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บทนํา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี และแผนการดําเนินงานประจําปี เพ่ือเป็นการกําหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง ระหว่างแผน
และงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

 เพ่ือให้การดําเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้ว
และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27  

วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนนิงานประจําปี พ.ศ.2561 

 สําหรับแผนการดําเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรม
ที่ดําเนินการจริงทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

แผนการดําเนินงานเป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทําให้แนวทางการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่างๆของ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกย่ิงขึ้น 

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนนิงาน 
ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล  ได้รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จะมีการดําเนินการจริงในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยได้จัดประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ
หัวหน้าฝ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือบูรณาการทํางานระหว่างหน่วยงานและกําหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนรายละเอียดแผนงาน/โครงการ  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560  

ขั้นตอนที่ 2  การจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล  ได้จัดทําร่างแผนการดําเนินงานโดยนําข้อมูลที่ได้มาพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ในวันที่ 21 กันยายน 
2560 (ในช่วงเช้า)  เพ่ือนําเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
พิจารณาร่างแผนการดําเนินงานเพ่ือนําเสนอผู้บริหาร ในวันที่ 21 กันยายน 2560 (ในช่วง
บ่าย)  

ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการดําเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
นําร่างแผนการดําเนินงานเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพ่ือประกาศใช้  
และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ  สามารถตรวจสอบได้ 
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ประโยชน์ของแผนการดําเนนิงาน 

1. แสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
2. แสดงถึงความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรมกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
3. เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 
4. ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีน้ัน 

การจัดสรรงบประมาณในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ประมาณการรายรับโดยรวมเงินอุดหนุนทั่วไปไว้จํานวน  282,580,000 บาท 
ซึ่งจําแนกให้เห็นดังน้ี 

1. งบประมาณเพ่ือการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร์และครุภัณฑ์ (ผ.08)    117,097,300 บาท 
2. งบประมาณเพ่ือการบริหารบุคลากร รายจ่ายประจํา        153,022,520 บาท 
3. งบกลาง                12,460,180 บาท 
     รวม              282,580,000  บาท 
 

แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณเพ่ือการพัฒนา
ตามรายยุทธศาสตร์และ

ครุภัณฑ์(ผ.08)  42%

งบกลาง 4%

งบประมาณเพ่ือการบริหาร
บุคลากร รายจ่ายประจํา 54%
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งบประมาณเพื่อการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร์และครุภัณฑ์(ผ.08) ประจําปงีบประมาณ 2561
1. ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 6,450,000
2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหม้ั่นคงอย่างย่ังยืน           3,800,000 
3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างทั่วถึง         36,045,000 
4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สงัคมน่าอยู่อย่างย่ังยืน          1,150,000 
5. ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 6,910,000
6. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข         30,958,000 
7. ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล         25,530,000 
8. ครุภัณฑ์ (ผ.08) 6,254,300

รวม       117,097,300
 

แผนภูมิแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร์และครุภัณฑ์ (ผ0.8) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (เฉพาะงบพัฒนาฯ) 

ด้านการบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีธรรมาภิบาล

21.80%

ครุภัณฑ์ (ผ.08)
5.34%

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนให้เกิดความย่ังยืน 

สังคมสงบสุข 26.43%

ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานได้มาตรฐานและ
เช่ือมโยงอย่างทั่วถึง

30.78%

ด้านการสร้างความเข้มแข็ง
ภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ

ให้มั่นคงอย่างย่ังยืน
3.24%ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

อย่างมีคุณภาพและย่ังยืน
5.51%

ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

สู่สังคมน่าอยู่อย่างย่ังยืน
1%

ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

5.90%

 
 



ยุทธศาสตร์/แผนงาน
จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

 คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
   แผนงานบริหารทั่วไป 1 0.99 100,000                  0.09 กองคลัง
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 12 11.88 6,350,000 5.73 สํานักปลัด

รวม 13 12.87               6,450,000 5.82

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 2 1.98                   500,000 0.45 กองส่งเสริมฯ
   แผนงานการเกษตร 3 2.97                 3,300,000 2.98 กองส่งเสริมฯ

รวม 5 4.95              3,800,000 3.43

   แผนงานเคหะชุมชน 1 0.99                 3,900,000 3.52 กองช่าง
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 4.95               32,145,000 29.00 กองช่าง

รวม 6 5.94              36,045,000 32.52

ยุทธศาสตร์ที่  4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน

   แผนงานเคหะชุมชน 1 0.99 300,000                  0.27 กองช่าง
   แผนงานการเกษตร 4 3.96 850,000 0.77 กองช่าง

รวม 5 4.95               1,150,000 1.04

ยุทธศาสตร์ที่  5 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 13 12.87 6,910,000                6.23 กองการศึกษา

รวม 13 12.87               6,910,000 6.23

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง

แบบผด.01

สรุป 4



ยุทธศาสตร์/แผนงาน
จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

 คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
   แผนงานบริหารทั่วไป 1 0.99 1,800,000                1.62 กองแผนฯ
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 1.98                   150,000 0.14 กองช่าง
   แผนงานการศึกษา 11 10.89               15,131,000 13.65 กองการศึกษาฯ , ร.ร.นิคมพัฒนาผัง 6

   แผนงานสาธารณสุข 7 6.94                 3,437,000 3.10 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 0.99                 1,000,000 0.90 กองส่งเสริมฯ

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 4.95                   700,000 0.63 กองส่งเสริมฯ,กองการศึกษาฯ

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11 10.89                 5,970,000 5.39 กองส่งเสริมฯ,กองการศึกษาฯ

   แผนงานงบกลาง 1 0.99                 2,770,000 2.50 กองส่งเสริมฯ

รวม 39 38.62              30,958,000 27.93

ยุทธศาสตร์ที่  7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 14 13.86               14,630,000 13.20 สํานักปลัดฯ,กองคลัง,กองแผนฯ,

กองช่าง,กองพัสดุฯ,กองคลัง

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 1.98 1,100,000                0.99 กองกิจการสภาฯ
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 3.96                 9,800,000 8.84 กองช่าง

รวม 20 19.80              25,530,000 23.03

รวมทั้งสิ้น 101 100.00        110,843,000.00 100.00

หมายเหตุ         X         ยุทธศาสตร์
       X.X        โครงการ/กิจกรรม        

แสดงระยะเวลาเริ่มต้นขออนุมัติโครงการและสิ้นสุดของแต่ละโครงการ
แสดงระยะเวลาเริ่มต้นขออนุมัติโครงการและโครงการมีความต่อเนื่อง

สรุป 5



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 อบรมสัมมนาให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท 
บังกะโลและเกสท์เฮ้าส์ 
ในจังหวัดสตูล

 - ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท บังกะโล 
และเกสท์เฮ้าส์ ไม่น้อยกว่า 100  คน

           100,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองคลัง

1.2 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล

 - จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 
อาทิ เช่น ป้ายคัทเอาท์กลางแจ้ง/ สื่อวีดีโอ 
 /วีซีดี /แผ่นพับ / วารสาร สื่อดิจิตอล 
และสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 สื่อ

         1,200,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

1.3 รักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล  - จัดกิจกรรม  จํานวน 1 ครั้ง          2,000,000 ตําบลเกาะสาหร่าย อ.เมือง
ตําบลปากน้ํา อ.ละงู

สํานักปลัดฯ

บัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

งบประมาณลําดับที่
พ.ศ. 2561

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน
ดําเนินการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ. 2560
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

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.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2561
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2560
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

1.4 ขับเคลื่อนอนาคตสตูล
ด้านการท่องเที่ยว

  - ส่งเสริมกิจกรรมตามมติสภาพัฒนา
การท่องเที่ยวอบจ.สตูล  จํานวนไม่น้อย
กว่า1 ครั้ง

1,000,000         ในพื้นที่จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

1.5 อบรมมัคคุเทศก์  - ร่วมจัดอบรมบัตรไกด์  จํานวน 1 ครั้ง            300,000  วชช.สตูล
และจังหวัดใกล้เคียง

สํานักปลัดฯ

1.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล

 - ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดสตูลรูปแบบต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 1 
ครั้ง

           400,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

1.7 วันเต่าโลก (World Turtle Day)  - ร่วมจัดกิจกรรมวันเต่าโลก ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 3,000 คน

           100,000 ต.กําแพง อ.ละงู สํานักปลัดฯ

1.8 จัดการแข่งขันตกปลาบาราฟิซชิ่งคัพ  - ร่วมจัดงานแข่งขันตกปลา
บาราฟิซชิ่งคัพ จํานวน 1 ครั้ง

           100,000  ต.ปากน้ํา  อ.ละงู สํานักปลัดฯ

1.9 มหกรรมของดีวิถีตันหยงและวิ่ง
มหัศจรรย์บนสันหลังมังกรตันหยงโป
สตูล

 - ร่วมจัดงานมหกรรมของดีวิถีตันหยงและ
วิ่งมหัศจรรย์บนสันหลังมังกร
ตันหยงโปสตูล  จํานวน 1 ครั้ง

           100,000  ต.ตันหยงโป  อ.เมืองสตูล 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.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2561
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2560
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

1.10 จัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยว
อําเภอละงู (ยอนหอยหลอด)

 - ร่วมจัดงานเทศกาลส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอําเภอละงู (ยอนหอยหลอด) 
จํานวน 1 ครั้ง

           150,000  ต.ละงู  อ.ละงู สํานักปลัดฯ

1.11 จัดงานมรกตอันดามันมหัศจรรย์
อาหารอร่อยของดีที่ละงู 
(La-Ngu Food Festival)

 - ร่วมจัดงานมรกตอันดามัน มหัศจรรย์
อาหารอร่อยของดีที่ละงู จํานวน 1 ครั้ง

           200,000  ต.กําแพง  อ.ละงู สํานักปลัดฯ

1.12 Satun Geopark Fossil Festival  - ร่วมจัดงาน Satun Geopark Fossil 
Fesstival จํานวน 1 ครั้ง

           500,000  ต.ทุ่งหว้า  อ.ทุ่งหว้า สํานักปลัดฯ

1.13 จัดงานจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว  - จัดงานจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว  
จํานวน 1 ครั้ง

           300,000  อ.เมืองสตูล สํานักปลัดฯ

2.1 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ  - อบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ เช่น 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน,ผลิตขนม ฯลฯ

           350,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองส่งเสริมฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2561
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2560
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

2.2 ส่งเสริมการลงทุน  - อุดหนุนหอการค้าจังหวัดสตูล 
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการลงทุน ฯลฯ 
จํานวน 1 ครั้ง

           150,000  อําเภอเมือง กองส่งเสริมฯ/
หอการค้าจังหวัด

สตูล

2.3 ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร  - ส่งเสริมกิจการสภาพัฒนาเกษตรกรรม 
อบจ.สตูล จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง

         2,000,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองส่งเสริมฯ

2.4 ส่งเสริมอาชีพเกษตร  - ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้กับ
เกษตรกร

           300,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองส่งเสริมฯ

2.5 สตูลเกษตรแฟร์  - จัดงานวันสตูลเกษตรแฟร์ 
จํานวน 1 ครั้ง

         1,000,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองส่งเสริมฯ

3.1 ติดตั้งระบบส่องสว่าง 
(High Mast)

 - อุดหนุนแขวงทางหลวงสตูลเพื่อติดตั้ง
ระบบส่องสว่างในพื้นที่ จ.สตูล 

         3,900,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองช่าง/
แขวงทางหลวง

สตูล

แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง

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.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2561
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2560
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

3.2 ก่อสร้างถนนลาดยางสายสต.ถ.1-0060
 บ้านยางในคง หมู่ที่ 12
ต.ละงู

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
 ระยะทาง 1.500 กม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร
ตามแบบที่กําหนด

6,325,000          ต.ละงู  อ.ละงู กองช่าง

3.3 ก่อสร้างถนนลาดยางถนน
สายสต.ถ. 1-0057 บ้านน้ําหรา-
บ้านควนกาหลง

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00  ม.
ระยะทาง 0.560  กม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,360 ตารางเมตร
ตามแบบที่กําหนด

         2,643,000  ต.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง กองช่าง

3.4 ซ่อมสร้างถนนลาดยางถนน
สายสต.ถ. 1-0043 หมู่ที่ 3,9 
ต.ท่าแพ-หมู่ที่ 4 ต.ควนกาหลง

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.  
ระยะทาง 2.921 กม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,526 ตารางเมตร
ตามแบบที่กําหนด

         7,881,000  ต.ท่าแพ  อ.ท่าแพ
ต.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง

กองช่าง

3.5 ซ่อมสร้างถนนลาดยางถนน
สายสต.ถ. 1-0019 บ้านทุ่งหญ้าแดง-
บ้านกาลันยีตัน  อ.เมือง

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.  
ระยะทาง 4.425 กม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 26,550 ตารางเมตร
ตามแบบที่กําหนด

       11,646,000  อ.เมืองสตูล กองช่าง

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.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2561
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2560
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

3.6 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านซอย 2 หมู่ที่ 3  
ต.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง เชื่อมต่อ
หมู่ที่ 3  ต.ควนโดน

 - ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม.  
ระยะทาง 32.00 เมตร.
ตามแบบที่กําหนด

         3,650,000  ต.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง
ต.ควนโดน  อ.ควนโดน

กองช่าง

4.1 สนับสนุนการจัดการด้านขยะอันตราย
จังหวัดสตูล

 - จัดเก็บ รวบรวมขยะอันตรายจาก
เครือข่าย อปท. หน่วยงานด้านสาธารณสุข
 สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 50 แห่ง
- จัดจ้างขนส่งและกําจัดขยะอันตราย
 ปีละ 2 ครั้ง หรือน้ําหนักไม่น้อยกว่า 2 
ตัน/ปี
-ปรับปรุงโรงจัดเก็บขยะ

           300,000  พื้นที่ อปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในจังหวัดสตูล

กองช่าง

4.2 ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่
สีเขียว

 - จัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
และได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

             50,000  พื้นที่รับผิดชอบของ อบจ.สตูล กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน

แผนงานการเกษตร

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.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2561
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2560
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

4.3 สนับสนุนการติดตั้งทุ่นจอดเรือ
จุดชมปะการังธรรมชาติ

 - พื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดสตูล เช่น 
 อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะตะรุเตา
 หมู่เกาะเภตรา เป็นต้น

           200,000  พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
จังหวัดสตูล

กองช่าง

4.4 คลองสวยน้ําใส  - มีกิจกรรมการอนุรักษ์ / และตรวจสอบ
เฝ้าระวังคุณภาพน้ําในแม่น้ําลําคลอง เช่น 
คลองละงู คลองดุสน คลองท่าแพ 
 เป็นต้น

           300,000  คลองสายหลัก 3 แห่ง
คลองดุสน
คลองท่าแพ
คลองละงู

กองช่าง

4.5 จัดกิจกรรมรณรงค์เครือข่าย 
Green City

 - สนับสนุนเครือข่าย Green City ภาค 
อปท./ทสม. เข้าร่วมการจัดกิจกรรมระดับ
จังหวัด/ภาค/ประเทศ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

           300,000  ในประเทศไทย กองช่าง

5.1 แข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล  - จัดการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูลที่
ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆให้ประชาชน
ได้ศึกษาและร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม
- จํานวนว่าวที่เข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า 
1,000 ตัว
- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

         2,600,000  สนามบินกองทัพอากาศ
ต.คลองขุด อ.เมือง

กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2561
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2560
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

5.2 ส่งเสริมประเพณีถือศีลกินเจ - จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีถือศีลกินเจ
ให้ประชาชนเชื้อสายจีนในจังหวัดสตูล
ได้เข้าร่วม  ไม่น้อยกว่า 2,000 คน
- 2 กิจกรรมที่จัดให้ประชาชนเข้าร่วม

           350,000  อําเภอเมืองสตูล
อําเภอละงู

กองการศึกษาฯ

5.3 ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง - จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีลอยกระทง
ให้ประชาชนในจังหวัดสตูลได้เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 2,000 คน
- 4 กิจกรรมที่จัดให้ประชาชนเข้าร่วม

           200,000  อําเภอมะนัง กองการศึกษาฯ

5.4 ส่งเสริมประเพณีชักพระ  - จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีชักพระให้
ประชาชนในจังหวัดสตูลได้เข้าร่วม 
ไม่น้อยกว่า 5,000 คน
 - 5 กิจกรรมที่จัดให้ประชาชนเข้าร่วม

           400,000  อําเภอควนกาหลง กองการศึกษาฯ

5.5 แข่งขันเรือท้องแบนประเพณี - ร่วมจัดงานแข่งขันเรือท้องแบนประเพณี 
ตําบลนาทอน  จํานวน 1 ครั้ง

             50,000  อําเภอทุ่งหว้า กองการศึกษาฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2561
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2560
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

5.6 จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา 
(อีดิ้ลฟิตรี)

-  กิจกรรมภายในงานไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรม 
-  ภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 
50 หน่วยงาน
-  ประชาชนเข้าร่วมงาน ไม่น้อยกว่า 3,000
 คน

           500,000  อําเภอเมืองสตูล กองการศึกษาฯ

5.7 ส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน  - จัดกิจกรรมในเดือนรอมฎอนให้ผู้บริหาร
 สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ 
ข้าราชการ และพนักงานได้ร่วมประกอบ
ศาสนกิจ
- ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามและ
ศาสนาอื่นได้ร่วมกิจกรรมต้อนรับเดือน
รอมฎอน
- มัสยิด บานาซะฮ์ สถานศึกษา
หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน
ไม่น้อยกว่า 300 หน่วยงาน

         2,000,000   ทั้ง 7 อําเภอ ในจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

5.8 จัดงานวันรําลึกเกียรติประวัติ
ท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.)

 - อุดหนุนคกก.อิสลามประจําจังหวัดเพื่อ
จัดงานวันรําลึกเกียรติประวัติท่านศาสดา
มูฮัมหมัดให้พี่น้องมุสลิมในจังหวัดสตูล 
และพี่น้องต่างศาสนิก  มีผู้เข้าร่วมงาน
จาํนวน 300 คน

           300,000  สํานักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดสตูล

กองการศึกษาฯ/
สนง.คกก.อิสลาม
ประจําจังหวัดสตูล
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2561
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2560
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

5.9 ส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา วันมาฆบูชา

 - อุดหนุนพุทธสมาคมเพื่อสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 100 คน

             70,000  วัดในจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ/
พุทธสมาคม

5.10 ส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา วันวิสาขบูชา

 - อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล
เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนที่นับถือ
ศาสนาพุทธ   จํานวน 300 คน

           100,000  วัดในจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ/
พุทธสมาคม

5.11 ส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา วันเข้าพรรษา

 - อุดหนุนพุทธสมาคมเพื่อสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ   
ไม่น้อยกว่า 100 คน

             40,000  วัดในจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ/
พุทธสมาคม

5.12 บวชศีลจาริณี  - อุดหนุนพุทธสมาคมเพื่อจัดกิจกรรมบวช
ศีลจาริณีให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน
เพศหญิงในจังหวัดสตูล
จํานวนไม่น้อยกว่า 80 คน

           100,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ/ 
พุทธสมาคม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2561
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2560
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

5.13 บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  - อุดหนุนพุทธสมาคมเพื่อจัดบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน ในช่วงเมษายน
 ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนในจังหวัด
สตูล จํานวนไม่น้อยกว่า 200 คน

           200,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ/ 
พุทธสมาคม

6.1 พัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ

 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูลและประชาชนในจังหวัดสตูล 
จํานวน 6 รุ่น รุ่นละ 70 คน รวม 420 คน

1,800,000 อําเภอเมืองสตูล กองแผนฯ

6.2 ส่งเสริมการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัย

 - จัดกิจกรรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้าน
สาธารณภัยทั้งทางบกและทะเล

           100,000  พื้นที่เครือข่าย/หน่วยงานดําเนิน
โครงการทั้งในและนอกจังหวัดสตูล

กองช่าง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข

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

พ.ศ. 2561
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2560
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

6.3 ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านภัยพิบัติ
จังหวัดสตูล

 - จัดอบรม/สัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านภัย
พิบัติต่างๆ แก่ประชาชน เยาวชน 
ในพื้นที่ จ.สตูล

             50,000 พื้นที่จังหวัดสตูล กองช่าง

6.4 ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษา  - จัดอบรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
การศึกษาของจังหวัดสตูล ไม่น้อยกว่า 1 
ครั้งต่อปีงบประมาณ
- จัดประชุมอบรมคณะกรรมการ
สภาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/
ปีงบประมาณ
- จํานวนกิจกรรมที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสภาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2
 กิจกรรม/ปีงบประมาณ

         1,000,000 อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

6.5 นิเทศการศึกษา - นิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
สองเดือน/ครั้ง
- ติดตามการจัดกิจกรรมของโรงเรียนใน
สังกัด จํานวน 1 โรง

50,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

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.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2561
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2560
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

6.6 ส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่ 
นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (คุรุสัมพันธ์)

 - คณะครู และนักเรียนศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ครุสัมพันธ์) จํานวน 
150 คน
- คณะครู และนักเรียนศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิดในจังหวัดสตูลเข้าร่วม
การแข่งขันมหกรรมวิชาการเพื่อทดสอบ
ความรู้ความสามารถกับสมาคม
ครุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย

           150,000  อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

กองการศึกษาฯ

6.7 ส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้กับศูนย์
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 
(ตาดีกา) ประจําจังหวัดสตูล

 - จัดการแข่งขันในแต่ละอําเภอครบทั้ง 7 
อําเภอ            
- คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
เข้าร่วมการจัดงานการแข่งขัน

510,000 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 
(ตาดีกา) ในจังหวัดสตูล

กองการศึกษาฯ

6.8 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา อบจ.สตูล - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ
อปท.
- แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ของ อบจ.สตูล

100,000 อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2561
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2560
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

1,560,000 อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

740,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6

6.9 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

 - นักเรียน  ครูทุกคนมีอุปกรณ์ 
 ฝึก สอน สอบ อย่างเพียงพอ
 - นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทุกคนได้รับ
การสนับสนุนเข้าแข่งขันทักษะสู่ความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ และกีฬา
- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 - โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ
- คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนทุกคนได้เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพ
- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับงานที่รับผิดชอบ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและ
โรงเรียน 
- ผู้ปกครองและชุมชนเล็งเห็นความสําคัญและ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2561
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
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6,821,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 โรงเรียนนิคมฯ

200,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

6.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

- นักเรียนชั้นอนุบาล 1-ป.6 ได้รับประทาน
อาหารกลางวันทุกคน
- โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปีละครั้ง
- ข้าราชการครูได้รับการพัฒนาศักยภาพ
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ปีละ 1 แห่ง
- โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ
- ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือเพียงพอสําหรับ
การให้บริการนักเรียน
- นักเรียนมีความตระหนักและเรียนรู้ให้
ตนเองห่างไกลจากสารเสพติด
- อาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารอเนก
ประสงค์และส้วมของโรงเรียนอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
- นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ตามศักยภาพหรืออัฉริยภาพของผู้เรียน
- เด็ก เยาวชนและผู้ปกครองนักเรียนได้รับ
ความรู้และสามารถสําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้
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6.11 อาหารเสริม( นม ) -นักเรียนชั้นอนุบาล – ป.6 ได้รับอาหาร
เสริม ( นม )
-นักเรียนชั้นอนุบาล – ป.6 มีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์และมีน้ําหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์

1,200,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6

6.12 จัดงานมหกรรมวิชาการและกีฬาเพื่อ
เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาเยาวชน
มุสลิม

- อุดหนุน สนง.คกก.อิสลามฯ 
เพื่อจัดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกทัศน์
เยาวชนมุสลิม
- จัดกจิกรรมการแข่งขันกีฬาตาดีกา
สัมพันธ์

550,000 สํานักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดสตูล

กองการศึกษาฯ/
 สนง.คกก.

อิสลามประจํา
จังหวัดสตูล

6.13 ส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียน
นําร่องเน้นหลักสูตรเฉพาะด้าน
 (หลักสูตรกีฬา)

 - อุดหนุนโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนนําร่อง
เน้นหลักสูตรเฉพาะด้าน (หลักสูตรกีฬา)
 5 ชนิด กีฬาที่สนับสนุน เช่น มวยสากล
สมัครเล่น  มวยไทยสมัครเล่น  ปันจักสีลัต 
 วูซู  มวยปล้ํา

         1,500,000  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ กองการศึกษาฯ
รร.ท่าแพผดุงวิทย์

21



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

พ.ศ. 2561
โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2560
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

6.14 เจ้าภาพ - เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมและ
วิชาการนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 - เป็นเจ้าภาพและส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน
มหกรรมกีฬาและวิชาการนักเรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิต(ตาดีกา) 
5 จังหวัดชายแดนใต้                
- คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
จํานวน 200 คน

           750,000 สนามกีฬา อบจ.สตูล
และร.ร.สตูลวิทยา

กองการศึกษาฯ

6.15 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  - จัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้สูงอายุ
ด้านต่างๆ

           100,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองส่งเสริมฯ

6.16 อบรมให้ความรู้การป้องกันการ
ติดเชื้อ HIV (โรคเอดส์) 
แก่ประชาชนและผู้นําชุมชน

 - จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป  
ผู้นําชุมชน ให้ห่างไกลจากโรคติดต่อร้ายแรง
 (โรคเอดส์)

           100,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองส่งเสริมฯ

6.17 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้าน
สาธารณสุข

 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริม
และป้องกันโรคต่างๆ ที่เป็นปัญหาด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดสตูล

             50,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองส่งเสริมฯ

แผนงานสาธารณสุข
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6.18 พัฒนาสมรรถภาพเครือข่ายการแพทย์
ฉุกเฉินเบื้องต้น

 - จัดอบรมชุดปฏิบัติการด้านการแพทย์
ฉุกเฉินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรประชาชน

           200,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองส่งเสริมฯ

6.19 พัฒนาระบบบริการการดูแลผู้บาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุหมู่ทางทะเล

 - อุดหนุนรพ.สตูลเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และ
เครื่องมือทางการแพทย์  ดังนี้
-จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วย
ปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้
จํานวน 1 เครื่อง
 - จัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อม
ระบบประมวลผลกระดาษบนัทึกแบบ 
Thermal ไม่น้อยกว่า A 4 ekg 12 lead 
จํานวน 1 เครื่อง

           570,000 โรงพยาบาลสตูล กองส่งเสริมฯ/
รพ.สตูล

6.20 พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
จังหวัดสตูล

-อุดหนุนสสจ.สตูลเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และ
เครื่องมือทางการแพทย์ ดังนี้
 - จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่อง
กระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ
(automated external defibrillator, 
AED) พร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้งประจําที่
 ( Kiosk) อําเภอละ 1 จุด 
รวมทั้งสิ้น 7 อําเภอ

           620,000 สนง.สาธารณสุขจงัหวัดสตูล กองส่งเสริมฯ/
สสจ.สตูล
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6.21 พัฒนาคุณภาพระบบบริการ
โรงพยาบาลละงู

 - อุดหนุนรพ.ละงู เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และ
เครื่องมือทางการแพทย์ ดังนี้
-จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และพัฒนา
คุณภาพระบบบริการที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัย

         1,797,000 โรงพยาบาลละงู กองส่งเสริมฯ/
รพ.ละงู

6.22 ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการ
สังคม

-ส่งเสริมกิจการสภาพัฒนาสวัสดิการสังคม
อบจ.สตูล

         1,000,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองส่งเสริมฯ

6.23 พัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้นําด้าน
สุขภาพ

- จัดอบรมเครือข่ายผู้นําด้านสุขภาพ
ให้แก่ประชาชนในจังหวัดสตูล ทุกอําเภอ 
จํานวน 2,000 คน

           200,000 7 อําเภอ ในจังหวัดสตูล กองส่งเสริมฯ

6.24 อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูล  - จัดอบรมสตรีในระดับจังหวัดทุกอําเภอ
 - สตรีในระดับจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 2,000 คน

           300,000 7 อําเภอ ในจังหวัดสตูล กองส่งเสริมฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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6.25 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

 - จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
 - อบรมทักษะครอบครัวในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ

           100,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองส่งเสริมฯ

6.26 จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก  - จัดรณรงค์ เสวนา จัดนิทรรศการ 
แข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวัน
ยาเสพติดโลก

             50,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองส่งเสริมฯ

6.27 ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ชุมชน (บ้านกาเน๊ะ)

-เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลสารสนเทศที่ครบ
วงจรบริการประชาชนในชุมชน

             50,000  โรงเรียนบ้านกาเน๊ะ กองการศึกษาฯ

6.28 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ -กิจกรรมที่จัดให้เด็กนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดได้แสดงออกและแสดงความสามารถ 
3 กิจกรรม
- จํานวนเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดที่เข้า
ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 600 คน

           150,000  ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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6.29 จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสตูลลีก - เยาวชนและประชาชนภายในจังหวัดสตูล 
เข้าชมและร่วมการแข่งขัน
- เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลอบายมุข
- เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพตนเอง
ไปสู่การแข่งขันระดับสากล

         2,750,000  สนามกีฬา อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

6.30 ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล

- ความพร้อมและมาตรฐานสนามกีฬา 
อบจ.สตูล
- สนามกีฬา ที่ได้มาตรฐาน รองรับการ
แข่งขันกีฬาระดับภาค/ประเทศ
-ประชาชนได้มีพื้นที่ออกกําลังที่ได้
มาตรฐานสากล

         1,000,000  สนามกีฬา อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

6.31 อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชน "รากแก้วแห่งปัญญา"

- จัดกิจกรรมค่ายอบรมให้ความรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน
- เด็กและเยาวชน อาสาสมัคร วิทยากร 
พี่เลี้ยง จํานวน 80 คน

70,000 มูลนิธิสถานธรรมฉืออ้าย
ตําบลพิมาน อําเภอเมืองสตูล

กองการศึกษาฯ

6.32 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชนมุสลิมอบจ.สตูล 
(ศูนย์คลองช้าง)

 - เด็กและเยาวชนมุสลิมในจังหวัดสตูล 
240 คน พี่เลี้ยง และวิทยากร 20 คน
- เด็กและเยาวชน เกิดการเรียนรู้ สามารถ
นําความรู้ ไปปรับใช้กับตนเองและสังคม
ส่วนรวมได้อย่างมีความสุข

300,000 ศูนย์คลองช้าง
อบจ.สตูล

กองการศึกษาฯ
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6.33 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่ผู้
นับถือศาสนาอิสลาม

- ประชาชนนับถือศาสนาอิสลามในจังหวัด
สตูลเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 250 คน
- กิจกรรมที่จัดไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม

200,000 สนง.อิสลามประจําจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

6.34 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่ผู้
นับถือศาสนาพุทธ

- ประชาชนนับถือศาสนาพุทธในจังหวัด
สตูลเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 คน
- กิจกรรมที่จัดไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม

100,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

6.35 จดัการแข่งขันเซปักตะกร้อ 
(สตูลคัพเขาน้อยเกมส์)

 - ร่วมจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ (สตูล
เขาน้อยเกมส์) จํานวน 1 ครั้ง

100,000 ลานจอดรถห้างโลตัสสาขาสตูล กองการศึกษาฯ

6.36 จัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์ - ร่วมจัดการเข่งขันกีฬาจาบังเกมส์
- เด็กเยาวชนและประชาชนได้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา ประมาณ 2,000 คน
- ประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน
 ไม่น้อยกว่า 4 ประเภท

300,000 สนามฟุตบอลหน้าเทศบาล
ตําบลกําแพง  อําเภอละงู

กองการศึกษาฯ

6.37 จัดการแข่งขันกฬีานักเรียนและเยาวชน  - จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน 1 ครั้ง
 - นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดสตูลเข้า
ร่วม 2,000 คน
 - โรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนในจังหวัด
สตูลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

500,000 สนามกีฬา อบจ.สตูล
และสนามอื่นๆในจังหวัดสตูล

กองการศึกษาฯ
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6.38 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาจังหวัด
สตูล

- อุดหนุนสมาคมส่งเสริมการกีฬาจังหวัด
สตูล ในการจัดส่งนักกีฬาตัวแทน จ.สตูล 
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
- นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
-ชมรมกีฬาที่เป็นสมาชิกของสมาคม 
22 ชมรม

           500,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล
และนอกเขตจังหวัดสตูล

กองการศึกษาฯ
/สมาคมส่งเสริม
การกีฬาจังหวัด

สตูล

6.39 สมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่
จําเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด

- สนับสนุนงบประมาณการฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านการแพทย์ให้กับกองทุน
ฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จําเป็นต่อสุขภาพระดับ
จังหวัด

         2,770,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองส่งเสริมฯ

7.1 ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริการส่วนจังหวัดสตูล BSC

 - ประเมินการปฏิบัติงาน จํานวน 2 ครั้ง            150,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

7.2 จ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของรัฐ เพื่อดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ

 - จ้างสํารวจประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ จํานวน 1 ครั้ง

             40,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานงบกลาง
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7.3 ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

 - อบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง แขกผู้มีเกียรติ
 ผู้สังเกตการณ์ จํานวน 1 ครั้ง

           100,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

7.4 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่
และผลงานขององค์กร

 - จัดทําวารสาร รายงานกิจการฯ
 ประจําปี อบจ. สตูล  และเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ 
โทรทัศน์ ป้าย วีซีดี แผ่นพับ เป็นต้นไม่
น้อยกว่า 3 สื่อ

         1,500,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล สํานักปลัดฯ

7.5 ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานการเงิน
การคลังขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล

 - เจ้าหน้าที่กองงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดทําฏีกาเบิกจ่ายเงินใน อบจ.
สตูล เข้าร่วมอบรมจํานวน 50 คน

             20,000 อบจ.สตูล กองคลัง

7.6 พฒันาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มทักษะ
ในการปฏิบัติงาน

 - ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล
 - อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน จํานวน 1 ครั้ง

           600,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล
และนอกเขตจังหวัดสตูล

กองกิจการสภาฯ
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7.7 อบจ.พบประชาชน  - ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ประชาชน 
ทุกอําเภอในท้องที่จังหวัดสตูล ตลอดจน
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
โดยจัดทุกตําบลหรือทุกอําเภอ 
จํานวน 10 ครั้ง

         1,600,000 ในพื้นที่จังหวัดสตูล กองกิจการสภาฯ

7.8 จัดทําแผนพัฒนา อบจ.สตูล  - จัดทําแผนพัฒนา แผนการดําเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ตามระเบียบที่กําหนด

           250,000 อบจ.สตูล กองแผนฯ

7.9 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 อบจ.สตูล

 - จ้างองค์กรหรือสถาบันเพื่อติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่างๆ  รวบรวมเป็น
รูปเล่ม

           200,000 อบจ.สตูล กองแผนฯ

7.10 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
อบจ.สตูล

 - ติดตามโครงการตามมติคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบจ.
 - จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบจ.

             50,000 อบจ.สตูล กองแผนฯ
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7.11 พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
(ปรับปรุงเว็บไซต์)

 - พัฒนาโปรแกรมและระบบเครือข่าย
- จัดระบบบริการ One Stop Service
 -  พัฒนา เว็ปไซต์ อบจ.  ฯลฯ

             20,000 อบจ.สตูล กองแผนฯ

7.12 พัฒนากลไกการกํากับ ติดตาม 
และประเมินผลการป้องกัน
การทุจริต

 - ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการ
ทุจริตในอบจ.สตูล ที่เป็นรูปธรรม และ
นําไปใช้ได้ในการตรวจสอบได้อย่างจริงจัง 
และต่อเนื่อง

             50,000 อบจ.สตูล สํานักปลัด

7.13 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง

 - จัดอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
จํานวน 1 รุ่น

             50,000 อบจ.สตูล กองพัสดุฯ

7.14 เลือกตั้งสมาชิกสภาฯ/
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

 - เลือกตั้งสมาชิกสภา/ นายก อบจ.สตูล        10,000,000 จังหวัดสตูล กองกิจการสภาฯ

7.15 สุดยอดผู้นําสู่ความสมานฉันท์  - ผู้นําภาคส่วนต่างๆ เช่น ผู้นําชุมชน ผู้นํา
ท้องถิ่น ผู้นําสตรี ฯลฯ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา  
และพนักงาน อบจ.สตูล  จํานวน  400 คน

         1,000,000 จังหวัดสตูล กองกิจการสภาฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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7.16 ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสตูล  - อุดหนุน ตชด. ที่ 436 
เพื่อจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสตูล
จํานวน 150 คน

           100,000 จังหวัดสตูล กองกิจการสภาฯ 
ตชด.ที่ 436

7.17 ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา  - จ้างศึกษาวิจัยในกิจการ
ของ อบจ. ตามอํานาจหน้าที่

         4,000,000 อําเภอเมืองสตูล กองช่าง

7.18 ปรับปรุงบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

 - เช่น อาคารสํานักงานห้องประชุม 
บ้านพัก เสาไฟฟ้า แหล่งท่องเที่ยว ประปา 
ศูนย์เครื่องจักรกล ซุ้ม เป็นต้น  ตามแบบที่
กําหนด
 - เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

         2,500,000 อบจ.สตูล กองช่าง

7.19 ปรับปรุงรถสุขาเคลื่อนที่ - ปรับปรุงรถสุขาเคลื่อนที่ ของ อบจ.สตูล
ตามแบบที่ อบจ.สตูลกําหนด

         2,800,000 อบจ.สตูล กองช่าง

7.20 ซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ
 (Over Haul)

 - ซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
(Over Haul)

           500,000 อบจ.สตูล กองช่าง

หมายเหตุ         X          ยุทธศาสตร์
       X.X        โครงการ/กิจกรรม        

แสดงระยะเวลาเริ่มต้นขออนุมัติโครงการและสิ้นสุดของแต่ละโครงการ
แสดงระยะเวลาเริ่มต้นขออนุมัติโครงการและโครงการมีความต่อเนื่อง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน
จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

 คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด
จํานวน

งบประมาณ
 คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

   แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 100.00 - - กองแผนฯ/สํานักปลัด

รวม 5 100.00 - -

รวมทั้งสิ้น 5 100.00 - -

ยุทธศาสตร์ที่  7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

โครงการที่ดําเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

แบบผด.01
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7.1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการ
ประชาชน

 - เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายของ
ท้องถิ่นการบริการราชการให้
ประชาชนรับทราบและตรวจสอบ

 - อบจ.สตูล กองแผนฯ

7.2 ปณิธานความดีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล

- บุคลากรในสังกัดอบจ.สตูลร่วมกันตั้ง
  ปณิธานความดีและทําตามปณิธาน
ความดีที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง    
และองค์กรอย่างต่อเนื่อง

 - อบจ.สตูล สํานักปลัด

7.3 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริตในที่ประชุมผู้บริหาร

หัวหน้าส่วนราชการมีส่วนร่วมในการ
ประกาศเจตนารมย์ในที่ประชุมคณะ
ผู้บริหารเป็นประจําทุกเดือน

 - อบจ.สตูล สํานักปลัด

7.4 รวมพลังแห่งความภักดี บุคลากรในสังกัดอบจ.สตูลร่วมกันทํา
กิจกรรม(ทําความดีด้วยกาย วาจา 
และใจ)ด้วยตนเอง และตามที่อบจ. 
จัดขึ้น

 - อบจ.สตูล สํานักปลัด

7.5 การบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
ต่อสังคมของบุคลากรอบจ.สตูล

 - ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง ในสังกัด อบจ.สตูล
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

 - ในพื้นที่จังหวัดสตูล สํานักปลัด

หน่วยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการที่ดําเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

บัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด.02
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หน่วยงาน/แผนงาน
จํานวนครุภัณฑ์
ที่ดําเนินการ

 
คิดเป็นร้อยละ

ของรายการครุภัณฑ์
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

 คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

สํานักปลัดฯ
   แผนงานบริหารทั่วไป 11 15.00 1,359,900                          20.00

รวม 11 15.00 1,359,900 20.00
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   แผนงานการศึกษา 3 4.00 59,600                              0.90
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10 13.50 3,407,900 50.50

รวม 13 17.50 3,467,500 51.40

กองคลัง
แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 13.50 186,300                            10.00

รวม 10 13.5 186,300 10.00
กองกิจการสภาฯ
   แผนงานบริหารทั่วไป 5 7.00 133,800                            2.00

รวม 5 7.00                            133,800 2.00
กองพัสดุและทรัพย์สิน
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 4.00                               45,500 0.70

รวม 3 4.00                             45,500 0.70

บัญชีสรุปรายละเอียดครุภัณฑ์
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
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หน่วยงาน/แผนงาน
จํานวนครุภัณฑ์
ที่ดําเนินการ

 
คิดเป็นร้อยละ

ของรายการครุภัณฑ์
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

 คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

กองแผนและงบประมาณ
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 5.50                               41,400 0.60

รวม 4 5.50                             41,400 0.60

กองส่งเสริมคุณภาพชึวิต
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 12.50                              85,000 1.25

รวม 9 12.50                             85,000 1.25

กองช่าง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9 12.50                             192,300 2.85

รวม 9 12.50                            192,300 2.85

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6
   แผนงานการศึกษา 9 12.50                             742,600 11.00

รวม 9 12.50                            742,600 11.00
รวมทั้งสิ้น 73 100 6,254,300 100
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1 กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 
ประจําศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.สตูล

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของสํานักปลัดฯและองค์กร

           365,000 ศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกล
 อบจ.สตูล

2 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
 ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 
จํานวน 1 จอ

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อใช้รับภาพการนําเสนองานต่างๆ  ติดตั้ง
 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.สตูล

             10,400   อบจ.สตูล

3 กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 
จํานวน 2 ชุด เพื่อติดตั้งประจําศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของสํานักปลัดฯ
 - เพื่อเฝ้าระวังในการรักษาความปลอดภัย
ของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

           662,000  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

4 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล
 (ขาว - ดํา) ความเร็ว 50 แผ่น/นาที
จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์สํานักงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของสํานักปลัดฯและองค์กร

210,000             อบจ.สตูล

ประเภทครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

สถานที่ดําเนินการ

บัญชีรายละเอียดครุภัณฑ์
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

งบประมาณลําดับที่ รายการครุภัณฑ์

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนงานบริหารงานทั่วไป
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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.
ประเภทครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์ สถานที่ดําเนินการงบประมาณลําดับที่ รายการครุภัณฑ์

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

5 รถเข็นพื้นเรียบสแตนเลส 
สําหรับขนของ จํานวน 2 คัน

ครุภัณฑ์สํานักงาน  - ไว้สําหรับขนของสําหรับในการใช้ทํา
กิจกรรมของอบจ.สตูล
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของสํานักปลัดฯและองค์กร

             16,000   อบจ.สตูล

6 รถเข็นสําหรับขนขยะล้อแม็กซ์
ยางตัน ขนาดไม่น้อยกว่า 
กว้าง 63 ซม. x ยาว 81 ซม x 
สูง 20 ซม. จํานวน 1 คัน

ครุภัณฑ์สํานักงาน   - ไว้สําหรับขนขยะ
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของสํานักปลัดฯและองค์กร

              1,800   อบจ.สตูล

7 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู้ ครุภัณฑ์สํานักงาน  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของสํานักปลัดฯ

             15,800   อบจ.สตูล

8 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของสํานักปลัดฯและองค์กร

             32,000   อบจ.สตูล

9 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 
จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของสํานักปลัดฯและองค์กร

             30,000   อบจ.สตูล
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ประเภทครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์ สถานที่ดําเนินการงบประมาณลําดับที่ รายการครุภัณฑ์

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

10 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1
 จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของสํานักปลัดฯและองค์กร                   
                                                   
                                                   

              7,900   อบจ.สตูล

11 เครื่องพิมพ์ Multifunction
 ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา
 จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของสํานักปลัดฯและองค์กร                   
                                                   
                                                  

              9,000   อบจ.สตูล

1 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ)
 ขนาด 18,000 BTU  
จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์สํานักงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองการศึกษาฯและองค์กร

             21,000   อบจ.สตูล

2 คอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 2 เครื่อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองการศึกษาฯและองค์กร

             32,000   อบจ.สตูล

3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
จํานวน 2 เครื่อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองการศึกษาฯและองค์กร

              6,600   อบจ.สตูล

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา
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ประเภทครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์ สถานที่ดําเนินการงบประมาณลําดับที่ รายการครุภัณฑ์

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

4 ถังขยะพลาสติกขนาด 240 ลิตร 
ฝามีช่องเปิด จํานวน 15 ถัง

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล

             45,000  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล

5 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 
จํานวน 1 ชุด ตามกระทรวงดิจิตอล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล

           130,000  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล

6 เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 
จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์โรงงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล

             16,900  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล

7 ถังดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์ สีแดง 
จํานวน 6 ถัง

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล

             18,000  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล

8 สตาร์ทติ้งบล็อก กรีฑา 
จํานวน 8 บล็อก

ครุภัณฑ์กีฬา - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล

           136,000  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล

9 แท่นรับเหรียญรางวัล
 จํานวน 1 แท่น

ครุภัณฑ์กีฬา - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล

             17,000  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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10 ชุดรับแขก
จํานวน 1 ชุด

ครุภัณฑ์สํานักงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล

             15,000  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล

11 แท่นสําหรับผู้ตัดสินกรีฑาประจําจุด
เส้นชัย 4 ชั้น  จํานวน 1 แท่น

ครุภัณฑ์กีฬา - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล

             30,000  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล

12 อุปกรณ์กีฬา สําหรับห้องฟิตเนส  
จํานวน 1 ชุด
1.เครื่องจักรยานแบบนั่งพิง
2. เครื่องจักรยานแบบนั่งตรง
3.เครื่องวิ่งวงรี
4.เครื่องฝึกกล้ามเนื้อขารวม
5.เก้าอี้บริหารปรับระดับ
6.เครื่องช่วยฝึกกล้ามเนื้อ
7.เก้าอี้ฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้อง
8.เก้าอี้ฝึกกล้ามเนื้อขาส่วนล่าง
9.เก้าอี้บริหารแนวราบ
10.ชุดบริหารกล้ามเนื้อแบบ
อเนกประสงค์
11.ลู่วิ่งไฟฟ้า
12.เครื่องออกกําลังกาย4 สถานี
13.เครื่องยืดคลายกล้ามเนื้อ
14.ชุดดัมเบลล์หุ้มยาง

ครุภัณฑ์กีฬา - เพื่อให้ห้องฟิตเนสสนามกีฬา
 อบจ.สตูล มีเครื่องออกกําลังที่ได้มาตรฐาน

         2,000,000  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล
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13 ครุภัณฑ์กีฬาประจําสนามกีฬา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล จํานวน 1 ชุด
1.เครื่องบริหารไหล่ แขน ขา และข้อสะโพก
 แบบคู่
2.เครื่องย่ําสลับเท้า บริหารขา ข้อเข่า แบบคู่
3.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา, ข้อเข่า
กล้ามท้อง แบบคู่
4.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา แบบยันเท้า 
แบบ 4 คน
5.เครื่องบริหารไหล่และแขน แบบดันอกยก
ตัว คู่
6.เครื่องบริหารแขน ไหล่ แบบพวงมาลัยคู่
7.เครื่องบริหารไหล่และแขน แบบดึงอกยก
ตัว คู่
8.เครื่องบริหารขา สะโพกแบบเดินอากาศคู่
9.เครื่องบริหารเอวแบบนั่งและยืน
10.เครื่องหมุนบริหารเอว แบบที่ 3
11.เครื่องบริหารกล้ามท้อง แบบกรรเชียงบก
 คู่
12.เครื่องบริหารขา แบบสกีบกคู่อุปกรณ์
เดินอากาศ
13.อุปกรณ์ซิทอัพกล้ามท้อง แบบคู่
14.เครื่องแกว่งบริหารขา ข้อสะโพก แบบคู่
15.อุปกรณ์ยกและยีดตัว บริหารกล้ามเนื้อ
แบบเอนกประสงค์
16.จักรยานบริหารขา ข้อเข่า แบบ คู่
17.อุปกรณ์ม้าโยกบริหารหน้าท้อง คู่

ครุภัณฑ์กีฬา - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล

         1,000,000  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล
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1  เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองคลังและองค์กร

             48,000   อบจ.สตูล

2  เครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า
ขนาด  800 VA จํานวน 3 เครื่อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองคลังและองค์กร

              8,400   อบจ.สตูล

3   เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED 
ขาวดํา จํานวน   1  เครื่อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองคลังและองค์กร

              3,300   อบจ.สตูล

4  รถจักรยานยนต์  ขนาด 110 CC แบบ
เกียร์ธรรมดา จํานวน 1 คัน  

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองคลังและองค์กร

             38,000   อบจ.สตูล

5  เครื่องพิมพ์เช็ค
จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองคลังและองค์กร

             32,000   อบจ.สตูล

กองคลัง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
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6 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลแบบ
คอมแพคความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกแซล 
จํานวน 1 ตัว

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองคลังและองค์กร

             14,000   อบจ.สตูล

7 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 
ชนิดบานกระจก  จํานวน 1 ตู้

ครุภัณฑ์สํานักงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองคลังและองค์กร

              7,200   อบจ.สตูล

8 เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง
จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์โรงงาน  - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการบริหารงาน
ของกองคลังฯ และองค์กร
 - เพื่อใช้สําหรับการทําความสะอาดที่บ่อ
น้ําพุร้อนของ อบจ.สตูล

             19,000  บ่อน้ําพุร้อนของ อบจ.สตูล

9 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองคลังฯ และองค์กร
 - เพื่อใช้สําหรับตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์ที่
บ่อน้ําพุร้อนของ อบจ.สตูล

              9,500  บ่อน้ําพุร้อนของ อบจ.สตูล

10 รถเข็นชนิดนั่ง จํานวน 1 คัน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองคลังฯ และองค์กร
 - เพื่อใช้สําหรับบริการผู้พิการประจําบ่อ
น้ําพุร้อนของ อบจ.สตูล

              6,900  บ่อน้ําพุร้อนของ อบจ.สตูล
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1 เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1  เครื่อง 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองกิจการสภาฯ
และองค์กร 

             16,000   อบจ.สตูล

2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED  ขาวดํา
จํานวน  1   เครื่อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองกิจการสภาฯ
และองค์กร 

              3,300   อบจ.สตูล

3 เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 
ความเร็ว 20 แผ่น/นาที
จํานวน  1  เครื่อง

ครุภัณฑ์สํานักงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองกิจการสภาฯ
และองค์กร 

100,000             อบจ.สตูล

4 กระดานไวท์บอร์ดแบบมีล้อ
ขนาด กว้าง 80 ซม.X 
ยาว120 ซม จํานวน  1   ป้าย

ครุภัณฑ์สํานักงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองกิจการสภาฯ
และองค์กร 

              2,500   อบจ.สตูล

 
5 เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่

แบบลากจูง พร้อมไมค์ลอย
จํานวน 1 ชุด

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองกิจการสภาฯ
และองค์กร 

             12,000   อบจ.สตูล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

กองกิจการสภาฯ
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1 เก้าอี้สํานักงาน ห้องประชุม 
จํานวน 10 ตัว

ครุภัณฑ์สํานักงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองพัสดุฯและองค์กร

             33,000   อบจ.สตูล

2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 
จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองพัสดุฯและองค์กร

              7,900   อบจ.สตูล

3 เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล 
จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองพัสดุฯและองค์กร

              4,600   อบจ.สตูล

1 คอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองแผนฯและองค์กร

             16,000   อบจ.สตูล

2 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองแผนฯและองค์กร

              2,800   อบจ.สตูล

กองแผนและงบประมาณ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

กองพัสดุและทรัพย์สิน
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3 เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา
 ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น/นาที 
จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์สํานักงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองแผนฯและองค์กร

             18,000   อบจ.สตูล

4 เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล  
จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองแผนฯและองค์กร

              4,600   อบจ.สตูล

1 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม
แบบมือโยก  จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์สํานักงาน  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองส่งเสริมฯและองค์กร

             12,000   อบจ.สตูล

2 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองส่งเสริมฯและองค์กร

             16,000   อบจ.สตูล

3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองส่งเสริมฯและองค์กร

              5,600   อบจ.สตูล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

กองส่งเสริมคุณภาพชึวิต
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4 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
 ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 
จํานวน   1 เครื่อง

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองส่งเสริมฯและองค์กร

              9,000   อบจ.สตูล

5 เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล
 จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองส่งเสริมฯและองค์กร

              4,600   อบจ.สตูล

6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
 ขาวดํา  จํานวน 1 เครื่อง

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองส่งเสริมฯและองค์กร

              3,300   อบจ.สตูล

7 คูลเลอร์ไฟฟ้า 2 หัวจ่าย 
ถังสแตนเลสขนาด 45 ซม. 
จํานวน 1 ถัง

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองส่งเสริมฯและองค์กร

              4,500   อบจ.สตูล

8 จอรับภาพ แบบตั้งพื้นขนาดเส้นทแยง
มุม 60 นิ้ว  จํานวน 1 จอ

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองส่งเสริมฯและองค์กร

              6,000   อบจ.สตูล

9 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI 
Lumens จํานวน  1 เครื่อง

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองส่งเสริมฯและองค์กร

             24,000   อบจ.สตูล
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1 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จํานวน 1 ชุด ครุภัณฑ์โรงงาน  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองช่างและองค์กร
 - เพื่อนําเทคโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
บริหารองค์กร

             50,000   อบจ.สตูล

2 เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณแบบ
ดาวเทียมแบบพกพา  จํานวน 1 เครื่อง
 

ครุภัณฑ์สํารวจ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองช่างและองค์กร
 - เพื่อนําเทคโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
บริหารองค์กร

             25,000   อบจ.สตูล

3 ล้อวัดระยะ  จํานวน 1 อนั ครุภัณฑ์สํารวจ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองช่างและองค์กร

             13,000   อบจ.สตูล

4  - เทปวัดระยะ  ความยาว  50 ม. 
จํานวน  3 อัน  
 - เทปวัดระยะ  ความยาว 30 ม.
จํานวน 2 อัน 

ครุภัณฑ์สํารวจ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองช่างและองค์กร

             10,500   อบจ.สตูล

กองช่าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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5  ไม้โพน  จํานวน  4  อัน ครุภัณฑ์สํารวจ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองช่างและองค์กร

             10,000   อบจ.สตูล

6 ไม้สต๊าฟแบบสไลด์ 
 จํานวน 4  อัน

ครุภัณฑ์สํารวจ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองช่างและองค์กร

             12,000   อบจ.สตูล

7  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับประมวลผล  
จํานวน  1 เครื่อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองช่างและองค์กร
  - เพื่อนําเทคโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
บริหารองค์กร

             21,000   อบจ.สตูล

8 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับประมวลผล  แบบที่ 1
พร้อมชุดโปรแกรม จํานวน 1 ชุด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองช่างและองค์กร
 - เพื่อนําเทคโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
บริหารองค์กร

             36,800   อบจ.สตูล

9 เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด  800  VA
จํานวน  5  เครื่อง  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของกองช่างและองค์กร

             14,000   อบจ.สตูล
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1 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
 สําหรับสํานักงาน 
 จํานวน  2  เครื่อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห้องเรียนดิจิตอลให้
มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
- เพื่อสนับสนุนให้ครูใช้สื่อการสอน

             32,000  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

2  เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI 
Lumens  จํานวน 2 เครื่อง

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห้องเรียนดิจิตอลให้
มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
- เพื่อสนับสนุนให้ครูใช้สื่อการสอน

             48,000  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

3  จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ไม่น้อย
กว่า 120 นิ้ว จํานวน 2 จอ

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห้องเรียนดิจิตอลให้
มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
- เพื่อสนับสนุนให้ครูใช้สื่อการสอน

             20,800  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

4 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
จํานวน 2 เครื่อง

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห้องเรียนดิจิตอลให้
มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
- เพื่อสนับสนุนให้ครูใช้สื่อการสอน

             48,000  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

แผนงานการศึกษา

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6
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5  เครื่องขยายเสียงพร้อมลําโพง จํานวน
 2 ชุด

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห้องเรียนดิจิตอลให้
มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
- เพื่อสนับสนุนให้ครูใช้สื่อการสอน

             44,800  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

6 โต๊ะ-เก้าอี้ครู ระดับ 3-6 
จํานวน 12 ชุด

ครุภัณฑ์สํานักงาน -เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียน

48,000  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

7 ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน
 12 ชุด

ครุภัณฑ์สํานักงาน -เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียน

66,000  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

8  ตู้รางเลื่อนสําหรับเก็บเอกสาร 
ขนาด 9 ตู้  จํานวน 1 ชุด

ครุภัณฑ์สํานักงาน -เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียน

           135,000  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6
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9 ครุภัณฑ์สนาม  จํานวน 1 ชุด
1. ชุดรวมปีนป่าย, ห่วงโหน 4 ที่และ
ปีนผา
2. สะพานหลากสี
3. ชุดกระดานลื่นเดี่ยว
4. ท่อลอด
5. ม้าหมุน 6 ที่นั่ง (ที่นั่งพลาสติก)
6. อุปกรณ์จักรยานม้าหมุน 4 ที่นั่ง

ครุภัณฑ์อื่น - เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เพื่อสนับสนุนให้ครูใช้สื่อการสอน
- เพื่อให้เด็กมีสุขภาพและร่างกายที่สมบูรณ์
 มีพัฒนาการสมวัย

           300,000  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

หมายเหตุ แสดงระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละโครงการ
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