล

6.15 อุดหนุนโรงเรียนทาแพผดุงวิทย
"โครงการสงเสริมการเรียนการสอน
โรงเรียนนํารองเนนหลักสูตรเฉพาะดาน
(หลักสูตรกีฬา)"

 - หลักสูตร 5 ชนิดกีฬาที่สนับสนุน เชน
มวยสากลสมัครเลน  มวยไทยสมัครเลน
ปนจักสีลัต  วูซู  มวยปล้ํา

         1,500,000  รร.ทาแพผดุงวิทย กองการศึกษาฯ
รร.ทาแพผดุงวิทย

6.16 เขารวมแขงขันมหกรรมและวิชาการ
นักเรียนศูนยการศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต

-สงทีมเขารวมการแขงขันมหกรรมกีฬา
และวิชาการนักเรียนศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดนใต
- คณะครูปกครองและนักเรียนศูนยการ
ศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
 จํานวน 200 คน

           200,000  5 จังหวัดชายแดนภาคใต กองการศึกษาฯ

6.17 คาปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

- อาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6 เพียงพอและมีมาตรฐาน
ตามแบบที่อบจ.สตูลกําหนด

           150,000  รร. นิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ
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6.19 พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  - จัดอบรม/สัมมนา ใหแกผูสูงอายุดานตางๆ            200,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองสงเสริมฯ

แผนงานสาธารณสุข

6.18 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรของโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6

- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานระบบเครือ
ขายคอมพิวเตอรภายในโรงเรียน อุปกรณ
พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
- ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ Rack จํานวน 1 ตู
- อุปกรณปองกันเครือขาย (Next Generation
Firewall) จํานวน 1 ตัว
- อุปกรณคนหาเสนทางเครือขาย
(Router) จํานวน 1 ตัว
- อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch )
ขนาด 24 ชอง จํานวน 4 ตัว
-อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย
(Access Point) จํานวน 28 ตัว
- เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA
จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จํานวน 4 เครื่อง
- ติดตั้งระบบเครือขายใยแกวนําแสง
Fiber Optic ชนิด Single mote) จากศูนยกลาง
ของโรงเรียนไปยังอาคารตางๆ
- ติดตั้งระบบเครือขาย LAN (Local Architecture
 Network) ในแตละอาคารของโรงเรียน

         1,080,000 รร. นิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ
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6.20 อบรมใหความรูการปองกันการ
ติดเชื้อ HIV (โรคเอดส)
แกประชาชนและผูนําชุมชน

 - จัดอบรมใหความรูแกประชาชนทั่วไป
ผูนําชุมชน ใหหางไกลจากโรคติดตอรายแรง
(โรคเอดส)

             80,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองสงเสริมฯ

6.21 สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดาน
สาธารณสุข

 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการสงเสริม
และปองกันโรคตางๆ ที่เปนปญหาดาน
สาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดสตูล

             70,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองสงเสริมฯ

6.22 อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สตูล "โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริการและการดูแลผูปวยโรงพยาบาล
ทาแพ "

 - จัดซ้ือครุภัณฑทางการแพทยอุปกรณในการ
ชวยเหลือผูปวยใหเพียงพอ ทันสมัย และ
มีประสิทธิมากยิ่งขึ้น

         1,000,000  โรงพยาบาลทาแพ กองสงเสริมฯ/
รพ.ทาแพ

6.23 อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สตูล "โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพโรงพยาบาลควนโดน"

 - จัดซ้ือครุภัณฑทางการแพทยอุปกรณในการ
ชวยเหลือผูปวยใหเพียงพอ ทันสมัย และ
มีประสิทธิมากยิ่งขึ้น

         1,000,000 โรงพยาบาลควนโดน กองสงเสริมฯ/
รพ.ควนโดน

6.24 ขับเคลื่อนอนาคตสตูลดานสวัสดิการ
สังคม

 - จัดประชุม/อบรม/สัมมนา สภาสวัสดิการสังคม
 อยางนอย 3 คร้ัง

           100,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองสงเสริมฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห
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6.25 พัฒนาเสริมสรางเครือขายผูนําดาน
สุขภาพ

- จัดประชุม/อบรม/สัมมนา ใหความรู เครือขาย
ผูนําดานสุขภาพในจังหวัดสตูล
- จัดนิทรรศการ
- ประกวดนวัตกรรมดานการสงเสริม
ปองกันโรค

           200,000 7 อําเภอ ในจังหวัดสตูล กองสงเสริมฯ

6.26 พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูล  - จัดกิจกรรมสงเสริม/อบรม/สัมมนา
สตรีในระดับจังหวัด จํานวน 1 คร้ัง

           300,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองสงเสริมฯ

6.27 รณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด

 - จัดกิจกรรมตอตานยาเสพติด
 - อบรมทักษะครอบครัวในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด

           100,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองสงเสริมฯ

6.28 จัดงานวันตอตานยาเสพติดโลก  - จัดกิจกรรมสงเสริม/อบรมในวันตอตาน
ยาเสพติดโลก ประกอบดวย กิจกรรมการจัด
นิทรรศการเชิงสรางสรรคของหนวยงานตางๆ
ประกาศเจตนารมณไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
กิจกรรมการแสดงของนักเรียน

             50,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองสงเสริมฯ

6.29 สงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ชุมชน (บานกาเนะ)

-เปนแหลงศึกษาขอมูลสารสนเทศที่ครบวงจร
บริการประชาชนในชุมชน

             50,000  โรงเรียนบานกาเนะ กองการศึกษาฯ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
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6.30 จัดงานวันเด็กแหงชาติ -กิจกรรมที่จัดใหเด็กและเยาวชนไดแสดงออก
และแสดงความสามารถ 10 กิจกรรม
- จํานวนเด็กและเยาวชนที่เขารวมกิจกรรม
ไมนอยกวา 10,000 คน

         1,000,000  อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

6.31 จัดการแขงขันฟุตบอลสตูลลีก  - จัดการแขงขันฟุตบอลระบบลีก ประเภท
เยาวชนและประชาชน จํานวน 3 รุน ๆ ละ
10 ทีม

         2,500,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

6.32 จัดการแขงขันวอลเลยบอลสตูลลีก  - จัดการแขงขันวอลเลยบอลระบบลีก ประเภท
เยาชนและประชาชน จํานวน 2 รุน
รุนละ 10 ทีม

           600,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

6.33 จัดการแขงขันเซปกตะกรอ
(สตูลคัพเขานอยเกมส)

 - รวมจัดการแขงขันเซปกตะกรอ
(สตูลเขานอยเกมส) จํานวน 1 คร้ัง

150,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

6.34 จัดการแขงขันกีฬาจาบังเกมส  - รวมจัดการแขงขันกีฬาจาบังเกมส
อยางนอย 2 ประเภทกีฬา

350,000 เทศบาลตําบลกําแพง  อําเภอละงู กองการศึกษาฯ

6.35 พัฒนาบุคลากรดานการกีฬา - จัดอบรมใหความรู ทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติใหกับประชาชนที่สนใจกีฬา
อยางนอย 1 ประเภทกีฬา/ป

           200,000   อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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6.36 จัดการแขงขันกีฬานักเรียนและเยาวชน
จังหวัดสตูล

-จัดการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน 1 คร้ัง
-นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดสตูลเขารวม
2,000 คน
-โรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนในจังหวัดสตูล
เขารวมการแขงขันกีฬา

           500,000  ในจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

6.37 กอสรางระบบประปาภายในสนามกีฬา
มาตรฐานแหงที่ 2 อบจ.สตูล

- กอสรางระบบประปาภายในสนามกีฬา
มาตรฐานแหงที่ 2 อบจ.สตูล ประกอบดวย
- ถังเก็บน้ําใตดิน ขนาด 10 ลบ.ม.
- กอสรางหอถังสูง พรอมเดินทอประปาภายใน
- เคร่ืองสูบน้ํา 1 ชุด

         1,174,000  สนามกีฬามาตรฐาน
แหงที่ 2 อบจ.สตูล

กองการศึกษาฯ

6.38 ติดตั้งระบบไฟฟาภายในสนามกีฬา
มาตรฐานแหงที่ 2 อบจ.สตูล

- งานปกเสาพาดสายไฟฟาภายใน ระยะทาง
ไมนอยกวา 700 ม.

           900,000  สนามกีฬามาตรฐาน
แหงที่ 2 อบจ.สตูล

กองการศึกษาฯ

6.39 กอสรางถนนลูกรังทางเขาสนามกีฬา
มาตรฐานแหงที่ 2 อบจ.สตูล

 ถนนเขาสนามกีฬามาตรฐานแหงที่ 2
อบจ.สตูล กวาง 8.00 เมตร ระยะทาง
425 ม.

         3,148,000  สนามกีฬามาตรฐาน
แหงที่ 2 อบจ.สตูล

กองการศึกษาฯ

6.40 ปรับปรุง บํารุงรักษา สนามกีฬา
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

 - ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาสนามกีฬา
เชน อาคาร สนาม หองน้ํา อัฒจรรย เปนตน

           900,000  สนามกีฬา อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ
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6.41 อุดหนุนสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสตูล
"โครงการสงเสริมและสนับสนุนการกีฬา
จังหวัดสตูล"

- นักกีฬาตัวแทน จ.สตูลเขารวมแขงขันกีฬา
ระดับภาค/และระดับประเทศ
- ชมรมกีฬาตางๆที่อยูในสมาคมกีฬา
ไมนอยกวา 20 ชมรม

           500,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล
และนอกเขตจังหวัดสตูล

กองการศึกษาฯ
/สมาคมสงเสริม

การกีฬาจังหวัดสตูล

6.42 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
สตูล "คาใชจายในงานขยายเขตไฟฟา
สนามกีฬามาตรฐานแหงที่ 2
อบจ.สตูล"

- ขยายเขตไฟฟา เพื่อใชกับสนามกีฬามาตรฐาน
แหงที่ 2 อบจ.สตูลประกอบดวย
- ปกเสา-พาดสายไฟฟา
- ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา มิเตอรไฟฟา
เปนตน

           696,200  สนามกีฬามาตรฐาน
แหงที่ 2 อบจ.สตูล

กองการศึกษาฯ/
การไฟฟาสวน

ภูมิภาคจังหวัดสตูล

6.43 อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคจังหวัด
สตูล "คาใชจายในงานขยายเขตประปา
สนามกีฬามาตรฐาน
แหงที่ 2 อบจ.สตูล"

- ขยายเขตประปา เพื่อใชกับสนามกีฬามาตรฐาน
แหงที่ 2 อบจ.สตูล ประกอบดวย
- เดินทอประปา
- ติดตั้งมาตรวัด
- ประสานทอประปา

           450,000  สนามกีฬามาตรฐาน
แหงที่ 2 อบจ.สตูล

กองการศึกษาฯ/
การประปา

สวนภูมิภาคจังหวัด
สตูล

6.44 อบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชน "รากแกวแหงปญญา"

- จัดกิจกรรมคายอบรมใหความรูดานคุณธรรม
จริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชน
- เด็กและเยาวชน อาสาสมัคร วิทยากร
พี่เลี้ยง จํานวน 80 คน

70,000 มูลนิธิสถานธรรมฉืออาย
ตําบลพิมาน อําเภอเมืองสตูล

กองการศึกษาฯ
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6.45 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชนมุสลิมอบจ.สตูล
(ศูนยคลองชาง)

 - เด็กและเยาวชนมุสลิมในจังหวัดสตูล 240 คน
พี่เลี้ยง และวิทยากร 20 คน
- เด็กและเยาวชน เกิดการเรียนรู สามารถนํา
ความรู ไปปรับใชกับตนเองและสังคมสวนรวมได
อยางมีความสุข

300,000 ศูนยคลองชาง
อบจ.สตูล

กองการศึกษาฯ

6.46 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม ใหแก
ผูนับถือศาสนาอิสลาม

- ประชาชนนับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล
เขารวมไมนอยกวา 250 คน
- กิจกรรมที่จัดไมนอยกวา 2 กิจกรรม

200,000 สนง.อิสลามประจําจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

6.47 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม ใหแก
ผูนับถือศาสนาพุทธ

- ประชาชนนับถือศาสนาพุทธในจังหวัดสตูล
เขารวมไมนอยกวา 100 คน
- กิจกรรมที่จัดไมนอยกวา 2 กิจกรรม

100,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

6.48 อบรมใหความรูครูผูสอนศาสนา
กีรออาตี

 - จัดอบรมครูผูสอนดานศาสนา จํานวน 2 รุน 200,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

6.49 ศาสนิกสัมพันธ จัดอบรม ใหกับเด็กและเยาวชนภายในจังหวัด
สตูล อยางนอย 10 คร้ัง

150,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

6.50 สมทบกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ
ที่จําเปนตอสุขภาพระดับจังหวัด

 - สนับสนุนงบประมาณการฟนฟูสมรรถภาพ
ดานการแพทยใหกับกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ
ที่จําเปนตอสุขภาพระดับจังหวัด

         2,770,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองสงเสริมฯ

แผนงานงบกลาง
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7.1 จางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของรัฐ เพื่อดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ

 - จางสํารวจประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ จํานวน 1 คร้ัง

             40,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

7.2 ฝกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
อบจ.สตูล

 - อบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ ลูกจางประจํา
 พนักงานจาง และผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 1 คร้ัง

           120,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

7.3 พัฒนาแนวคิดในการทํางานของ
นักบริหาร

 - อบรม/สัมมนา คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
หัวหนาสวนราชการ และหัวหนาฝายและผูมีสวน
เกี่ยวของ ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

           300,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล
หรือนอกเขตจังหวัดสตูล

สํานักปลัดฯ

7.4 คาจัดทําเอกสารหรือเผยแพร
ประชาสัมพันธภารกิจหนาที่และผลงาน
ของอบจ.

 - จัดทําวารสาร รายงานกิจการฯ ประจําป อบจ.
สตูล  และเผยแพร ประชาสัมพันธ
โดยใชสื่อตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน ปาย
วีซีดี แผนพับ เปนตนไมนอยกวา 3 สื่อ

         1,500,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

7.5 พัฒนากลไกการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการปองกันการทุจริต

 - ติดตาม และประเมินผลการปองกันการทุจริต
ในอบจ.สตูล ที่เปนรูปธรรม และนําไปใชไดในการ
ตรวจสอบไดอยางจริงจัง และตอเนื่อง

             50,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล
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7.6 ฝกอบรมเกี่ยวกับงานการเงิน
การคลังขององคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล

 - จัดอบรมเกี่ยวกับการเงินการคลัง
ใหกับเจาหนาที่กองงานตางๆ ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดทําฏีกาเบิกจายเงิน
ในอบจ.สตูล จํานวน 50 คน

             50,000 อบจ.สตูล กองคลัง

7.7 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มทักษะ
ในการปฏิบัติงาน

 - ผูเขารวมโครงการประกอบดวย
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ
ลูกจางประจํา พนักงานจางองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล
 - อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่ม
ทักษะในการปฏิบัติงาน จํานวน 1 คร้ัง

           600,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล
และนอกเขตจังหวัดสตูล

กองกิจการสภาฯ

7.8 อบจ.พบประชาชน  - ผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชน ประชาชน
ทุกอําเภอในทองที่จังหวัดสตูล ตลอดจน
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนรวมกับ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล โดยจัดทุกตําบล
หรือทุกอําเภอ จํานวน 10 คร้ัง

         1,600,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองกิจการสภาฯ

7.9 เลือกตั้งสมาชิกสภาฯ/นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล

 - เลือกตั้งสมาชิกสภา/ นายกอบจ.สตูล        13,000,000 จังหวัดสตูล กองกิจการสภาฯ

7.10 จัดทําแผนพัฒนา อบจ.สตูล  - จัดทําแผนพัฒนา แผนการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ตามระเบียบที่
กําหนด

             70,000 อบจ.สตูล กองแผนฯ
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7.11 คาใชจายในการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล

 - จางองคกรหรือสถาบันเพื่อติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตางๆ  รวบรวมเปนรูปเลม

           200,000 อบจ.สตูล กองแผนฯ

7.12 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบจ.
สตูล

 - ติดตามโครงการตามมติคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาอบจ.
 - จัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาอบจ.

             50,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองแผนฯ

7.13 คาปรับปรุงเว็บไซต อบจ.สตูล  - พัฒนาโปรแกรมและระบบเครือขาย
- จัดระบบบริการ One Stop Service
 - พัฒนา เว็ปไซต อบจ. ฯลฯ

             40,000 อบจ.สตูล กองแผนฯ

7.14 อบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดซ้ือ
จัดจาง

 - จัดอบรมคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง
จํานวน 1 รุน

             50,000 อบจ.สตูล กองพัสดุฯ

7.15 อบรมสงเสริมประชาธิปไตย
ภาคพลเมือง

 -จัดอบรมใหกับ ผูนําศาสนา คณะผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน
กรรมการหมูบาน ผูบริหาร โรงเรียน หัวหนาสวน
ราชการ ขาราชการ พนักงานของรัฐ  ครู
อาจารย นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในจังหวัด
สตูล

           100,000 จังหวัดสตูล กองกิจการสภาฯ

7.16 อุดหนุน ตชด. ที่ 436 "โครงการ
ฝกอบรมลูกเสือชาวบานจังหวัดสตูล"

- เพื่อจัดฝกอบรมลูกเสือชาวบานจังหวัดสตูล
จํานวนไมนอยกวา 150 คน

           100,000 จังหวัดสตูล กองกิจการสภาฯ
 ตชด.ที่ 436

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
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พ.ศ. 2561
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบประมาณลําดับที่
พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม

7.17 คาใชจายในการจางสํารวจออกแบบ
โครงการที่ อบจ.ดําเนินการ

 - จางสํารวจออกแบบโครงการของอบจ.สตูล
ตามอํานาจหนาที่

         1,000,000 อบจ.สตูล กองชาง

7.18 คาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงที่ดินและสิง
กอสราง ที่อยูในความรับผิดชอบของ
อบจ.สตูล

 - เชน อาคารสํานักงานหองประชุม บานพัก
เสาไฟฟา แหลงทองเที่ยว ประปา ซุม
ศูนยเคร่ืองจักรกล  เปนตน  ตามแบบที่
อบจ.สตูลกําหนด
 - เพื่อใหอยูในสภาพที่ดีสามารถใชประโยชน
ไดอยางเต็มที่

           500,000 จังหวัดสตูล กองชาง

7.19 ซอมใหญเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ
(Over Haul)

 - ซอมใหญเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ
(Over Haul)

           500,000 อบจ.สตูล กองชาง

หมายเหตุ         X ยุทธศาสตร
       X.X โครงการ/กิจกรรม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แสดงระยะเวลาเริ่มตั้งแตขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจางพัสดุของโครงการ

สําหรับโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานเริ่มตั้งแตขอแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางสงใหกองพัสดุดําเนินการ
แสดงระยะเวลาเริ่มตนขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจางและมีการดําเนินการโครงการตอเน่ืองคาบเก่ียวระหวางปงบประมาณ
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ยุทธศาสตร/แผนงาน
จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ

 คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด
จํานวน

งบประมาณ
 คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 100.00 - - กองแผนฯ/สํานักปลัด

รวม 5 100.00 - -

รวมทั้งส้ิน 5 100.00 - -

โครงการท่ีดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

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.

7.1 ศูนยขอมูลขาวสารเพื่อบริการ
ประชาชน

 -1.ใหบริการคนควาขอมูลขาวสาร
ของทางราชการทาง
www.satunpao.go.th
2.รับเร่ืองราวรองทุกข/รองเรียน
ของอบจ.สตูล
3. บริการยื่นคําขอขอมูลขาวสาร/
สําเนาเอกสารที่เปนขอมูลขาวสาร
ตามพรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540

 - อบจ.สตูล กองแผนฯ

7.2 ปณิธานความดีองคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล

- บุคลากรในสังกัดอบจ.สตูลรวมกัน
ปฏิบัติตนตามปณิธานความดี
เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก
บุคลากรในองคกร

 - อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการท่ีดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ

บัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
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.
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
/ผลผลิต

7.3 ประกาศเจตนารมณตอตานการ
ทุจริตในที่ประชุมผูบริหาร

หัวหนาสวนราชการรวมประกาศ
เจตนารมณตอตานการทุจริต เพื่อ
สงเสริมและสรางจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติหนาที่ในที่ประชุมผูบริหาร
เปนประจําทุกเดือน

 - อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

7.4 รวมพลังแหงความภักดี บุคลากรในสังกัดอบจ.สตูลรวมกันทํา
กิจกรรมตามที่ อบจ.สตูลกําหนด

 - อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

7.5 การบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน
ตอสังคมของบุคลากรอบจ.สตูล

 - บุคลากรของอบจ.รวมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนตอสังคมอยางนอย
1 คร้ัง

 - ในพื้นที่จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

หมายเหตุ         X ยุทธศาสตร
       X.X โครงการ/กิจกรรม

แสดงระยะเวลาเริ่มตั้งแตขออนุมัติโครงการจนสิ้นสุดโครงการ
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หนวยงาน/แผนงาน
จํานวนครุภัณฑ
ท่ีดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของรายการครุภัณฑ

ท้ังหมด

จํานวน
งบประมาณ

 คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

ครุภัณฑสํานักงาน
  แผนงานการศึกษา 1 2.63 11,000 0.37
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2 5.26 49,950 1.67

รวม 3 7.89 60,950 2.04

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 2.63 1,980,000 66.33
รวม 1 2.63 1,980,000 66.33

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 10.53 247,000 8.27
  แผนงานการศึกษา 1 2.63 44,800 1.50

รวม 5 13.16 291,800 9.77

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 2.63 19,300 0.65
  แผนงานการศึกษา 3 7.89 123,200 4.13

รวม 4 10.53 142,500 4.77

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

บัญชีสรุปรายละเอียดครุภัณฑ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
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หนวยงาน/แผนงาน
จํานวนครุภัณฑ
ท่ีดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของรายการครุภัณฑ

ท้ังหมด

จํานวน
งบประมาณ

 คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 19 50.00 419,300 14.05
  แผนงานการศึกษา 3 7.89 68,600 2.30
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 7.89 22,100 0.74

รวม 25 65.79                            510,000 17.08
รวมท้ังส้ิน 38 100.00                         2,985,250 100.00

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

สรุป 36



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 ตูเหล็กเก็บเอกสาร ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จํานวน 2 ตู             11,000 อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

2 โตะประชุม โตะประชุมสําหรับหองประชุมทาเทียบเรือปากบารา
จํานวน 1 ชุด  ประกอบดวย
 1. โตะประชุมมีบังตา ขนาด 180x60x75 ซม.
จํานวน 6 ตัว
 2. โตะประชุมมีบังตา ขนาด 120x60x75 ซม.
จํานวน 1 ตัว
 3. โตะโคงเขามุมโตะ ขนาด 65x65x75 ซม.
จํานวน 2 ตัว

31,200 ณ ทาเทียบเรือปากบารา
อ.ละงู

สํานักปลัดฯ

3 เกาอี้ประชุม เกาอี้ประชุมขาชุบโครเมี่ยมเบาะหุมดวยหนังเทียม
สําหรับหองประชุมทาเทียบเรือปากบารา
จํานวน 25 ตัว

18,750 ณ ทาเทียบเรือปากบารา
อ.ละงู

สํานักปลัดฯ

1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
6,000 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 170
กิโลวัตต แบบกระบะเททาย จํานวน 1 คัน

1,980,000 อบจ.สตูล กองชาง

   1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2562

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
   1.1 แผนงานการศึกษา

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. 2561

แบบ ผด.02/1
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562
ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2561

1 กลองโทรทัศนวงจรปดชนิด
เครือขายแบบมุมคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายในอาคาร

 กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายในอาคารพรอมติดตั้ง  จํานวน 6 ตัว โดยมี
คุณลักษณะและราคาตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด

138,000 ณ อาคารศูนยขอมูล
สารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว

จังหวัดสตูล

สํานักปลัดฯ

2 กลองโทรทัศนวงจรปดชนิด
เครือขายแบบมุมคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร

กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคารพรอมติดตั้ง จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะและราคาตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด

33,000 ณ บอน้ําพุรอนทุงนุย สํานักปลัดฯ

3 อุปกรณบันทึกภาพผาน
เครือขาย (Network Video
Recorder)

อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ชอง พรอมติดตั้งจํานวน 1 เคร่ือง
โดยมีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด

64,000 ณ บอน้ําพุรอนทุงนุย สํานักปลัดฯ

4 เคร่ืองขยายเสียงเคลื่อนที่แบบ
ลากจูง พรอมไมคลอย

เคร่ืองขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง พรอมไมคลอย
จํานวน 1 ชุด

12,000 อบจ.สตูล กองสงเสริมฯ

5 เคร่ืองขยายเสียงพรอมลําโพง เคร่ืองขยายเสียงพรอมลําโพง จํานวน 2 ชุด 44,800 รร.นิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

3. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
   3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

พ.ศ. 2562
ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2561

1 กลองถายภาพระบบดิจิตอล กลองถายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ลานพิเซล
จํานวน 1 ตัว

19,300 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

2 จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุม
120 นิ้ว จํานวน 2 จอ

26,200 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

3 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
ระดับ XGA

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA
ขนาด 2,500 ANSI Lumens จํานวน 2 เคร่ือง

55,400 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

4 เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ  จํานวน 2 เคร่ือง 41,600 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร
All In One
สําหรับงานสํานักงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 2 เคร่ือง

34,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

2 อุปกรณกระจายสัญญาณ
ไรสาย (Access Point)
แบบที่ 2

อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)
แบบที่ 2 จํานวน 5 เคร่ือง

115,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

4. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

   4.2 แผนงานการศึกษา
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งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2561

3 เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร
หรือชนิด LED

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา
(18 หนา/นาที) จํานวน 1 เคร่ือง

2,600 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

4 เคร่ืองคอมพิวเตอร
All In One
สําหรับงานสํานักงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เคร่ือง

17,000 อบจ.สตูล กองกิจการสภาฯ

5 อุปกรณกระจายสัญญาณ
ไรสาย (Access Point)
แบบที่ 2

อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)
แบบที่ 2 จํานวน 1 เคร่ือง

23,000 อบจ.สตูล กองกิจการสภาฯ

6 เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร
หรือชนิด LED

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา
(18 หนา/นาที) จํานวน 1 เคร่ือง

2,600 อบจ.สตูล กองกิจการสภาฯ

7 เคร่ืองคอมพิวเตอร
All In One
สําหรับงานสํานักงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เคร่ือง

17,000 อบจ.สตูล กองแผนและ
งบประมาณฯ

8 เคร่ืองสํารองไฟฟา เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เคร่ือง 2,500 อบจ.สตูล กองแผนและ
งบประมาณฯ

9 เคร่ืองคอมพิวเตอร
All In One
สําหรับงานสํานักงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 3 เคร่ือง

51,000 อบจ.สตูล กองคลัง

10 อุปกรณกระจายสัญญาณ
ไรสาย (Access Point)
แบบที่ 2

อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)
แบบที่ 2 จํานวน 1 เคร่ือง

23,000 อบจ.สตูล กองคลัง
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11 เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร
หรือชนิด LED

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา
(18 หนา/นาที) จํานวน 2 เคร่ือง

5,200 อบจ.สตูล กองคลัง

12 เคร่ืองสํารองไฟฟา เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 3 เคร่ือง 7,500 อบจ.สตูล กองคลัง

13 เคร่ืองคอมพิวเตอร
All In One
สําหรับงานสํานักงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 2 เคร่ือง

34,000 อบจ.สตูล กองพัสดุและทรัพยสิน

14 อุปกรณกระจายสัญญาณ
ไรสาย (Access Point)
แบบที่ 2

อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)
แบบที่ 2 จํานวน 1 เคร่ือง

23,000 อบจ.สตูล กองพัสดุและทรัพยสิน

15 เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร
หรือชนิด LED

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา
(18 หนา/นาที) จํานวน 2 เคร่ือง

5,200 อบจ.สตูล กองพัสดุและทรัพยสิน

16 เคร่ืองสํารองไฟฟา เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เคร่ือง 5,000 อบจ.สตูล กองพัสดุและทรัพยสิน

17 เคร่ืองคอมพิวเตอร
All In One
สําหรับงานสํานักงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 2 เคร่ือง

34,000 อบจ.สตูล กองสงเสริมฯ

18 เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร
หรือชนิด LED

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา
(18 หนา/นาที) จํานวน 2 เคร่ือง

5,200 อบจ.สตูล กองสงเสริมฯ

19 เคร่ืองสํารองไฟฟา เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 5 เคร่ือง 12,500 อบจ.สตูล กองสงเสริมฯ
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20 เคร่ืองคอมพิวเตอร
All In One
สําหรับงานสํานักงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 2 เคร่ือง

34,000 อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

21 เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร
หรือชนิด LED

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา
(18 หนา/นาที) จํานวน 2 เคร่ือง

2,600 อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

22 เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานสํานักงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 2 เคร่ือง

32,000 อบจ.สตูล รร.นิคมพัฒนาผัง 6

23 เคร่ืองคอมพิวเตอร
All In One
สําหรับงานสํานักงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เคร่ือง

17,000 อบจ.สตูล กองชาง

24 เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร
หรือชนิด LED

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา
(18 หนา/นาที) จํานวน 1 เคร่ือง

2,600 อบจ.สตูล กองชาง

25 เคร่ืองสํารองไฟฟา เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เคร่ือง 2,500 อบจ.สตูล กองชาง

หมายเหตุ       X. ประเภทครุภัณฑ
      X.X แผนงาน
                                     แสดงระยะเวลาเริ่มตั้งแตการขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจางพัสดุ

   5.2 แผนงานการศึกษา

   5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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