


 
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

********************** 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 30(5) และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2  พ.ศ. 2559 ข้อ 14 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความ
คิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
 ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) อบจ.สตูล จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ 
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560) มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบจ.สตูล ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของอบจ.สตูล  
    "เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก เกษตรยั่งยืน สังคมน่าอยู่" 
ข. พันธกิจ ของอบจ.สตูล  
     1. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่มาตรฐานโลก  
     2. ส่งเสริมให้ท าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การรวมกลุ่มแปรรูป การลดต้นทุน       
การสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร  
     3. พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมให้ครบถ้วนเพียงพอรองรับปริมาณจราจรและอ านวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเที่ยว การเกษตร และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดและการใช้ผังเมืองรวม  
     4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยยึดหลักความสมดุลระหว่างการเป็นเมืองกับชนบท 
     5. อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสตูล โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
     6. พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน  
     7. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท้องถิ่น  
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบจ.สตูลได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้                
7  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 
        1. พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน 
        2. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 
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        3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้และทักษะในการให้บริการ การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย 
        4. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ 
        5. สนับสนุน ให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายตลอดทั้งปี 
ยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างย่ังยืน 
        1. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีการเกษตร 
        2. การส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อการแปรรูปลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพ่ิมและการตลาด 
        3. สนับสนุนการวิจัย และเพ่ิมศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรอย่างยั่งยืน 
        4. การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
        1. ก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ า และระบบวิศวกรรมจราจร ให้มีความ
เชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น 
        2. ก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเขื่อนกั้นตลิ่งริมแม่น้ าและทะเล 
        3. จัดให้มี ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสถานีขนส่งหรือที่พักผู้โดยสารที่สะดวกและปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ า 
        4. สนับสนุนการจัดท า ปรับปรุงผังเมืองและการบังคับใช้ให้เป็นไปตามผัง 
        5. ก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
        6. พัฒนาระบบไฟฟ้า ระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร์ที่  4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
        1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        2. สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 
        3. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  5 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของท้องถิ่น 
        2. สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        3. สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข 
        1. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษา
ตลอดชีวิต 
        2. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
        3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
        4. ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค และการสาธารณสุข 
        5. ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
        6. ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        7. พัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา และสวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 
        8. พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้และทักษะที่สูงขึ้น และส่งเสริมการ จัดกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง 
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 ยุทธศาสตร์ที ่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
        1. การวางแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
        2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ บุคลากร 
        3. พัฒนาและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่าง            
มีประสิทธิภาพ 
        4. ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความสมานฉันท์ และสร้างความเข้มแข็งใน ชุมชน 
        5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
ง. การวางแผน 
     อบจ.สตูล ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน      
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่    
ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
     อบจ.สตูล ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันที่ 30  มิถุนายน  2559  โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) 

ยุทธศาสตร์ 
2560 2561 2562 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. พัฒนาการท่องเที่ยวอยา่งมีคณุภาพ
และยั่งยนื 

22 11,400,000.00 17 6,550,000.00 17 6,400,000.00 

2. สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและ
ระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยัง่ยืน 

6 4,300,000.00 5 2,300,000.00 5 2,300,000.00 

3. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานได้
มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

20 107,063,650.00 9 53,868,000.00 2 12,000,000.00 

4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่สงัคมนา่อยู่อย่างยัง่ยืน 

6 1,100,000.00 5 900,000.00 6 1,100,000.00 

5. การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิน่ 

16 9,350,000.00 16 7,380,000.00 16 7,380,000.00 

6. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้
เกิดความยั่งยืน สงัคมสงบสุข 

55 44,462,000.00 43 33,194,000.00 44 47,144,000.00 

7. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี   
ธรรมาภิบาล 

41 23,629 ,440.00 26 12,400,000.00 25 10,900,000.00 

รวม 166 201,305,090.00 121 116,592,000.00 115 87,224,000.00 
 

หมายเหตุ   แผนพัฒนาสามปี (60-62) เดิม  143  โครงการ , แผนพัฒนาสามปี (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 )             
มี 17 โครงการ , แผนพัฒนาสามปี (เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 )  มี 6  โครงการ  
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 แผนภูมิ  แสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ที่ด าเนินการในปี พ.ศ. 2560  จ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 

 

 

แผนภูมิ  แสดงจ านวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล  ที่ด าเนินการในปี พ.ศ. 2560  จ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหาร อบจ.สตูล ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  22  กันยายน  2560   โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 139 โครงการ ยกเลิก 4 โครงการ คงเหลือ 135 โครงการ  
งบประมาณ 130,609,900.00 บาท โครงการจากเงินสะสม  3 โครงการ  เป็นเงิน  20,356,000.00  บาท  
รวมทั้งสิ้น  138  โครงการ  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ยกเลิก 

1. พัฒนาการท่องเที่ยวอยา่งมีคณุภาพและยัง่ยืน 16 7,700,000.00 2 

2. สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยนื 6 4,300,000.00 - 

3. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 15 68,226,900.00 - 

4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 6 1,100,000.00 - 

5. การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 14 9,350,000.00 2 

6. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 52 44,882,000.00 - 

7. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 29 15,407,000.00 - 

รวม 138 150,965,900.00 4 

 

แผนภูมิ  แสดงจ านวนโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560           
แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

16 

6 

15 

6 

14 

52 

29 

พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพฯ 

สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรฯ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้
มาตรฐานฯ 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมฯ 

การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีฯ  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้
เกิดความยั่งยืนฯ  

การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรร
มาภิบาล 
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แผนภูมิ  แสดงจ านวนงบประมาณโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560  แยกตามยทุธศาสตร์การพัฒนา 
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พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพฯ 

สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรฯ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานฯ 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ 

การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีฯ  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความ
ยั่งยืนฯ  

การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภบิาล 



1 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ สระน ้าหนอง

ปันหยา

1,000,000.00 เป็นสถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจ ตลอดจน

ส่งเสริมการท่องเทีย่ว ภายในพื นทีต้่าบล

ละงูและพื นที ่ใกล้เคียง

กอ่สร้างสถานทีพ่กัผ่อนริมสระน ้า หนอง

ปันหยาและกอ่สร้าง คูระบายน ้า คสล. 

พร้อมทางเท้า

อุดหนุน

อบต.ละงู

2 รักษ์ เล ป่า ฟา้ สตูล 250,000.00  - การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดล้อม

 - ส่งเสริมการท่องเทีย่วจงัหวัดสตูล 

 - สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

เอกชนและประชาชน

 - กจิกรรมรวมใจภักด์ิ รักษ์ป่า รักษ์น ้า 

ตามรอยพอ่ทีว่ังสายทอง จงัหวัดสตูล 

จ้านวน 1 ครั ง 

 - กจิกรรมประชุมสัมมนาเพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพือ่การ

ท่องเทีย่ว จ้านวน 1 ครั ง 

 - กจิกรรมส่งเสริมและปลูกจติส้านึกใน

การอนุรักษ์ธรรมชาติ จ้านวน 1 ครั ง

3 ส่งเสริมการท่องเทีย่วโดยชุมชนจงัหวัดสตูล 100,000.00  - เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วโดยชุมชนให้

เป็นทีรู้่จกัอยา่งแพร่หลาย 

 - ยกระดับมาตรฐานการท่องเทีย่วโดย

ชุมชนสู่สากล 

 - สร้างรายได้แกชุ่มชนกระตุ้นเศรษฐกจิ

ของจงัหวัด

ขบัเคล่ือนกจิกรรม การท่องเทีย่วโดยชุมชน

 ไม่น้อยกว่า 1 กจิกรรม

วัตถุประสงค์ ผลผลติ หมายเหตุ

รายละเอียดโครงการตามขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2560   ขององค์การบริหารสว่นจงัหวัดสตลู มดีงัน้ี 

ยทุธศาสตร์ที ่1  พัฒนาการท่องเทีย่วอยา่งมีคุณภาพและยั่งยนื

ที่
โครงการ

แหลง่ทีม่า

ของงบประมาณ
งบตามขอ้บัญญัต ิ
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วัตถุประสงค์ ผลผลติ หมายเหตุ
ที่

โครงการ
แหลง่ทีม่า

ของงบประมาณ
งบตามขอ้บัญญัต ิ

4 ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลด้านการท่องเทีย่ว 1,000,000.00 ส่งเสริม สนับสนุนและขบัเคล่ือน การ

ท่องเทีย่วจงัหวัดสตูล จากภาคส่วนต่าง ๆ

ส่งเสริมกจิกรรมตามมติสภาพฒันาการ

ท่องเทีย่วอบจ.สตูลจ้านวนไม่น้อยกว่า1 ครั ง

5 จดัอบรมมัคคุเทศก์ 300,000.00 เพือ่พฒันาศักยภาพและเพิม่ทักษะให้

บุคลากรด้านการท่องเทีย่ว มีคุณภาพ

เพิม่ขึ น

ร่วมจดัอบรมบัตรไกด์ จ้านวน 1 ครั ง

6 จดัท้าส่ือประชาสัมพนัธ์ การท่องเทีย่วจงัหวัด

สตูล

1,200,000.00  - เพือ่ประชาสัมพนัธ์การท่องเทีย่วของ

จงัหวัดสตูลในรูปแบบต่างๆ 

 - เพือ่กระตุ้นให้นักท่องเทีย่ว ทั งชาว

ไทยและต่างชาติหันมาเทีย่ว จงัหวัดสตูล

เพิม่ขึ น

จดัท้าส่ือประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ 

อาทิ เช่น ป้ายคัทเอาท์กลางแจง้/ ส่ือวีดีโอ

 ป้ายคัทเอาท์สนามบิน /วีซีดี / แผ่นพบั / 

วารสาร /ส่ือดิจติอล และส่ืออื่นๆที่

เกี่ยวขอ้ง ไม่น้อยกว่า 1 ส่ือ

7 จดังานเปิดฟา้อนัดามันสวรรค์สตูล 0 - เพือ่กระตุ้นให้นักท่องเทีย่ว หันมาเทีย่ว

จงัหวัดสตูลในช่วง เปิดฤดูกาลท่องเทีย่ว

ใหม่

- จดังานเปิดฟา้อนัดามันสวรรค์สตูล 

จ้านวน 1 ครั ง

ยกเลกิ

8 จดักจิกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่วจงัหวัดสตูล 300,000.00 ส่งเสริมการท่องเทีย่วในรูปแบบต่างๆ 

และยกระดับการท่องเทีย่ว ให้มีความ

เขม้แขง็

ร่วมจดักจิกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ว

จงัหวัดสตูล รูปแบบต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 1 

ครั ง

9 วันเต่าโลก ประจ้าปี 2560 (World Turtle Day

 2017)

100,000.00 เพือ่ประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการ 

ท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์จากการจดังาน 

วันเต่าโลกอยา่งต่อเนื่องและ เป็นทีรู้่จกั

อยา่งแพร่หลาย

มีผู้เขา้ร่วมกจิกรรมไม่น้อยกว่า 3,000 คน
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วัตถุประสงค์ ผลผลติ หมายเหตุ
ที่

โครงการ
แหลง่ทีม่า

ของงบประมาณ
งบตามขอ้บัญญัต ิ

10 จดังานแขง่ขนัตกปลานานาชาติบาราฟซิชิ่งคัพ 100,000.00 เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการท่องเทีย่วใน

รูปแบบกฬีา ดึงดูดนักท่องเทีย่วให้มา

จงัหวัดสตูลเพิม่ขึ น

ร่วมจดังานแขง่ขนัตกปลา บาราฟซิชิ่งคัพ 

จ้านวน 1 ครั ง

11 จดังานแขง่ขนัเซปักตะกร้อ เชื่อมความสัมพนัธ์ 

ไทย-มาเลเซีย (สตูลคัพเขาน้อยเกมส์)

100,000.00 เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการท่องเทีย่วใน

รูปแบบกฬีา ดึงดูดนักท่องเทีย่วให้มา

จงัหวัดสตูลเพิม่ขึ น

ร่วมจดังานการแขง่ขนั เซปักตะกร้อเชื่อม

ความสัมพนัธ์ ไทย - มาเลเซีย จ้านวน 1 

ครั ง

12 จดังานเทศกาลขา้วโพดหวานและของดีอ้าเภอ

ท่าแพ

100,000.00 ส่งเสริมการท่องเทีย่วในเชิงเกษตร ร่วมจดังานเทศกาลขา้วโพด หวานและของ

ดีอ้าเภอท่าแพ จ้านวน 1 ครั ง

13 จดังานมหกรรมของดีวิถตัีนหยง และวิง่

มหัศจรรยบ์นสันหลังมังกร ตันหยงโปสตูล

100,000.00 ส่งเสริมการท่องเทีย่วในรูปแบบต่างๆ 

และยกระดับการท่องเทีย่วชุมชนให้มี

ความเขม้แขง็

ร่วมจดังานมหกรรมของดี วิถตัีนหยงและ

วิง่มหัศจรรย ์บนสันหลังมังกร ตันหยงโป

สตูล จ้านวน 1 ครั ง

14 จดังานเทศกาลส่งเสริมการ ท่องเทีย่วอ้าเภอละงู 

(ยอนหอยหลอด)

150,000.00 ส่งเสริมการท่องเทีย่วในรูปแบบต่างๆ 

และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

ร่วมจดังานเทศกาลส่งเสริม การท่องเทีย่ว

อ้าเภอละงู (ยอนหอยหลอด) จ้านวน 1 ครั ง

ยกเลกิ

15 จดังานมรกตอนัดามันมหัศจรรย ์อาหารอร่อย

ของดีทีล่ะงู (La-Ngu Food Festival)

200,000.00 ส่งเสริมการท่องเทีย่วในรูปแบบต่างๆ 

และยกระดับการท่องเทีย่วชุมชนให้มี

ความเขม้แขง็

ร่วมจดังานมรกตอนัดามัน มหัศจรรย์

อาหารอร่อยของดีทีล่ะงู จ้านวน 1 ครั ง

[ รายงานผลการด้าเนินงาน e- Plan 2560 ] 9



วัตถุประสงค์ ผลผลติ หมายเหตุ
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16 Satun Geopark Fossil Fesstival ครั งที ่4 400,000.00  - เพือ่เป็นประชาสัมพนัธ์แหล่งเรียนรู้

และแหล่งท่องเทีย่วใหม่ ทางธรรมชาติ

อทุยานธรณีสตูล 

 - เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน การพฒันา

รูปแบบการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์แก่

ประชาชน 

 - เพือ่เป็นการเสริมสร้างจติส้านึก

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อนัมีคุณค่า

แกป่ระชาชน

ร่วมจดังาน Satun Geopark Fossil 

Fesstival ครั งที ่4 จ้านวน 1 ครั ง

17 จดังานแขง่ขนัจกัรยาน เพือ่การท่องเทีย่ว 

(Satun MTB

500,000.00 เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการท่องเทีย่วใน

รูปแบบกฬีา ดึงดูดนักท่องเทีย่วให้มา

จงัหวัดสตูลเพิม่ขึ น

จดังานแขง่ขนัจกัรยาน เพือ่การท่องเทีย่ว 

(Satun MTB) จ้านวน 1 ครั ง

18 ปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่วบ่อน ้าพรุ้อนทุง่นุ้ย เงินสะสม 1,800,000.00 เพือ่ให้ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมาและ มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิ์น

ติดตั งไฟฟา้ส่องสว่าง (Hight Mast) ใน

บริเวณแหล่งท่องเทีย่ว บ่อน ้าพรุ้อนทุง่นุ้ย 

จ้านวน 3 จดุ

7,700,000.00
รวม  16 โครงการ (ยกเลิก 2 โครงการ) 

(เงินสะสม 1 โครงการ)
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1 ขบัเคล่ือนอนาคตสตูล ด้านการเกษตร 2,143,400.00 เพือ่ยกระดับการบริหารจดัการและ

แนวทางการพฒันาการเกษตร

จงัหวัดสตูล

ส่งเสริมกจิการสภาพฒันา

เกษตรกรรม อบจ.สตูล 

จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง

2 ส่งเสริมและพฒันากลุ่มอาชีพ 350,000.00  - เพือ่พฒันาองค์ความรู้ และทักษะ

การเพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ 

 - เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ

และรายได้

อบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ 

เช่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน

3 ส่งเสริมการลงทุน คร้ังที ่6 SATUN FUND FAIR 2017 150,000.00 เพือ่ส่งเสริมให้มีการลงทุนในจงัหวัด

สตูลมากขึ้นและท างานแบบบูรณา

การสนองนโยบายของรัฐเปิดโอกาส

ให้ประชาชนเขา้ถงึสถาบันการเงิน

ในระบบมากขึ้นรองรับการเปิดเขต

การค้าเสรีอาเซียน

สตูลเพือ่จดักจิกรรมเพือ่

ส่งเสริมการลงทุน ฯลฯ 

จ านวน 1 คร้ัง

อุดหนุนหอการค้า

จังหวดั

ผลผลติ หมายเหตุ

ยทุธศาสตร์ที ่2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ความมั่นคงอยา่งยั้งยนื

ที่ โครงการ
แหลง่ทีม่า

ของงบประมาณ
งบตามขอ้บัญญัติ วัตถุประสงค์
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ผลผลติ หมายเหตุที่ โครงการ
แหลง่ทีม่า

ของงบประมาณ
งบตามขอ้บัญญัติ วัตถุประสงค์

4 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ จากจ าปาดะพนัธุ์

พืน้เมือง จงัหวัดสตูล

1,000,000.00  - เพือ่ส ารวจพนัธุจ์ าปาดะทีป่ลูก 

ในพืน้ทีจ่งัหวัดสตูล และเป็นขอ้มูล

พืน้ฐานในการอนุรักษ์เพือ่การใช้

ประโยชน์ รวมทัง้ส่งเสริมเผยแพร่ 

ให้เกษตรกร

  - เพือ่สนองโคงการอนุรักษ์

พนัธุกรรมอนัเนื่องมาจาก

พระราชด าริ ในสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

 - เพือ่ด าเนินการส ารวจและ

ศึกษาพนัธุข์องจ าปาดะใน

พืน้ทีจ่งัหวัดสตูล 

 - การประยกุต์ใช้ระบบ 

สารสนเทศภูมิศาสตร์เพือ่

ประเมิน หาพืน้ทีเ่หมาะสม

ต่อการปลูกจ าปาดะ 

 - การเสริมสร้างจติส านึกใน

การอนุรักษ์พนัธุพ์ชืในชุมชน 

 - การส่งเสริมและพฒันา

อาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์

จากจ าปาดะ

อุดหนุน

มหาวทิยาลัยราชภัฎ

สงขลา

5 งานจ าปาดะของดีเมืองสตูล 300,000.00  - เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์จ าปาดะ 

และผลไม้อื่นๆ ของชาวอ าเภอ ควน

โดนและอ าเภอใกล้เคียง 

 - เพือ่ส่งเสริมด้านการตลาดให้ผู้ซ้ือ

 พบผู้ผลิตและกระตุ้นเกษตรกร 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเกี่ยวกบัผลผลิต

 ทัง้เชิงคุณภาพ และปริมาณ

ร่วมจดังานวันจ าปาดะของดี

เมืองสตูล จ านวน 1 คร้ัง
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ผลผลติ หมายเหตุที่ โครงการ
แหลง่ทีม่า

ของงบประมาณ
งบตามขอ้บัญญัติ วัตถุประสงค์

6 ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 356,600.00  - เพือ่สร้างรายได้เสริมให้กบั

เกษตรกร 

 - เพือ่ส่งเสริมองค์ความรู้ให้กบั

เกษตรกร

ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

 ให้กบัเกษตรกร

4,300,000.00    รวม  6 โครงการ
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1 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต/พารา

แอสฟลัท์ติกคอนกรีตสายสต.ถ.1-0010 บ้านป่าฝาง -

 บ้านทุง่เสม็ด

6,830,000.00
เพือ่ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

ในการคมนาคมของประชาชนในการ

 เดินทางและการขนส่งผลผลิต

ทางการ เกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

ระยะทาง 1.700 กม. ตามแบบ

ทีก่ าหนด N 06-57-53.5 E 

099-46-15.0 N 06-46-15.0 E 

099-46-24.6

2 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต/พารา

แอสฟลัท์ติกคอนกรีตสายบ้านผัง 19 หมู่ที ่8 ต.นิคม

พฒันา - โรงเรียนปาล์มพฒันวิทย ์หมู่ที่.2 ต.ปาล์ม

พฒันา

3,630,000.00 เพือ่ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

ในการคมนาคมของประชาชนในการ

 เดินทางและการขนส่งผลผลิต

ทางการ เกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม. ไหล่ทาง

ขา้งละ 1.00 ม. ระยะทาง 0.700

 กม. ตามแบบทีก่ าหนด N 

06-59-14.47 E 099-55-52.14 

N 06-59-17.43 E 099-56-11.34

3 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต/พารา

แอสฟลัท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนสูง - บ้านปาเต๊ะ

6,580,000.00 เพือ่ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ในการคมนาคมของประชาชนในการ

เดินทางและการขนส่งผลผลิต

ทางการ เกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

ระยะทาง 1.695 กม. ตามแบบ

ทีก่ าหนด N 06-57-53.5 E 

099-46-15.0 N 06-46-15.0 E 

099-46-24.6

4 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต/พารา

แอสฟลัท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนโต๊ะเหลง - คลอง

บาราเกต

3,630,000.00 เพือ่ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ในการคมนาคมของประชาชนในการ

เดินทางและการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

ระยะทาง 0.99 กม. ตามแบบที่

ก าหนด N 06-49-46.7 E 

100-04-15.0 N 06-50-15.7 E 

100-04-10.4

วัตถุประสงค์ ผลผลติ หมายเหตุ

ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทัว่ถึง

ที่
โครงการ

แหลง่ทีม่า

ของงบประมาณ

งบตามขอ้บัญญัติ
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วัตถุประสงค์ ผลผลติ หมายเหตุ
ที่

โครงการ
แหลง่ทีม่า

ของงบประมาณ

งบตามขอ้บัญญัติ

5 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองหัก - 

บ้านวังโต๊ะเสด

4,370,000.00 เพือ่ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

ในการคมนาคมของประชาชนในการ

 เดินทางและการขนส่งผลผลิต

ทางการ เกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 

ระยะทาง 1.200 กม. หรือมีพืน้ที่

ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. ตาม

แบบทีก่ าหนด N 06-49-07.5 E 

100-08-23.2 N 06-49-10.3 E 

100-09-43.4

6 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาน้อย

เหนือ - บ้านเขาน้อยใต้

4,300,000.00 เพือ่ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

ในการคมนาคมของประชาชนในการ

 เดินทางและการขนส่งผลผลิต

ทางการ เกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 

ระยะทาง 1.075 กม. หรือมีพืน้ที่

ไม่น้อยกว่า 5,375 ตร.ม. ตาม

แบบทีก่ าหนด N 06-44-51.8 E 

100-04-39.2 N 06-44-22.5 E 

100-04-47.0

7 ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงถนนสายบ้านทุง่วิมาน- บ้านควน

ขนั

2,390,000.00 เพือ่ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

ในการคมนาคมของประชาชนในการ

 เดินทางและการขนส่งผลผลิต

ทางการ เกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหลทาง

กว้างขา้งละ 1.00 ม.ระยะทาง 

0.570 กม. ตามแบบทีก่ าหนด N

 06-41-09.07 E 100-02-51.11 

N 06-40-50.85 E 100-02-49.90
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วัตถุประสงค์ ผลผลติ หมายเหตุ
ที่

โครงการ
แหลง่ทีม่า

ของงบประมาณ

งบตามขอ้บัญญัติ

8 ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงถนนสาย สต.ถ 1 - 0005 บ้านทุง่

ดินลุ่ม - บ้านคีรีวง

4,500,000.00 เพือ่ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

ในการคมนาคมของประชาชนในการ

 เดินทางและการขนส่งผลผลิต

ทางการ เกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

ระยะทาง 1.50 กม. ตามแบบที่

ก าหนด N 07-03-34.9 E 

099-48-56.8 N 07-05-37.0 E 

099-48-31.1

9 ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงถนนสายบ้านควนพฒันา หมู่ที ่5 

ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ

4,270,000.00 เพือ่ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

ในการคมนาคมของประชาชนในการ

 เดินทางและการขนส่งผลผลิต

ทางการ เกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 1.400 กม. ตามแบบ

ทีก่ าหนด N 06-50-10.07 E 

099-55-37.67 N 06-49-28-92 

E 099-55-23.61

10 ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงถนนสายสต.ถ. 1-0031 บ้านเกาะ

ใหญ่ - บ้านบูเกต็ยามู

2,000,000.00 เพือ่ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

ในการคมนาคมของประชาชนในการ

 เดินทางและการขนส่งผลผลิต

ทางการ เกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทาง

กว้างขา้งละ 1.00 ม. ระยะทาง 

0.815 กม. ตามแบบทีก่ าหนด N

 06-48-42.3 E 100-06-52.4 N 

06-50-37.1 E 100-09-18.4

11 ปรับปรุงจดุเส่ียงและบริเวณอนัตรายบนถนน 3,000,000.00 เพือ่ลดอบุัติเหตุ และเพิม่ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์นของ

ราษฎร

ปรับปรุงผิวจราจรและกอ่สร้าง

เคร่ืองหมายจราจรไฟกระพริบ/

ไฟแสงสว่างตามทางแยก 

บริเวณจดุเส่ียงอนัตรายบนถนน

ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ
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วัตถุประสงค์ ผลผลติ หมายเหตุ
ที่

โครงการ
แหลง่ทีม่า

ของงบประมาณ

งบตามขอ้บัญญัติ

12 ขดุเจาะบ่อน้ าบาดาล 270,900.00 เพือ่ให้มีน้ าในการอปุโภคบริโภค

ส าหรับเรือนจ าจงัหวัดสตูล

 เพือ่ขดุเจาะบ่อน้ าบาดาล 

จ านวน 1 บ่อ

อุดหนุน

เรือนจ าจังหวดัสตูล

13 ติดต้ังระบบส่องสว่าง (High Mast) 3,900,000.00 เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ สะดวก

ในการสัญจรไปมาและ มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพยสิ์น

เพือ่ติดต้ังระบบส่องสว่าง ใน

พืน้ที ่จ.สตูล

อุดหนุน

แขวงทางหลวงสตูล

14 ซ่อม/ปรับปรุงถนนสายทางเขา้แหล่งท่องเทีย่ว หาดรา

ไว ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หว้า

เงินสะสม 8,493,000.00 เพือ่ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ในการคมนาคมของประชาชนในการ

เดินทางและส่งเสริมการท่องเทีย่ว

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทาง

ขา้งละ 1.00 ม. ระยะทาง 2.033

 กม.

15 ซ่อม/ปรับปรุงถนนสาย สต.ถ. 1 - 0007 บ้านคลอง

ขดุ - บ้านหัวทาง

เงินสะสม 10,063,000.00 เพือ่ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ในการคมนาคมของประชาชนในการ

เดินทางและการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้า

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทาง

ขา้งละ 1.00 ม. ระยะทาง 1.800

 กม.

68,226,900.00รวม  15  โครงการ  ( เงินสะสม  2  โครงการ)
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1 ท้องถิ่นไทยรวมใจภักด์ิรักษ์พืน้ที ่สีเขยีว 50,000.00  - จดักจิกรรมการปลูกต้นไม้เพือ่ให้ผู้บริหาร 

ขา้ราชการ พนักงานองค์กรได้ร่วมเทิดพระเกยีรติ

สถาบันฯ ในวันส าคัญ 

 - เพือ่สร้างจติส านึกในการรักษาและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 - เพือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขยีว

จดักจิกรรมเพือ่การอนุรักษ์ธรรมชาติร่วม

ปลูกต้นไม้เพือ่เป็นการเทิดพระเกยีรติและ

ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์

2 สนับสนุนการติดต้ังทุน่จอดเรือจดุชม

ปะการังธรรมชาติ

200,000.00 เพือ่ป้องกนัแนวปะการังธรรมชาติ น้ าต้ืนจาก

นักท่องเทีย่ว และการ ทิง้สมอของเรือน าเทีย่ว

พืน้ทีท่่องเทีย่วทางทะเลจงัหวัด สตูล เช่น 

อทุยานแห่งชาติ หมู่เกาะตะรุเตา หมู่เกาะ

เภตรา เป็นต้น

3 สนับสนุนการจดัการด้านขยะ 100,000.00  - เพือ่ก าจดัขยะมูลฝอยและ ขยะอนัตรายจากชุมชน

ในพืน้ที ่จงัหวัดสตูล 

 - เพือ่การก าจดัขยะอนัตราย จากชุมชนอยา่งถกูหลัก

วิชาการ

สนับสนุนการด าเนินงานด้านการจดัการ

ขยะให้หน่วยงาน องค์กร ฯลฯ ในการ

จดัการขยะ เช่น ขยะอนัตราย เป็นต้น

4 ปลูกจติส านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

300,000.00 เพือ่ปลุกจติส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมเครือขา่ยภาคประชาชนในจงัหวัดสตูล

จดักจิกรรมปลูกจติส านึกเครือขา่ยภาค

ประชาชนด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

5 คลองสวยน้ าใส 300,000.00 เพือ่รณรงค์ติดตามคุณภาพน้ า ในแม่น้ าล าคลองของ

จงัหวัดสตูล

 มีกจิกรรมการอนุรักษ์ / และตรวจสอบเฝ้า

ระวังคุณภาพน้ า ในแม่น้ าล าคลอง เช่น 

คลองละงู คลองดุสน คลองท่าแพ เป็นต้น

หมายเหตุ

ยทุธศาสตร์ที ่4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อยา่งยั่งยนื

ที่ โครงการ
แหลง่ทีม่า

ของงบประมาณ
งบตามขอ้บัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลติ
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หมายเหตุที่ โครงการ
แหลง่ทีม่า

ของงบประมาณ
งบตามขอ้บัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลติ

6 จดักจิกรรมรณรงค์เครือขา่ย LA 21 

ภาคใต้

150,000.00 สนับสนุนการจดักจิกรรม เครือขา่ย LA 21 จงัหวัด

สตูล ระดับจงัหวัด /ภาค / ประเทศ

จดักจิกรรมรณรงค์เครือขา่ย LA 21 ภาคใต้

 จ านวน 1 คร้ัง

1,100,000.00รวม  6  โครงการ
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1 แขง่ขนัว่าวประเพณีจงัหวัดสตูล และแสดงว่าวนานาชาติ 2,500,000.00  - เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา

ของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมไทย

ตลอดไป 

 - เพือ่เป็นการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่

ชื่อเสียงและการท่องเทีย่วของจงัหวัด

สตูล

จดัการแขง่ขนัว่าวประเพณีจงัหวัด

สตูลและการแสดงว่าวนานาชาติ 

รวมถงึกจิกรรมอื่นๆ จ านวน 15 

กจิกรรม

2 ส่งเสริมประเพณีถอืศีลกนิเจ 350,000.00  - เพือ่ให้ประชาชนได้อนุรักษ์ หวง

แหนวัฒนธรรมประเพณีของจงัหวัด

สตูล 

 - เพือ่สร้างความตระหนัก อนุรักษ์ 

หวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของ

จงัหวัดสตูล 

 - เพือ่สร้างความรักสามัคคี สมานฉนัท์

 ของประชาชนในจงัหวัดสตูล

จดักจิกรรมส่งเสริมประเพณี ถอืศีลกนิ

เจให้ประชาชนเชื้อสาย จนีในจงัหวัด

สตูลได้เขา้ร่วม จ านวน 1,000 คน

ยทุธศาสตร์ที ่5  การอนุรักษ์ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญัญาท้องถ่ิน

ที่ โครงการ
แหลง่ทีม่า

ของงบประมาณ
งบตามขอ้บัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลติ หมายเหตุ
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ที่ โครงการ
แหลง่ทีม่า

ของงบประมาณ
งบตามขอ้บัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลติ หมายเหตุ

3 ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 200,000.00  - เพือ่ให้ประชาชนได้อนุรักษ์ หวง

แหนวัฒนธรรมประเพณีของจงัหวัด

สตูล 

 - เพือ่สร้างความตระหนัก อนุรักษ์ 

หวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของ

จงัหวัดสตูล 

 - เพือ่สร้างความรักสามัคคี 

สมานฉนัท์ของประชาชนในจงัหวัดสตูล

จดักจิกรรมส่งเสริมประเพณี ลอย

กระทงให้ประชาชนในจงัหวัด สตูลได้

เขา้ร่วม จ านวน 3,000 คน

ยกเลกิ

4 ส่งเสริมประเพณีชักพระ 400,000.00  - เพือ่ให้ประชาชนได้อนุรักษ์ หวง

แหนวัฒนธรรมประเพณีของจงัหวัด

สตูล 

 - เพือ่สร้างความตระหนัก อนุรักษ์ 

หวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของ

จงัหวัดสตูล 

 - เพือ่สร้างความรักสามัคคี 

สมานฉนัท์ของประชาชนในจงัหวัดสตูล

จดักจิกรรมส่งเสริมประเพณี ชักพระ

ให้ประชาชนในจงัหวัดสตูลได้เขา้ร่วม

 จ านวน 5,000 คน

ยกเลกิ
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ที่ โครงการ
แหลง่ทีม่า

ของงบประมาณ
งบตามขอ้บัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลติ หมายเหตุ

5 ส่งเสริมประเพณีไหว้ผีโบ๋ 30,000.00  - เพือ่ให้ประชาชนได้อนุรักษ์ หวง

แหนวัฒนธรรมประเพณีของจงัหวัด

สตูล 

 - เพือ่สร้างความตระหนัก อนุรักษ์ 

หวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของ

จงัหวัดสตูล 

 - เพือ่สร้างความรักสามัคคี 

สมานฉนัท์ของประชาชนในจงัหวัดสตูล

จดักจิกรรมส่งเสริมประเพณี ไหว้ผีโบ๋

ให้ประชาชนในจงัหวัดสตูลได้เขา้ร่วม

 จ านวน 500 คน

6 แขง่ขนัเรือท้องแบนประเพณี 50,000.00  - ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี 

วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ 

 - สร้างความสามัคคี เชื่อมความ 

สัมพนัธ์ทีดี่ในชุมชนและให้เยาวชน ได้

มีส่วนร่วมและเห็นความส าคัญ ของ

งานประเพณี

ร่วมจดังานแขง่ขนัเรือท้องแบน

ประเพณี ต าบลนาทอน จ านวน 1 คร้ัง
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ที่ โครงการ
แหลง่ทีม่า

ของงบประมาณ
งบตามขอ้บัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลติ หมายเหตุ

7 ส่งเสริมกจิกรรมวันส าคัญทางพทุธศาสนา วันมาฆบูชา 70,000.00  - เพือ่ให้เด็กเยาวชนชาวพทุธ ได้เขา้วัด

 ท าบุญ ตักบาตร ฟงัธรรม เวียนเทียน 

ปฏิบัติธรรมทางพระพทุธศาสนาพร้อม

มีความเขา้ใจในการด ารงตนตาม

หลักธรรมและปฏิบัติธรรมตาม

พระพทุธศาสนา 

 - เพือ่ให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกดิ

ประโยชน์ ปลอดจากอบายมุขและ ยา

เสพติด

'- สนับสนุนการจดักจิกรรม วัน

มาฆบูชาให้ประชาชนทีน่ับถอื 

ศาสนาพทุธ จ านวน 200 คน

8 ส่งเสริมกจิกรรมวันส าคัญทางพทุธศาสนา วันวิสาขบูชา 100,000.00 - เพือ่ให้เด็กเยาวชนชาวพทุธ ได้เขา้วัด

 ท าบุญ ตักบาตร ฟงัธรรม เวียนเทียน 

ปฏิบัติธรรมทางพระพทุธศาสนาพร้อม

มีความเขา้ใจในการด ารงตนตาม

หลักธรรมและปฏิบัติธรรมตาม

พระพทุธศาสนา 

 - เพือ่ให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกดิ

ประโยชน์ ปลอดจากอบายมุขและ ยา

เสพติด

'- สนับสนุนการจดักจิกรรม วันวิ

สาขบูชาให้ประชาชนทีน่ับถอื 

ศาสนาพทุธ จ านวน 200 คน
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ที่ โครงการ
แหลง่ทีม่า

ของงบประมาณ
งบตามขอ้บัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลติ หมายเหตุ

9 ส่งเสริมกจิกรรมวันส าคัญทางพทุธศาสนา วันเขา้พรรษา 40,000.00  - เพือ่ให้เด็กเยาวชนชาวพทุธ ได้เขา้วัด

 ท าบุญ ตักบาตร ฟงัธรรม เวียนเทียน 

ปฏิบัติธรรมทางพระพทุธศาสนาพร้อม

มีความเขา้ใจในการด ารงตนตาม

หลักธรรมและปฏิบัติธรรมตาม

พระพทุธศาสนา 

 - เพือ่ให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกดิ

ประโยชน์ ปลอดจากอบายมุขและ ยา

เสพติด

สนับสนุนการจดักจิกรรม วัน

เขา้พรรษาให้ประชาชนทีน่ับถอื 

ศาสนาพทุธ จ านวน 200 คน

10 จดังานวันร าลึกเกยีรติประวัติ ท่านศาสดามูฮัมหมัด 300,000.00  - เพือ่ให้ผู้นับถอืศาสนาอสิลามได้

ร าลึกถงึชีวประวัติศาสดามูฮัมหมัด 

(ซ.ล.) 

 - เพือ่เผยแพร่พระจริยวัตรของท่าน

ศาสดามูฮัมหมัดแกม่วลมนุษยชาติ 

 - เพือ่สร้างความสามัคคีของพีน่้อง

มุสลิมจงัหวัดสตูล

จดังานวันร าลึกเกยีรติประวัติท่าน

ศาสดามูฮัมหมัดให้พีน่้องมุสลิมใน

จงัหวัดสตูล และพีน่้อง ต่างศาสนา 

จ านวน 300 คน

[ รายงานผลการด าเนินงาน  e- Plan 2560 ] 24



ที่ โครงการ
แหลง่ทีม่า

ของงบประมาณ
งบตามขอ้บัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลติ หมายเหตุ

11 ส่งเสริมกจิกรรมในเดือนรอมฎอน 2,000,000.00  - เพือ่ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาตาม

หลักปฏิบัติของศาสนาอสิลาม 

 - เพือ่สร้างความเขา้ใจถงึหลักปฏิบัติ

ของศาสนาอสิลาม

 - เพือ่ให้ประชาชนได้พบปะ

แลกเปล่ียนเรียนรู้และท ากจิกรรม

ร่วมกนั 

 - เพือ่ส่งเสริมความรัก สามัคคี 

สมานฉนัท์และสันติสุขของประชาชน

 - จดักจิกรรมในเดือนรอมฎอน ให้

ผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้า ส่วน

ราชการ ขา้ราชการและ พนักงานได้

ร่วมประกอบศาสนกจิ 

 - ประชาชนผู้นับถอืศาสนอสิลาม

และศาสนาอื่นได้ร่วมกจิกรรมต้อนรับ

เดือนรอมฎอน 

 - มัสยดิ บานาซะฮ์ สถานศึกษา 

หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน

12 บวชศีลจาริณี 100,000.00  - เพือ่ให้เด็กเยาวชนและประชาชน

ชาวพทุธได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมทาง

พทุธศาสนาโดยการบวชศีลจาริณี 

 - เพือ่ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนใช้

เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ ห่างไกล ยา

เสพติดให้โทษและอบายมุขทุกชนิด

เพือ่จดักจิกรรมบวชศีลจาริณีในเดือน

 สิงหาคม ให้แกเ่ด็ก เยาวชนและ 

ประชาชนเพศหญิงในจงัหวัดสตูล 

จ านวน 80 คน

อุดหนุนพุทธ

สมาคม

13 บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 200,000.00  - เพือ่ให้เด็กเยาวชนและประชาชน

ชาวพทุธได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมทาง

พทุธศาสนาโดยการบรรพชาสามเณร 

 - เพือ่ปลูกฝังให้เด็กและเยาวขน ใช้

เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ ห่างไกล ยา

เสพติดให้โทษและอบายมุขทุกชนิด

เพือ่จดับรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 

ในช่วงเมษายน ให้แกเ่ด็ก เยาวชน

และประชาชนในจงัหวัดสตูล

อุดหนุนพุทธ

สมาคม
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ที่ โครงการ
แหลง่ทีม่า

ของงบประมาณ
งบตามขอ้บัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลติ หมายเหตุ

14 จดังานวันซาลามัตฮารีรายา (อด้ิีลอฎัฮา) 510,000.00  - เพือ่ส่งเสริม และอนุรักษ์

ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้

คงอยู่ตลอดไป

- เพือ่สร้างจติส านึกค่านิยมทีถ่กูต้อง มี

คุณธรรมจริยธรรมและมารยาททีดี่

 - เพือ่สร้างความรัก สามัคคี 

สัมพนัธภาพทีดี่ในครอบครัวและชุมชน

 ลดปัญหาทีเ่กดิขึ้นในสังคม

จดังานวันซาลามัตฮารีรายา  

(อด้ิีลอฎัฮา) จ านวน 6 อ าเภอ 

ผู้เขา้ร่วมจ านวน 2,500 คน

15 จดังานวันซาลามัตฮารีรายา (อด้ิีลฟติรี) 500,000.00  - เพือ่ส่งเสริม และอนุรักษ์

ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้

คงอยู่ตลอดไป 

 - เพือ่สร้างจติส านึกค่านิยมทีถ่กูต้อง 

มีคุณธรรมจริยธรรมและมารยาททีดี่ 

 - เพือ่สร้างความรัก สามัคคี 

สัมพนัธภาพทีดี่ในครอบครัวและชุมชน

 ลดปัญหาทีเ่กดิขึ้นในสังคม

จดังานวันซาลามัตฮารีรายา (อด้ิีลฟติ

รี) ผู้เขา้ร่วม จ านวน 500 คน

16 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิม่ศักยภาพคณะกรรมการประจ า

มัสยดิจงัหวัดสตูล

2,000,000.00 เพือ่เพิม่ศักยภาพแกค่ณะกรรมการ

ประจ ามัสยดิจงัหวัดสตูล

คณะกรรมการประจ ามัสยดิจงัหวัด

สตูล จ านวน 229 แห่ง

9,350,000.00จ านวน  14  โครงการ  (ยกเลกิ 2 โครงการ)
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1 จดังานวันเด็กแห่งชาติ 1,000,000.00  - เพือ่ให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงถงึ

ความสามารถในกจิกรรม ต่างๆ 

 - เพือ่ให้เด็กและเยาวชนและผู้ปกครองได้ร่วมท า

กจิกรรมร่วมกนั

กจิกรรมทีจ่ดัให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกและ

แสดง ความสามารถร่วมกนั จ านวน 10,000 คน

2 ส่งเสริมการเรียนการสอน

โรงเรียนน าร่องเน้นหลักสูตร

เฉพาะด้าน (หลักสูตรกฬีา)

1,500,000.00  - เพือ่พฒันาหลักสูตรของโรงเรียนและการจดัการ

เรียนการสอน เน้นนักเรียนทีม่ีความสามารถพเิศษ

ทางด้านกฬีา ให้ตรงกบับริบท ในท้องถิ่น 

 - เพือ่ส่งเสริมและพฒันานักกฬีาจงัหวัดสตูลให้สู่

ความเป็นเลิศ 

 - เพือ่ยกระดับมาตรฐานกฬีาจงัหวัด

เพือ่ส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนน าร่องเน้น

หลักสูตรเฉพาะด้าน (หลักสูตรกฬีา) 5 ชนิด กฬีาที่

สนับสนุน เช่น มวยสากล สมัครเล่น มวยไทย

สมัครเล่น ปันจกัสีลัต วูซู มวยปล  า

อุดหนุน

โรงเรียน

ท่าแพผดุง

วทิย์

3 ส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้ แก่

นักเรียนศูนยก์ารศึกษาอสิลาม

ประจ ามัสยดิ (คุรุสัมพนัธ์)

150,000.00  - เพือ่สนับสนุนสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนศูนย์

การศึกษาอสิลามประจ ามัสยดิ ได้ท ากจิกรรมร่วมกนั 

 - เพือ่พฒันาและเพิม่ทักษะความรู้ความสามารถ

ให้แกเ่ด็ก และเยาวชนศูนยก์ารศึกษาอสิลามประจ า

มัสยดิ

 - คณะครู และนักเรียนศูนยก์ารศึกษาอสิลามประจ า

มัสยดิ (ครุสัมพนัธ์) จ านวน 150 คน 

 - คณะครู และนักเรียนศูนยก์ารศึกษาอสิลามประจ า

มัสยดิ ในจงัหวัดสตูล เขา้ร่วมการแขง่ขนั มหกรรม

วิชาการเพือ่ทดสอบ ความรู้ความสามารถกบัสมาคม 

ครุสัมพนัธ์อสิลามแห่งประเทศไทย

4 ส่งเสริมเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพือ่ชุมชน (บ้านกาเน๊ะ)

50,000.00  - เพือ่ให้เยาวชน ประชาชนมีแหล่งศึกษาค้นคว้าหา

ความรู้ 

 - เป็นศูนยร์วมขอ้มูล ขา่วสาร วิทยาการ และ

เทคโนโลยไีว้บริการแกเ่ยาวชนและประชาชน

เปิดแหล่งค้นคว้าความรู้ทางเทคโนโลยใีห้กบัเด็กและ

เยาวชนประชาชนทัว่ไป

งบตามขอ้บัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลติ หมายเหตุ

ยทุธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชนให้เกิดความยั่งยนื  สงัคมสงบสขุ

ที่ โครงการ
แหลง่ทีม่า

ของงบประมาณ
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งบตามขอ้บัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลติ หมายเหตุที่ โครงการ
แหลง่ทีม่า

ของงบประมาณ

5 ส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้กบั

ศูนยก์ารศึกษาอสิลามประจ า

มัสยดิ (ตาดีกา)

200,000.00  - เพือ่ทดสอบความรู้ ความสามารถของนักเรียนตา

ดีกาในจงัหวัดสตูล ในระดับประเทศ 

 - เพือ่ให้นักเรียนศูนยต์าดีกา ไปทดสอบความรู้ 

ความสามารถ ระดับประเทศ ณ สมาคมครุสัมพนัธ์ 

อสิลามแห่งประเทศในพระบรม ราชูปถมัภ์ 

กรุงเทพมหานคร

 - เป็นเจา้ภาพและส่งทีมเขา้ร่วมแขง่ขนัมหกรรมกฬีา

และวิชาการนักเรียนศูนยก์ารศึกษาอสิลามประจ า

มัสยดิ (ตาดีกา) 5 จงัหวัดชายแดนใต้ 

 - คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนศูนยก์ารศึกษา

อสิลามประจ ามัสยดิ (ตาดีกา) จ านวน 250 คน

6 จดังานมหกรรมวิชาการและกฬีา

เพือ่เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา

เยาวชนมุสลิม

550,000.00  - ส่งเสริมองค์กรด้านการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมให้มีบทบาทในสังคมมากขึ นและพฒันา

ศักยภาพผู้น าองค์กรฯ 

 - ส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนในการท า

กจิกรรมร่วมกบัผู้อื่นอยา่งสามัคคี

 - เพือ่จดังานมหกรรมวิชาการ เปิดโลกทัศน์เยาวชน

มุสลิม 

 - จดักจิกรรมการแขง่ขนักฬีา ตาดีกาสัมพนัธ์

 อุดหนุน 

สนง.คกก.

อิสลามฯ

7 ขบัเคล่ือนอนาคตสตูลด้าน

การศึกษา

1,000,000.00  - เพือ่ร่วมออกแบบแนวทางการศึกษาให้ตอบสนอง

ตรงตามความต้องการของสตูล 

 - เพือ่ยกระดับมาตรฐานผลสัมฤทธิแ์ละคุณภาพ

การศึกษาของสตูล 

 - เพือ่ยกระดับการเรียนรู้ของจงัหวัดสตูลในระยะ

ยาว 

 - เพือ่สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ

พฒันาการศึกษาจงัหวัดสตูล

 - จดัอบรมเพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิก์ารศึกษาของ

จงัหวัดสตูล 

 - จดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศด้านการศึกษา 

 - จดัประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา อบจ .สตูล 

 - ครูและผู้บริหารในจงัหวัดสตูล
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งบตามขอ้บัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลติ หมายเหตุที่ โครงการ
แหลง่ทีม่า

ของงบประมาณ

8 นิเทศการศึกษา 50,000.00  - เพือ่จดัท าแผนพฒันาการศึกษาของ อบจ.สตูล 

 - เพือ่นิเทศ ติดตาม ก ากบัการจดัการเรียนการสอน

และกจิกรรมโครงการต่างๆ ของสถานศึกษาในสังกดั

 - จดัประชุมท าแผนนิเทศการศึกษา และแผนการ

ศึกษา 

 - นิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกดั สองเดือน/ครั ง 

 -ติดตามการจดักจิกรรมของโรงเรียน 

 -โรงเรียนในสังกดั จ านวน 1 โรงเรียน

9 อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

เด็กและเยาวชน "รากแกว้แห่ง

ปัญญา"

60,000.00  - เพือ่ให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรมใน

การด ารงชีวิต มีจติสาธารณะ และรู้จกัเสียสละ 

 - เพือ่ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์

 ปลอดจากอบายมุข และยาเสพติด

 - จดักจิกรรมค่ายอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม

จริยธรรมให้แกเ่ด็กและเยาวชน 

 - เด็กและเยาวชน อาสาสมัคร วิทยากร พีเ่ลี ยง 

จ านวน 80 คน

10 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก

และเยาวชนมุสลิมอบจ.สตูล 

(ศูนยค์ลองช้าง)

300,000.00  - เพือ่ให้ผู้เขา้รับการอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ

ตามวิถศีาสนา ในสถานการณ์ต่างๆ 

 - เพือ่ให้ผู้เขา้รับการอบรมเกดิภูมิคุ้มกนัทีดี่กบั

ตนเอง สามารถน าหลักศาสนาไปประยกุต์ใช้ในชีวิต 

ประจ าวันได้

 - เด็กและเยาวชนมุสลิมในจงัหวัดสตูล 240 คน 

พีเ่ลี ยงและวิทยากร 20 คน 

 - เด็กและเยาวชน เกดิการเรียนรู้ สามารถน าความรู้ 

ไปปรับใช้กบัตนเองและสังคมส่วนรวมได้อยา่งมี

ความสุข

11 กจิกรรมเด็กและเยาวชน 200,000.00  - เพือ่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ท ากจิกรรม

ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคมและสะท้อนปัญหา

สังคม 

 - ส่งเสริมความรู้และศึกษาวิธีการ ต่างๆ ในระบอบ

ประชาธิปไตย 

 - เพือ่เสริมสร้างความเขม้แขง็ ความสมานฉนัท์ 

ความเป็นผู้น า ในเด็กและเยาวชน

จดักจิกรรมตามทีส่ภาเยาวชนก าหนด เช่น กจิกรรม

การบ าเพญ็ประโยชน์ กจิกรรมค่ายเยาวชน ส านึกรัก

ท้องถิ่น เป็นต้น
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งบตามขอ้บัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลติ หมายเหตุที่ โครงการ
แหลง่ทีม่า

ของงบประมาณ

12 พฒันาความรู้และทักษะทาง

เทคโนโลยสีารสนเทศ

3,000,000.00  - เพือ่พฒันาศักยภาพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ให้กบับุคลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตูล 

และประชาชนในจงัหวัดสตูล

จดัอบรมเชิงปฏิบัติการ คอมพวิเตอร์ให้กบับุคลากร

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตูลและประชาชนใน

จงัหวัดสตูล จ านวน 7 รุ่น รุ่นละ 70 คน รวม 490 คน

13 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม 200,000.00  - เพือ่สร้างจติส านึกทีดี่ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

หลักธรรมของศาสนาให้แกป่ระชาชน 

 - เพือ่ให้ประชาชนมีแนวทางการด าเนินชีวิตในสังคม

 และใช้ชีวิตอยา่งมีความสุข 

 - เพือ่สร้างความสมานฉนัท์ ความเขา้ใจอนัดี

ระหว่างประชาชนต่อหน่วยงานภาครัฐและความ

เขา้ใจภายใน

 - ประชาชนในจงัหวัดสตูล จ านวน 300 คน 

 - เจา้หน้าที ่อบจ.สตูล จ านวน 15 คน

14 อบรมให้ความรู้ครูสอนด้าน

ศาสนากรีออาตี

250,000.00  - เพือ่ให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเขา้ใจในหลักธรรม 

หลักการปฏิบัติของศาสนาทีถ่กูต้องเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้เรียน สังคมและประเทศชาติ

 ครูผู้สอนด้านศาสนาในพื นทีจ่งัหวัดสตูล

15 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั

พระราชบัญญัติขอ้มูลขา่วสาร 

ของราชการ พ.ศ.2540

50,000.00 เพือ่เพิม่ความรู้เกี่ยวกบัพระราชบัญญัติขอ้มูล

ขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้กบับุคลากรของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในจงัหวัด

สตูล

จดัอบรมเชิงปฏิบัติการให้กบับุคลากรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในจงัหวัดสตูล 

จ านวน 120 คน
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16 พฒันาศักยภาพและทักษะการ

เรียนรู้ให้เด็กและเยาวชน

250,000.00  - เพือ่ให้เด็กและเยาวชนได้พฒันาทักษะการเรียนรู้

ของตนเอง 

 - เพือ่ให้เด็กและเยาวชนได้น าประสบการณ์มา

ประยกุต์ใช้และพฒันาศักยภาพของตนเอง 

 - เพือ่ให้เด็กและเยาวชนมีความรักความสามัคคี 

สมานฉนัท์ ในจงัหวัดสตูล

 - เด็กและเยาวชนทีด้่อยโอกาสในจงัหวัดสตูล 

 - เด็กและเยาวชนทีด้่อยโอกาสโรงเรียนในสังกดั 

 - เด็กและเยาวชนทีไ่ด้รับผลกระทบจากปัญหา

ครอบครัว ด้านเศรษฐกจิ ด้านสังคมและปัญหาความ

ไม่สงบ

17 สนับสนุนครูสอน

ภาษาต่างประเทศให้กบั โรงเรียน

นิคมพฒันาผัง 6

900,000.00  - เพือ่ให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน 

 - เพือ่สร้างองค์ความรู้ให้กบันักเรียนเพือ่เขา้สู่

ประชาคมอาเซียน 

 - เพือ่เพิม่ทักษะทางด้านการส่ือสาร

ภาษาต่างประเทศให้กบันักเรียน

 -สนับสนุนครูต่างประเทศให้กบัโรงเรียนนิคมพฒันาผัง

 6 ประกอบด้วย 

 - ครูสอนภาษาองักฤษ 2 คน 

 - ครูสอนภาษาจนี 1 คน

18 ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน 

โรงเรียนนิคมพฒันาผัง 6

2,180,000.00  - เพือ่พฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

 - เพือ่กระตุ้น และชี น านักเรียนให้เกดิความต้องการ

ในการแขง่ขนัสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและกฬีา 

 - เพือ่เพือ่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและ

คุณลักษณะอนัพงึประสงค์

 - นักเรียน ครูทุกคนมีอปุกรณ์ ฝึก สอน สอบ อยา่ง

เพยีงพอ 

 - นักเรียนทีม่ีความสามารถพเิศษทุกคนได้รับการ

สนับสนุน เขา้แขง่ขนัทักษะสู่ความเป็นเลิศด้าน

วิชาการ และกฬีา 

 - นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอนั

พงึประสงค์
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19 ห้องเรียนดิจติอล 204,000.00  - เพือ่สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ น 

 - เพือ่สนับสนุนให้ครูใช้ส่ือการสอน

ห้องเรียนดิจติอล จ านวน 2 ห้อง

20 อาหารเสริม (นม ) 1,100,000.00  - เพือ่ส่งเสริมการด่ืมนมของนักเรียน 

 - เพือ่ให้นักเรียนมีน  าหนักส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของ กระทรวงสาธารณสุข 

 - เพือ่ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน ให้มีสุขภาพที่

แขง็แรงสมบูรณ์

 -นักเรียนชั นอนุบาล - ป.6 ได้รับอาหารเสริม

 ( นม )

 - นักเรียนชั นอนุบาล - ป.6 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ 

และมีน  าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์

21 สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการบริหาร

สถานศึกษา

7,780,000.00  - เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนมีน  าหนัก ส่วนสูงตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

 - เพือ่พฒันาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 

 - เพือ่พฒันาขา้ราชการครูให้มีความรู้และมีศักยภาพ

ในการจดัการเรียนการสอน 

 - เพือ่พฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

 - ค่าอาหารกลางวัน 

 - ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงหลักสูตร 

 - ค่าใช้จา่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน 

 - ค่าใช้จา่ยในการพฒันา/ปรับปรุงห้องสมุด 

 - ค่าใช้จา่ยในการพฒันาแหล่งเรียนรู้

22 ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา 250,000.00 - เพือ่พฒันาห้องโสตทัศนศึกษา ให้มีความพร้อม

ส าหรับใช้งาน - ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน 

โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี

- ติดตั งผ้าม่านบริเวณหน้าต่าง - ติดตั งแผ่นอะคริลิก

ช่องบานเกร็ด เหนือหน้าต่าง - จดัหาโต๊ะเกา้อี ประชุม

พร้อม เคร่ืองขยายเสียง

23 ปรับปรุงพื นห้องสมุด 140,000.00 เพือ่ให้การใช้งานพื นทีใ่นห้องสมุดได้เต็มประสิทธิภาพ ปูกระเบื องห้องสมุด ขนาด 210 ตรม.
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24 สมทบกองทุนฟืน้ฟสูมรรถภาพ ที่

จ าเป็นต่อสุขภาพระดับจงัหวัด

3,000,000.00 เพือ่ให้เกดิการพฒันาระบบ บริการและกจิกรรม

บริการฟืน้ฟ ูสมรรถภาพด้านการแพทยแ์ก ่คนพกิาร

 ผู้สูงอาย ุและผู้ป่วย ทีจ่ าเป็นต้องได้รับการฟืน้ฟ ู

หลังจากการเจบ็ป่วยฉบัพลัน ในระบบบริการ

สาธารณสุข ในชุมชนและการมีส่วนร่วม ของคน

พกิารให้เพิม่มากขึ น

สนับสนุนงบประมาณการฟืน้ฟ ูสมรรถภาพด้าน

การแพทยใ์ห้กบั กองทุนฟืน้ฟสูมรรถภาพทีจ่ าเป็น ต่อ

สุขภาพต่อระดับจงัหวัด จ านวน 1 ครั ง

25 จดังานวันสตรีสากล 300,000.00  - เพือ่พฒันาสตรีในระดับจงัหวัด ให้มีคุณภาพชีวิตที่

ดี 

 - เพือ่สร้างความสามัคคีประชาชน ในจงัหวัด

ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม ไม่น้อยกว่า 2,000 คน

26 พฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 200,000.00 ผู้สูงอายมุีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึ น จดัอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้สูงอายดุ้านต่างๆ 

ส่งเสริมการออกก าลังกายให้เหมาะสม
27 ขบัเคล่ือนอนาคตสตูล ด้าน

สวัสดิการสังคม

1,000,000.00  - เพือ่พฒันาคุณภาพชีวิต ด้านสวัสดิการสังคมของ 

สภาพฒันาสวัสดิการสังคม อบจ.สตูล 

 - สนับสนุนการจดัสวัสดิการสังคมระดับต าบล

ส่งเสริมกจิการสภาพฒันาสวัสดิการสังคม อบจ.สตูล

28 พฒันาเสริมสร้างเครือขา่ยผู้น า

ด้านสุขภาพ

200,000.00  - เพือ่สร้างเครือขา่ยผู้น าในการพฒันา การท างาน

ด้านสุขภาพภาคประชาชน ในจงัหวัดสตูล 

 - เพือ่รวมพลังจดักจิกรรมรณรงค์ด้าน สุขภาพ

จดัอบรมเครือขา่ยผู้น าด้าน สุขภาพให้แกป่ระชาชนใน

จงัหวัด สตูล ทุกอ าเภอ จ านวน 2,000 คน

29 อบรมให้ความรู้การป้องกนัการ 

ติดเชื อ HIV (โรคเอดส์) แก่

ประชาชนและผู้น าชุมชน

100,000.00 เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในการป้องกนั

ตัวเองจากโรคเอดส์

จดัอบรมให้ความรู้แกป่ระชาชนทัว่ไป ผู้น าชุมชน ให้

ห่างไกลจากโรคติดต่อร้ายแรง (โรคเอดส์)
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30 ป้องกนัควบคุมโรคอบุัติใหม่ ใน

สังคม

50,000.00 เพือ่ส่งเสริมและป้องกนัโรคอบุัติใหม่ จดักจิกรรมออกหน่วยร่วมกบัหน่วยงานอื่นในการออก

พบปะประชานและ อบจ.พบประชาชน จดักจิกรรม

เพือ่ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ ท าแผ่นพบั

31 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค

ด้านสาธารณสุข

50,000.00 เพือ่ให้ความรู้แกป่ระชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ

ป้องกนัโรค

จดักจิกรรมออกหน่วยร่วมกบั หน่วยงานอื่นในการ

ออกพบปะ ประชานและ อบจ.พบประชาชน จดั

กจิกรรมเพือ่ประชาสัมพนัธ์ ผ่านส่ือต่างๆ ท าแผ่นพบั

32 สมัชชาสุขภาพ ครั งที ่6 พ.ศ. 

2560 จงัหวัดสตูล

100,000.00  - เพือ่ให้ประชาชนในจงัหวัดสตูล ตระหนักถงึการ

ดูแลสุขภาพ 

 - เพือ่สร้างเครือขา่ยการท างาน ด้านสุขภาพ

 - ตัวแทน อสม. ต าบล ละ 1 คน 

 - เจา้หน้าทีท่ีป่ฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข 

 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจงัหวัดสตูล

33 พฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน

ด้านสุขภาพ รพ.สตูล

2,888,000.00  - เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพทีส่มบูรณ์และได้รับ

บริการทางการแทพยแ์ละสาธารณสุขทีม่ีคุณภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 - เพือ่เป็นการประหยดัค่าใช้จา่ยของประชาชนทีไ่ม่

ต้องเดินทางไปรักษาพยาบาลที ่รพ.ศูนยห์าดใหญ่ 

หรือ รพ.หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

 - เพือ่จดัซื อครุภัณฑ์ทางการแพทย ์

 - เตียงผู้ป่วยสามไกพร้อมตู้ ขา้งเตียง จ านวน 60 ชุด 

 - เตียงผู้ป่วยสามไกปรับด้วยไฟฟา้ราวสไลด์พร้อม

เบาะและ เสาน  าเกลือ จ านวน 20 ชุด

อุดหนุน 

รพ.สตูล

34 รณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

ยาเสพติด

100,000.00 เพือ่ปลุกจติส านึกให้ประชาชน ตระหนักถงึภัยยา

เสพติดการป้องกนั โรคเอดส์/การค้ามนุษย์

 - จดัรณรงค์ เสวนา จดันิทรรศการแขง่ขนักฬีา    ใน

กจิกรรมต่อต้านยาเสพติด 

 - อบรมทักษะครอบครัว
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35 เพิม่ประสิทธิภาพการ ป้องกนั

และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

จงัหวัดสตูล

50,000.00  - เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนแนวนโยบาย การป้องกนั

และแกไ้ขปัญหา ยาเสพติดของรัฐบาล 

 - เพือ่ควบคุมการแพร่ระบาดของ สารเสพติด

รวมทั งปัญหาอื่นๆ

- อดุหนุนศอ.ปส.จ.สตูล เพือ่สนับสนุนกจิกรรมต่างๆ

เกี่ยวกบัการบ าบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาในระบบและ

นอกระบบ -สนับสนุนและเสริมสร้างประสิทธิภาพใน

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของศูนย์

36 จดังานวันต่อต้าน ยาเสพติดโลก 50,000.00 เพือ่ปลุกจติส านึกให้ประชาชน ตระหนักถงึภัยยา

เสพติด

จดัรณรงค์ เสวนา จดันิทรรศการ แขง่ขนักฬีา

37 ส่งเสริมการป้องกนัและบรรเทา 

สาธารณภัย

100,000.00 เพือ่ให้เครือขา่ยอปพร./ หน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง

ด้านสาธารณะภัยทั งทางบกและทะเล ได้มีการอบรม

ร่วมกจิกรรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ ใน

การท างานและเชิดชูเกยีรติ อปพร.ทีม่ีผลงานดีเด่น

จดักจิกรรมให้ความรู้ ทีเ่กี่ยวขอ้งด้านสาธารณภัย ทั ง

ทางบกและทะเล

38 สนับสนุนการเตือนภัยพบิัติ 

จงัหวัดสตูล

50,000.00 เพือ่สนับสนุนการจดักจิกรรมด้านการเตือนภัยให้กบั

เครือขา่ย อปพร./ ภาคประชาชน / หน่วยงานอื่นๆ 

ด้านสาธารณภัยในจงัหวัดสตูล ทั งทางบกและทะเล

เช่นอทุกภัย อคัคีภัย วาตภัย ควันพษิ เป็นต้น

จดักจิกรรมด้านการเตือนภัย เฝ้าระวังภัยพบิัติ พื นที่

จงัหวัดสตูลให้กบัเครือขา่ย อปพร./ ภาคประชาชน 

หน่วยงานอื่นๆ ด้านสาธารณภัยในจงัหวัดสตูล

39 ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านภัย

พบิัติจงัหวัดสตูล

50,000.00 เพือ่สนับสนุนการจดัอบรม/สัมมนาให้ความรู้

ประชาชน เยาวชน ด้านภัยพบิัติในพื นที ่จ.สตูล เช่น

 อทุกภัย วาตภัย อคัคีภัย อบุัติเหตุทั งทางถนนและ

ทะเล เป็นต้น

- จดัอบรม/สัมมนาเพือ่ให้ความรู้ด้านภัยพบิัติต่างๆ แก่

 ประชาชน เยาวชน ในพื นที ่จ.สตูล
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40 สนับสนุนการซ้อมแผนป้องกนัภัย

จงัหวัดสตูล

50,000.00 เพือ่สนับสนุนการจดักจิกรรม การฝึกซ้อมแผนรับมือ

ภัยพบิัติให้กบัเครือขา่ยภาคประชาชน/หน่วยงาน ที่

เกี่ยวขอ้งด้านสาธารณะภัย เช่น ภัยพบิัติจาก 

อคัคีภัย วาตภัย อทุกภัย เป็นต้น

จดักจิกรรมการฝึกซ้อมแผนรับมือภัยพบิัติให้กบั

เครือขา่ย ภาคประชาชน/หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งด้าน

สาธารณะภัยในพื นที ่จงัหวัดสตูล

41 สนับสนุนการอบรมให้ความรู้และ

 ทักษะในการป้องกนั และ 

บรรเทาอบุัติเหตุแกผู้่ขบัขี่

รถจกัรยานยนต์รับจา้งสาธารณะ

 จงัหวัดสตูล

180,000.00 เพือ่ให้ประชาชนมีวินัยในการจราจร เพือ่สนับสนุนการอบรมให้ความรู้และทักษะในการ

ป้องกนั และบรรเทาอบุัติเหตุแกผู้่ขบัขี่รถจกัรยานยนต์

รับจา้งสาธารณะ และประชาชนในพื นทีจ่งัหวัดสตูล 

จ านวน 200 คน

อุดหนุน

ต ารวจภูธร

สตูล

42 ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา 

สนามกฬีาองค์การบริหารส่วน

จงัหวัดสตูล

2,000,000.00 ประชาชนได้มีพื นทีอ่อกก าลัง ทีไ่ด้มาตรฐานสากล ค่าปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษาสนามกฬีาอบจ.สตูล 

ตามแบบทีก่ าหนด

43 เพิม่ประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการสนามกฬีา

100,000.00  - เพือ่ให้มีอปุกรณ์กฬีาไว้บริการประชาชนประจ า

สนาม 

 - เพือ่ให้ประชาชนในจงัหวัดสตูล ได้ออกก าลังกาย 

พฒันาสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจติทีดี่

จดัหาอปุกรณ์กฬีาพื นฐานไว้ประจ าสนามอยา่งเพยีงพอ
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44 ปรับปรุงพื นทีส่นามกฬีากลาง

อ าเภอควนโดน หมู่ที ่4 ต.ควน

สตอ อ.ควนโดน

2,000,000.00  - เพือ่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสนามกฬีา 

 - เพือ่เป็นการป้องกนัปัญหาทีเ่กดิ ขึ นในภายภาค

หน้า 

 - เพือ่เป็นการรักษาทรัพยสิ์นของ ทางราชการ 

 - เพือ่ให้ประชาชนในพื นทีอ่ าเภอ ควนโดน มีสนาม

กฬีาทีไ่ด้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์ได้ตลอดฤดูกาล

เพือ่ปรับปรุงพื นทีส่นามกฬีา กอ่สร้างรั วเหล็กรอบลู่วิง่

 ความยาว 512 ม. จ านวน 1 แห่ง ตามแบบทีก่ าหนด

อุดหนุน 

อบต.ควน

สตอ

45 ปรับปรุงสนามกฬีาชัยอนุสรณ์ 

หมู่ที ่3 ต.แป-ระ อ.ท่าแพ

1,000,000.00  - เพือ่ใช้เป็นสถานทีใ่นการ ออกก าลังกายของประ

ชาน ในต าบลแป-ระ และต าบลท่าเรือ 

 - เพือ่รองรับการจดัการแขง่ขนักฬีารายการต่างๆ 

 - เพือ่ปรับปรุงสนามกฬีาชัยอนุสรณ์ ให้ได้

มาตราฐาน พร้อมส่ิงอ านวย ความสะดวก 

 - เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง

 - เพือ่ปรับปรุงสนามกฬีา 

 - สร้างอฒัจรรย ์2 หลัง 

 - สร้างซุ้มม้านั่งส ารอง 2 หลัง 

 - ปรับปรุงพื นสนามกฬีาฟตุบอล ทีไ่ด้มาตรฐาน 1 

สนาม 

 - สร้างสนามวอลเลยบ์อล 1 สนาม ตามแบบทีก่ าหนด

อุดหนุน 

อบต.แป-ระ

46 กอ่สร้างก าแพงกนัดินสนามกฬีา 

มาตรฐานแห่งที ่2 อบจ.สตูล

4,400,000.00 เพือ่ป้องกนัการพงัทลายของดินบริเวณรอบสนามกฬีา กอ่สร้างก าแพงกนัดิน 1 แห่ง ตามแบบทีก่ าหนด

47 พฒันาบุคลากรด้านการกฬีา 200,000.00  - เพือ่พฒันาบุคลากรด้านการกฬีาได้รับความรู้ 

ประสบการณ์ กฎกติกา 

 - ระเบียบการแขง่ขนัทีท่ันสมัย และเป็นปัจจบุัน

สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไปถา่ยทอดให้แกน่ักกฬีา

และผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 - เพือ่พฒันาศักยภาพของบุคลากรด้านการกฬีาให้

ได้มาตรฐานเพิม่ขึ น

 - บุคลากรด้านการกฬีาในจงัหวัดสตูล 

 - ครูอาสาพฒันากฬีา อบจ.สตูล เขา้ร่วมการอบรม

หลักสูตรตามที ่อปท.ก าหนด 

 - เพือ่พฒันาบุคลากรด้านกฬีาให้มีศักยภาพในการ

ตัดสินตามมาตรฐานสากล และสามารถพฒันานักกฬีา

สู่ความเป็นเลิศได้
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48 จดัส่งนักกฬีาจงัหวัดสตูลเขา้ร่วม

การแขง่ขนั

300,000.00  -ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชน

สนใจเล่นกฬีาและออกก าลัง 

 - เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กเยาวชนและ

ประชาชนทีไ่ด้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกฬีา

จงัหวัดสตูลได้มีโอกาสเขา้ร่วมการแขง่ขนัในระดับ

ภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป

นักกฬีาตัวแทนจงัหวัดสตูล เขา้ร่วมการแขง่ขนัใน

ระดับภาค / ประเทศ

49 การส่งเสริมและสนับสนุนการ

กฬีาจงัหวัดสตูล

1,000,000.00  - เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนในจงัหวัดสตูลเล่นกฬีา

และออกก าลังกาย มากขึ น 

 - เพือ่ส่งเสริมและพฒันาผู้ทีม่ีความรู้ ความสามารถ

ด้านการกฬีาพฒันาความรู้ความสามารถทีสู่งขึ น 

 - เพือ่ยกระดับมาตรฐานการเล่นกฬีา และการเชียร์

กฬีาของประชาชนในจงัหวัดสตูล

 -  ในการจดัส่ง นักกฬีาตันแทน จ.สตูล เขา้ร่วม

แขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาติ 

 - นักกฬีาเขา้ร่วมแขง่ขนักฬีาแห่งชาติ 

 - ชมรมกฬีาทีเ่ป็นสมาชิกของสมาคม 22 ชมรม 

 - กองเชียร์ของชมรมเชียร์

อุดหนุน

สมาคม

ส่งเสริม

การกีฬา

จังหวดัสตูล

50 จดัส่งทีมกฬีา อบจ. สตูล เขา้ร่วม

การแขง่ขนักฬีา อบจ.คัพ ภาคใต้

1,500,000.00  - เพือ่เชื่อมความสัมพนัธ์อนัดี สร้างความสามัคคี 

แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างบุคลากร อบจ. 

 - เพือ่พฒันาบุคลากรในสังกดัให้มีพฒันาด้าน

ร่างกาย อารมณ์และสติปัญญาในการพฒันางาน ใช้

เวลาว่างให้เกดิประโยชน์

 - ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขา้ราชการ พนักงาน และ

ลูกจา้ง อบจ.สตูล 

 - ผู้จดัการทีม ผู้ฝึกสอน เจา้หน้าทีป่ระจ าทีม 

 - สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างองค์การบริหารส่วน

จงัหวัด น าไปสู่การพฒันาประเทศเพือ่ประโยชน์สุข

ประชาชน 

 - บุคลากรของ อบจ.สตูลมีสุขภาพร่างกายและ

สุขภาพจติทีดี่
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51 กฬีาเชื่อมความสัมพนัธ์บุคลากร 

อบจ.สตูล กบัหน่วยงานองค์กร

ภายในจงัหวัด

100,000.00   - เพือ่เชื่อมความสัมพนัธ์อนัดี สร้างความสามัคคี 

และแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

 - เพือ่สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรให้มีการพฒันา

ทักษะการเล่นกฬีา

 - ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขา้ราชการ พนักงาน และ

ลูกจา้ง อบจ.สตูล 

 - สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างหน่วยงาน 

 - บุคลากรของ อบจ.สตูลมีสุขภาพร่างกายและ

สุขภาพจติทีดี่

52 จดัการแขง่ขนักฬีาสตูลลีก 2,400,000.00  - เพือ่ส่งเสริมให้เยาวชนและ ประชาชนในจงัหวัด

สตูลได้ ออกก าลังกาย มีพลานามัยทีส่มบูรณ์ 

แขง็แรง ห่างไกลอบายมุข  

 - เพือ่ให้เยาวชน ประชาชน มีน  าใจนักกฬีา รู้กฎ

กติกา มารยาท มีระเบียบวินัย รู้จกัใช้เวลาว่าง ให้

เป็นประโยชน์

เยาวชนและประชาชนภายในจงัหวัดสตูล

44,882,000.00รวม  52  โครงการ
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1 จดัท ำแผนพฒันำ อบจ.สตูล 250,000.00 จดัท ำแผนพฒันำ แผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำร

บริหำรส่วนจงัหวัดสตูล ตำมระเบียบทีก่ ำหนด

จดัท ำแผนพฒันำ แผนกำรด ำเนินงำน

ขององค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัดสตูล ตำม

ระเบียบ ทีก่ ำหนด

2 ศึกษำวิจยัเพือ่กำรพฒันำ 200,000.00 เพือ่ศึกษำวิจยัต่อกำรพฒันำและเป็นขอ้มูล

ประกอบกำรตัดสินใจในกำรด ำเนินโครงกำร

จำ้งศึกษำวิจยัในกจิกำร ของ อบจ. ตำม

อ ำนำจหน้ำที่
3 จำ้งส ำรวจออกแบบโครงกำร ที ่อบจ. ด ำเนินกำร 1,350,000.00  - เพือ่จำ้งออกแบบโครงกำรที ่อบจ. ไม่สำมำรถ

ด ำเนินกำรเองได้ 

 - เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินโครงกำรที ่

อบจ. ด ำเนินกำร

จำ้งส ำรวจออกแบบ

4 จำ้งติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำ อบจ.สตูล 200,000.00 เพือ่ให้ อบจ. มีเคร่ืองมือในกำรติดตำมและ

ประเมินผลแผนต่ำง ๆ

จำ้งองค์กรหรือสถำบัน เพือ่ติดตำมและ

ประเมินผลแผน พฒันำต่ำงๆ รวบรวมเป็น

 รูปเล่ม

5 ติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำอบจ.สตูล 50,000.00  - เพือ่พฒันำนโยบำยกำรพฒันำท้องถิ่น 

 - เพือ่รับทรำบควำมกำ้วหน้ำ/ปัญหำและอปุสรรค 

ของกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำฯ

- ติดตำมโครงกำรตำมมติคณะกรรมกำร

ติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำอบจ. -

 จดัฝึกอบรมเพือ่เพิม่ประสิทธิภำพกำร

ติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำอบจ.

6 เพิม่ประสิทธิภำพเเคร่ืองมือส ำหรับซ่อม

เคร่ืองจกัรกลอบจ.สตูล

100,000.00  - เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนของ

องค์กร 

 - เพือ่น ำเทคโลยทีีท่ันสมัยมำใช้ในกำรบริหำรองค์กร

จดัหำเคร่ืองมือส ำหรับซ่อมเคร่ืองจกัรกล

หมายเหตุ

ยทุธศาสตร์ที ่7 การบริหารจัดการองค์กรอยา่งมีธรรมาภิบาล

ที่ โครงการ
แหลง่ทีม่า

ของงบประมาณ
งบตามขอ้บัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลติ
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7 ปรับปรุง บ ำรุงรักษำ หรือซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกล

 ทีดิ่น และส่ิงกอ่สร้ำงทีอ่ยู่ใน ควำมรับผิดชอบ

ของอบจ.

500,000.00 เพือ่ให้อยู่ในสภำพทีดี่สำมำรถใช้ ประโยชน์ได้อยำ่ง

เต็มที่

เช่น อำคำรส ำนักงำน ห้องประชุม 

บ้ำนพกั เสำไฟฟำ้ แหล่งท่องเทีย่ว ประปำ

 เคร่ืองจกัรกล เป็นต้น ตำมแบบทีก่ ำหนด

8 เพิม่ประสิทธิภำพเคร่ืองจกัรกล 3,000,000.00 เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนขององค์กร จดัหำเคร่ืองจกัรกล เช่น รถเกล่ียดิน รถ

บดล้อเหล็ก รถตักหน้ำขดุหลัง
9 พฒันำศูนยเ์คร่ืองจกัรกลอบจ . สตูล 500,000.00  - เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน

เคร่ืองจกัรกล 

 - เพือ่เป็นศูนยบ์ ำรุง เคร่ืองจกัรกล ของ อบจ.สตูล

พฒันำและกอ่สร้ำงระบบสำธำรณูปโภค

ศูนย ์เคร่ืองจกัรกล เช่น ร้ัว ถนน ระบบ

ประปำ ไฟฟำ้ ตำมแบบทีก่ ำหนด

10 เพิม่ประสิทธิภำพเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ประจ ำ

ส ำนักงำน ส ำนักปลัดฯ

873,900.00 เพิม่ประสิทธิภำพเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ประจ ำ

ส ำนักงำน ส ำนักปลัดฯ

จดัซ้ือครุภัณฑ์ประจ ำส ำนักงำนส ำนัก

ปลัดฯ จ ำนวน 6 รำยกำร
11 เพิม่ประสิทธิภำพเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ประจ ำ

ส ำนักงำน กองพสัดุฯ

97,100.00 เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพในกำร บริหำรงำนขององค์กร

เพือ่น ำเทคโนโลยทีีท่ันสมัยมำใช้ในกำร บริหำร

องค์กรเพือ่ทดแทนครุภัณฑ์ทีช่ ำรุด

ซ้ือครุภัณฑ์ทีใ่ช้ประจ ำ ส ำนักงำนกอง

พสัดุฯ จ ำนวน 5 รำยกำร

12 เพิม่ประสิทธิภำพเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ประจ ำ

ส ำนักงำน กองกำรศึกษำฯ

17,000.00  - เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนของ

องค์กร 

 - เพือ่น ำเทคโนโลยทีีท่ันสมัยมำใช้ในกำรบริหำร

องค์กร

 - จดัซ้ือครุภัณฑ์ประจ ำส ำนักงำน กอง

กำรศึกษำฯ จ ำนวน 1 รำยกำร 

 - เคร่ืองพมิพสี์ และขำวด ำ แบบ Laser 1

 เคร่ือง

13 เพิม่ประสิทธิภำพเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ประจ ำ

ส ำนักงำน กองกจิฯ

45,800.00  - เพิม่ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนของกองกจิฯ 

และองค์กร 

 - เพือ่น ำเทคโนโลยทีีท่ันสมัยมำใช้ในกำร

บริหำรงำนในกองกจิฯ และองค์กร

จดัซ้ือครุภัฑณ์ประจ ำ ส ำนักงำนกองกจิฯ 

จ ำนวน 5 รำยกำร
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14 เพิม่ประสิทธิภำพเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ประจ ำ

ส ำนักงำน กองแผนฯ

88,000.00 เพิม่ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนของกองแผนฯ 

และองค์กร

 - จดัซ้ือครุภัณฑ์ประจ ำส ำนักงำนกอง

แผนฯ จ ำนวน 1 รำยกำร 

 - เคร่ืองปรับอำกำศชนิดแขวนขนำด 

36000 BTU จ ำนวน 2 เคร่ือง

15 ซ่อมใหญ่เคร่ืองจกัรกลและยำนพำหนะ (Over 

Haul)

500,000.00 เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพในกำร บริหำรงำน

เคร่ืองจกัรกล

ซ่อมใหญ่เคร่ืองจกัรกลและยำนพำหนะ 

(Over Haul)

16 เพิม่ประสิทธิภำพเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ประจ ำ

ส ำนักงำน กองคลังฯ

43,200.00 เพิม่ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนของกองคลังฯ 

และองค์กร

จดัซ้ือครุภัณฑ์ประจ ำส ำนักงำน กองคลัง 

จ ำนวน 4 รำยกำร

17 ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ ศูนยอ์บรม

คุณธรรมจริยธรรมเยำวชนมุสลิม (ศูนยค์ลอง

ช้ำง) องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัดสตูล

350,000.00  - เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม ศูนยอ์บรมฯ ให้มีควำม

พร้อมในกำรบริกำร 

 - เพือ่ให้ระบบกำรบริหำรจดักำร มีประสิทธิภำพ

 - ห้องน้ ำจ ำนวน 5 ห้อง 

 - อำ่งอำบน้ ำ 

 - ซ่อมแซมระบบไฟฟำ้ และระบบประปำ

ในอำคำร 

 - จดัท ำประตูเชื่อมระหว่ำงอำคำรกบั

ห้องน้ ำในด้ำนฝ่ังทีติ่ดกบัห้องน้ ำ

18 กอ่สร้ำงโรงจอดรถบริเวณ ขำ้งสนำม อบจ. 212,000.00 เพือ่ให้ประชำชนได้รับควำมสะดวกในกำรมำติดต่อ

รำชกำร

ประชำชนได้รับควำมสะดวกในกำรมำ

ติดต่อรำชกำร
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19 ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำร

บริกำรส่วนจงัหวัดสตูล BSC

150,000.00  - เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพใน กำรปฏิบัติและกำร

บริหำรงำน ขององค์กร 

- เพือ่น ำควำมรู้ใหม่มำประยกุต์ใช้ ในกำรพฒันำ

ขำ้รำชกำร ลูกจำ้งประจ ำ พนักงำนจำ้ง ของ อบจ.

สตูล

ประเมินกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 2 คร้ัง

20 จำ้งสถำบันกำรศึกษำระดับ อดุมศึกษำของรัฐ

เพือ่ด ำเนินกำร ส ำรวจควำมพงึพอใจของ 

ผู้รับบริกำร

40,000.00 เพือ่ส ำรวจควำมพงึพอใจ ของผู้รับบริกำร จำ้งส ำรวจประเมินผล ควำมพงึพอใจของ

ผู้รับบริกำร จ ำนวน 1 คร้ัง

21 ฝึกอบรมพฒันำประสิทธิภำพและเสริมสร้ำง

คุณธรรมจริยธรรม

150,000.00 เพือ่ส่งเสริมให้บุคลำกรน ำควำมรู้ ทีไ่ด้รับมำ

ประยกุต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ

 และประสิทธิผล

อบรม สัมมนำและ ทัศนศึกษำดูงำนของ 

คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ ขำ้รำชกำร 

ลูกจำ้งประจ ำ พนักงำนจำ้ง แขกผู้มีเกยีรติ

 ผู้สังเกตกำรณ์ จ ำนวน 1 คร้ัง

22 ฝึกอบรม สัมมนำ และทัศนศึกษำ ดูงำน 

หลักสูตร กำรพฒันำบุคลำกรเพือ่ควำมกำ้วหน้ำ

ขององค์กร

1,300,000.00  - เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพและพฒันำทักษะในด้ำน

กำรปฏิบัติงำน และกำรบริหำรงำนของบุคลำกรใน

องค์กร 

 - เพือ่ให้บุคลำกรมีควำมสุขในกำรท ำงำนและ

ผลผลิตของงำน จะดีขึ้นทัง้ในปริมำณและคุณภำพ

ผู้เขำ้ร่วมโครงกำรฝึกอบรม สัมมนำและ

ทัศนศึกษำดูงำน ประกอบด้วย คณะ

ผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ ขำ้รำชกำร 

ลูกจำ้งประจ ำ พนักงำนจำ้ง องค์กำร

บริหำรส่วนจงัหวัดสตูล

23 เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ

บุคลำกร

150,000.00 เพือ่ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ ทีส่ร้ำงควำมผูกพนัธ์

ในองค์กรและสร้ำงแรงจงูใจให้บุคลำกรท ำงำนได้

ตำมระเบียบ

จดัฝึกอบรมให้กบัคณะผู้บริหำร 

ขำ้รำชกำร ลูกจำ้งประจ ำและพนักงำน

จำ้ง อบจ.สตูล
[ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  e- Plan 2560 ] 43



หมายเหตุที่ โครงการ
แหลง่ทีม่า

ของงบประมาณ
งบตามขอ้บัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลติ

24 อบจ.พบประชำชน 1,600,000.00 เพือ่น ำบริกำรสำธำรณะของ หน่วยงำนภำครัฐและ

เอกชน ไปให้บริกำรประชำชน

ผู้น ำท้องถิ่น ผู้น ำชุมชนประชำชน ทุก

อ ำเภอในท้องทีจ่งัหวัดสตูล ตลอดจน

หน่วยงำนต่ำงๆ ทัง้ภำครัฐ และเอกชน

ร่วมกบัองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัดสตูล 

โดยจดัทุกต ำบลหรือทุกอ ำเภอ จ ำนวน 10

 คร้ัง

25 อบรมส่งเสริมประชำธิปไตยภำคพลเมือง 200,000.00  - เพือ่ให้ผู้เขำ้รับกำรอบรม มีส่วนร่วมในกำรพฒันำ

ประเทศชำติมีจติส ำนึกพลเมือง ทีม่ีควำม

รับผิดชอบต่อสังคมและเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี 

 - เพือ่ให้ควำมรู้เกี่ยวกบัรัฐธรรมนูญและกฎหมำย

ต่ำงๆ

ผู้น ำศำสนำอสิลำม หรือผู้บริหำร โรงเรียน

 นักเรียนประชำชน ผู้น ำจงัหวัดสตูล 

คณะผู้บริหำร อบจ. สมำชิกฯ เจำ้หน้ำที่

อบจ.สตูล กรรมกำรหมู่บ้ำน ขำ้รำชกำร 

นักศึกษำประชำชน ในจงัหวัดสตูล

26 ฝึกอบรมลูกเสือชำวบ้ำน จงัหวัดสตูล 100,000.00  - เพือ่ให้ลูกเสือชำวบ้ำนได้แสดงควำมจงรักภักดี 

ต่อสถำบัน ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย ์

 - เพือ่เสริมสร้ำงพฤกรรม พฒันำจติใจ คุณธรรม

จริยธรรม ระเบียบวินัย 

 - เพือ่พฒันำลูกเสือชำวบ้ำนให้มีศักยภำพ เป็น

พลเมืองดีมีคุณภำพ

อดุหนุน ตชด. ที ่436 เพือ่จดัฝึกอบรม

ลูกเสือชำวบ้ำนจงัหวัดสตูลจ ำนวน 150 

คน

27 เผยแพร่ ประชำสัมพนัธ์ภำรกจิหน้ำที ่และ

ผลงำนขององค์กร

1,500,000.00 เพือ่เผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ ภำรกจิหน้ำที ่และ

ผลงำนขององค์กรให้ส่วนรำชกำรประชำชนได้รับ

ทรำบ

จดัท ำวำรสำร อบจ. สตูล และเผยแพร่ 

ประชำสัมพนัธ์โดยใช้ส่ือต่ำง ๆ เช่น วิทยุ

โทรทัศน์ป้ำย วีซีดี แผ่นพบั เป็นต้น ไม่
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หมายเหตุที่ โครงการ
แหลง่ทีม่า

ของงบประมาณ
งบตามขอ้บัญญัติ วัตถุประสงค์ ผลผลติ

28 พฒันำระบบสำรสนเทศและเทคโนโลย ี

(ปรับปรุงเว็บไซต์)

40,000.00  - เพือ่ให้มีศูนยข์อ้มูลท้องถิ่น 

 - เพือ่เผยแพร่ขำ่วสำรให้แพร่หลำย 

 - เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน

 - พฒันำโปรแกรมและระบบเครือขำ่ย 

- จดัระบบบริกำร One Stop Service 

 - พฒันำ เว็ปไซต์ อบจ. ฯลฯ

29 อบรมศึกษำดูงำนพระรำชด ำริประจ ำปี

งบประมำณ 2560

1,800,000.00  - เพือ่แสดงออกถงึควำมจงรักภักดีควำมผูกพนัธ์ ที่

มีต่อพระบำทสมเด็จพระปรมินทร์มหำภูมิพลอดุลย

เดช

 - เพือ่สร้ำงควำมเขม้แขง็ให้กบัชุมชน เกดิควำมรัก

สำมมัคคี ควำมสมำนฉนัท์ในท้องถิ่น

ประชำชนในจงัหวัดสตูลและคณะ

ผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำร บริหำรส่วน

จงัหวัดสตูล ขำ้รำชกำร ลูกจำ้งประจ ำ

และพนักงำนจำ้ง องค์กำรบริหำรส่วน

จงัหวัดสตูล จ ำนวน 600 คน

15,407,000.00

150,965,900.00

หมายเหตุ  :  รวม  7  ยทุธศาสตร์  139  โครงการ  โครงการเงินสะสม  3  โครงการ  รวมทัง้หมด  142  โครงการ   ยกเลิก  4  โครงการ  คงเหลือด าเนินการจริง  138  โครงการ

จ านวน  29 โครงการ

รวมทัง้สิ้น  138  โครงการ
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 อบจ.สตูล มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 41 โครงการ จ านวนเงิน 13,586,896.00  บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 36 โครงการ จ านวนเงิน 10,553,762.00  ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน 

8 1,651,395.00 7 1,150,395.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและ
ระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 

1 67,810.00 1 63,760.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

1 180,000.00 1 180,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5 2,032,212.10 5 2,030,050.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้
เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

16 7,196,946.30 13 5,897,544.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี    
ธรรมาภิบาล 

10 2,458,533.00 9 1,232,013.00 

รวม 41 13,586,896.40 36 10,553,762.00 
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 แผนภูมิ  แสดงจ านวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ที่มีการก่อหนี้และเบิกจ่าย 

 
 แผนภูมิ  แสดงจ านวนงบประมาณโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560  ที่มีการก่อหนี้และเบิกจ่าย  แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

8 

1 1 

5 

16 

10 

7 

1 1 

5 

13 

9 

ก่อหนี้/ลงนาม 

เบิกจ่าย 
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00
 

5,8
97

,54
4.0

0 

1,2
32

,01
3.0

0 

ก่อหนี้/ลงนาม 

เบิกจ่าย 



       250,000.00 1 010/2560 3 25,000.00 25,000.00

2 1160/60 19 54,275.00 54,275.00

79,275.00 79,275.00

    1,000,000.00 1 85/60 14                  750.00                    750.00

2 231/60 33 1,500.00 1,500.00

3 375/60 30 7,500.00 7,500.00

4 730/60 14                  900.00                    900.00

5 1257/60 6 18,690.00 18,690.00

6 สต 51007.1/825 5 1,000.00 0

7 สต 51007.1/826 5 5,000.00 5,000.00

8 018/2560 9 14,000.00 14,000.00

รวม

1. รักษ์ เล ป่า ฟ้า สตูล

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 พัฒนาการท่องเทีย่วอย่างมคุีณภาพและยั่งยืน

2. ขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านการท่องเทีย่ว

ชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา

รายงานโครงการทีเ่บิกจ่าย ปี 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู

งบตาม

ขอ้บัญญัติ
ระยะเวลา

วงเงินตามสัญญา

(บาท)
เบิกจ่าย

ครั้งที ่ 1  ( เดอืนตลุาคม 2559 – เดอืนมนีาคม  2560 )
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หมายเหตุชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา
งบตาม

ขอ้บัญญัติ
ระยะเวลา

วงเงินตามสัญญา

(บาท)
เบิกจ่าย

9 022/2560 4 90,000.00 0

10 สต 51007.1/981 5 10,000.00 0

11 1647/60 30 6,780.00 6,780.00

156,120.00 55,120.00

3. จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ การท่องเทีย่ว

จังหวัดสตูล

    1,200,000.00 1 05/2560 207 400,000.00 0

       100,000.00 1 001/2560 10 40,000.00 40,000.00

2 029/2560 10 60,000.00 60,000.00

100,000.00 100,000.00

       100,000.00 1 สต 51007.1/665 5 3,000.00 3,000.00

2 สต 51007.1/666 6 3,000.00 3,000.00

3 067/2560 5 25,000.00 25,000.00

4 107/2560 1 50,000.00 50,000.00

5 สต 51007.1/669 4 5,000.00 5,000.00

86,000.00 86,000.00

รวม

รวม

4. จัดงานแข่งขันตกปลานานาชาติบาราฟิซ

ชิ่งคัพ

5. จัดงานมหกรรมของดีวิถีตันหยง และวิง่

มหัศจรรย์บนสันหลังมังกร ตันหยงโปสตูล

รวม

2. ขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านการท่องเทีย่ว  

(ต่อ)
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หมายเหตุชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา
งบตาม

ขอ้บัญญัติ
ระยะเวลา

วงเงินตามสัญญา

(บาท)
เบิกจ่าย

       200,000.00 1 013/2560 11 100,000.00 100,000.00

2 014/2560 11 100,000.00 100,000.00

200,000.00 200,000.00

7. Satun Geopark Fossil Fesstival คร้ังที่

 4

       400,000.00 1 105/2560 5 130,000.00 130,000.00

8. จัดงานแข่งขันจักรยาน เพือ่การท่องเทีย่ว 

(Satun MTB

       500,000.00 1 07/2560 26 500,000.00 500,000.00

รวมทัง้หมด 8 โครงการ    3,750,000.00 1,651,395.00 1,150,395.00

    2,143,300.00 1 สต 51007.9/414 2 3,000.00 3,000.00

2 629/60 29 12,150.00 12,150.00

3 771/60 17 1,750.00 1,750.00

4 629/60 34 12,150.00 12,150.00

5 940/60 26 34,710.00 34,710.00

6 สต 51007.9/988 2 4,050.00 0

67,810.00 63,760.00

รวมทัง้หมด 1 โครงการ    2,143,300.00 67,810.00 63,760.00

รวม

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 สร้างความเขม้แขง็ภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน

6. จัดงานมรกตอันดามันมหัศจรรย์ อาหาร

อร่อยของดีทีล่ะงู (La-Ngu Food Festival)

รวม

9. ขับเคล่ือนอนาคตสตูล ด้านการเกษตร
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หมายเหตุชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา
งบตาม

ขอ้บัญญัติ
ระยะเวลา

วงเงินตามสัญญา

(บาท)
เบิกจ่าย

10. สนับสนุนการติดต้ังทุน่จอดเรือจุดชม

ปะการังธรรมชาติ

       200,000.00 1 019/2560 30 180,000.00 180,000.00

รวมทัง้หมด  1  โครงการ       200,000.00 180,000.00 180,000.00

    2,500,000.00 1 108/2560 4 50,000.00 50,000.00

2 138/2560 3 28,000.00 28,000.00

3 142/2560 9 280,000.00 280,000.00

4 สต 51007.6/830 9 3,600.00 3,600.00

5 082/2560 9 11,850.00 11,850.00

6 143/2560 9 15,000.00 15,000.00

7 144/2560 9 27,000.00 27,000.00

8 148/2560 9 200,000.00 200,000.00

9 151/2560 10 24,000.00 24,000.00

10 1775/60 35 380,600.00 380,600.00

11 สต 1007.6/1066 1 2,162.10 0

1,022,212.10 1,020,050.00

11. แข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล และ

แสดงว่าวนานาชาติ

รวม

ยุทธศาสตร์ที ่ 5 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน
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หมายเหตุชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา
งบตาม

ขอ้บัญญัติ
ระยะเวลา

วงเงินตามสัญญา

(บาท)
เบิกจ่าย

12. ส่งเสริมประเพณีถือศีลกินเจ        350,000.00 1 001/2559 3 130,000.00 130,000.00

13. ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา

 วันมาฆบูชา

         70,000.00 1 1558/60 17 70,000.00 70,000.00

14. จัดงานวันร าลึกเกียรติประวัติ ท่าน

ศาสดามูฮัมหมัด

       300,000.00 1 1031/60 4 300,000.00 300,000.00

       510,000.00 1 สต 51007.6/048 1 5,000.00 5,000.00

2 625/60 28 26,700.00 26,700.00

3 037/2560 2 14,600.00 14,600.00

4 032/2560 4 20,400.00 20,400.00

5 036/2560 3 14,600.00 14,600.00

6 สต 51007.6/351 2 5,400.00 5,400.00

7 สต 51007.6/348 2 6,200.00 6,200.00

8 002/2560 3 22,100.00 22,100.00

9 สต 51007.6/347 3 5,000.00 5,000.00

10 003/2560 3 20,500.00 20,500.00

11 สต 51007.6/350 2 4,000.00 4,000.00

12 006/2560 2 23,700.00 23,700.00

15. จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา   

(อีด้ิลอัฎฮา)
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หมายเหตุชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา
งบตาม

ขอ้บัญญัติ
ระยะเวลา

วงเงินตามสัญญา

(บาท)
เบิกจ่าย

13 สต 51007.6/374 2 9,000.00 9,000.00

14 004/2560 4 40,700.00 40,700.00

15 สต 51007.6/355 2 9,000.00 9,000.00

16 สต 51007.6/367 1 5,000.00 5,000.00

17 005/2560 4 23,700.00 23,700.00

18 008/2560 5 16,800.00 16,800.00

19 009/2560 6 40,700.00 40,700.00

20 สต 51007.6/395 4 3,200.00 3,200.00

21 043/2560 4 20,400.00 20,400.00

22 625/60 64 173,300.00 173,300.00

510,000.00 510,000.00

รวมทัง้หมด  5  โครงการ    3,730,000.00 2,032,212.10 2,030,050.00

    1,000,000.00 1 สต 51007.6/558 2 7,290.00 7,290.00

2 059/2560 2 17,710.00 17,710.00

3 011/2560 2 25,000.00 25,000.00

50,000.00 50,000.00

ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข

16. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

15. จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อีด้ิลอัฎฮา) 

 (ต่อ)

รวม

รวม
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หมายเหตุชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา
งบตาม

ขอ้บัญญัติ
ระยะเวลา

วงเงินตามสัญญา

(บาท)
เบิกจ่าย

17. ส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนน าร่อง

เน้นหลักสูตรเฉพาะด้าน (หลักสูตรกีฬา)

    1,500,000.00 1 937/60 7 500,000.00 500,000.00

18. ส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้ แก่นักเรียน

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (คุรุ

สัมพันธ)์

       150,000.00 1 13/2560 4 150,000.00 150,000.00

19. จัดงานมหกรรมวิชาการและกีฬาเพือ่เปิด

โลกทัศน์ทางการศึกษาเยาวชนมุสลิม

       550,000.00 1 1032/60 6 550,000.00 550,000.00

    1,000,000.00 1 068/2560 15 11,400.00 11,400.00

2 605/60 8 12,860.00 12,860.00

24,260.00 24,260.00

21. นิเทศการศึกษา          50,000.00 1 1336-1347/60 25 1,440.00 1,440.00

22. สนับสนุนครูสอนภาษาต่างประเทศให้กับ 

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

       900,000.00 1 06/2560 324 819,000.00 59,952.00

    2,180,000.00 1 163/60 4 1,155,000.00 1,155,000.00

2 710/60 19 100,000.00 100,000.00

3 1044/60 16 500,000.00 500,000.00

1,755,000.00 1,755,000.00

23. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

รวม

20. ขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านการศึกษา

รวม
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หมายเหตุชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา
งบตาม

ขอ้บัญญัติ
ระยะเวลา

วงเงินตามสัญญา

(บาท)
เบิกจ่าย

    7,780,000.00 1 206/60 10 550,000.00 550,000.00

2 216/60 10 797,550.00 797,550.00

3 215/60 10 133,000.00 133,000.00

4 1045/60 16 591,000.00 591,000.00

5 1244/60 5 316,000.00 316,000.00

2,387,550.00 2,387,550.00

25. จัดงานวันสตรีสากล        300,000.00 1 สต 51007.6/949 2 9,562.00 0

26. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ        200,000.00 1 สต 51007.9/823 3 1,200.00 1,200.00

2 สต 51007.9/824 3 8,085.00 8,085.00

3 1752/60 32 49,630.00 49,630.00

58,915.00 58,915.00

27. ขับเคล่ือนอนาคตสตูล ด้านสวัสดิการ

สังคม

    1,000,000.00 1 885/60 30 13,520.00 13,520.00

28. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้าน

สาธารณสุข

         50,000.00 1 สต 51007.9/950 8 7,200.00 0

29. ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา สนาม

กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

    2,000,000.00 1 14/2560 15 199,180.00 0

24. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษา

รวม

รวม
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หมายเหตุชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา
งบตาม

ขอ้บัญญัติ
ระยะเวลา

วงเงินตามสัญญา

(บาท)
เบิกจ่าย

       300,000.00 1 199/60 32 12,480.00 12,480.00

2 200/60 32 12,480.00 12,480.00

3 สต 51007.6//106 1 22,500.00 22,500.00

47,460.00 47,460.00

    2,400,000.00 1 สต 51007.6/685 2 8,000.00 8,000.00

2 สต 51007.6/686 2 8,923.00 8,923.00

3 072/2560 2 81,930.00 81,930.00

4 110/2560 2 19,644.00 19,644.00

5 111/2560 2 34,550.00 34,550.00

6 112/2560 59 36,400.00 0
7 113/2560 72 45,500.00 45,500.00

8 114/2560 65 45,500.00 45,500.00

9 115/2560 72 45,500.00 0

10 116/2560 73 45,500.00 0

11 139/2560 52 45,500.00 0

12 140/2560 51 36,400.00 0

13 169/2560 38 36,400.00 0

31. จัดการแข่งขันกีฬาสตูลลีก

30. จัดส่งนักกีฬาจังหวัดสตูลเข้าร่วมการ

แข่งขัน

รวม
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หมายเหตุชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา
งบตาม

ขอ้บัญญัติ
ระยะเวลา

วงเงินตามสัญญา

(บาท)
เบิกจ่าย

14 1641/60 28 55,400.00 55,400.00

15 168/2560 41 36,400.00 0

16 167/2560 44 36,400.00 0

17สต 51007.6/1065 28 1,638.00 0

18สต 51007.6/1075 28 3,325.80 0

19สต 51007.6/1082 28 948.50 0

623,859.30 299,447.00

รวมทัง้หมด  16  โครงการ   21,360,000.00 7,196,946.30 5,897,544.00

       250,000.00 1 สต 51007.3/076 5 675.00 675.00

2 สต 51007.3/077 1 2,500.00 2,500.00

3 สต 51007.3/078 3 8,100.00 8,100.00

4 สต 51007.3/209 2 1,125.00 1,125.00

5 สต 51007.3/210 2 2,500.00 2,500.00

6 สต 51007.3/262 1 800.00 800.00

7 480/60 21 25,140.00 25,140.00

8 050/2559 15 11,040.00 11,040.00

32. จัดท าแผนพัฒนา อบจ.สตูล

รวม

31. จัดการแข่งขันกีฬาสตูลลีก (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที ่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมธีรรมาภิบาล
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หมายเหตุชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา
งบตาม

ขอ้บัญญัติ
ระยะเวลา

วงเงินตามสัญญา

(บาท)
เบิกจ่าย

9 สต 51007.3/381 15 5,340.00 5,340.00

10 สต 51007.3/400 2 2,625.00 2,625.00

11 041/2560 10 14,500.00 14,500.00

12 083/2560 7 40,230.00 40,230.00

13 505/60 22 42,010.00 42,010.00

14 671/60 6 1,710.00 1,710.00

158,295.00 158,295.00

    1,350,000.00 1 01/2560 45 100,000.00 100,000.00

2 02/2560 60 1,200,000.00 360,000.00

1,300,000.00 460,000.00

34. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบจ.

สตูล

         50,000.00 1 สต 51007.3/595 2 375 375

2 1509/60 18 4,200.00 4,200.00
3 1655/60 18 540 540

             5,115.00                 5,115.00
35. เพิม่ประสิทธิภาพเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้

ประจ าส านักงาน ส านักปลัดฯ

       873,900.00 1 05/2560 45 89,900.00 89,900.00

32. จัดท าแผนพัฒนา อบจ.สตูล  (ต่อ)

33. จ้างส ารวจออกแบบโครงการ ที ่อบจ. 

ด าเนินการ

รวม

รวม

รวม
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หมายเหตุชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา
งบตาม

ขอ้บัญญัติ
ระยะเวลา

วงเงินตามสัญญา

(บาท)
เบิกจ่าย

         97,100.00 1 05/2560 45 19,100.00 19,100.00

2 102/2560 15 18,000.00 0

37,100.00 19,100.00

37. เพิม่ประสิทธิภาพเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้

ประจ าส านักงาน กองการศึกษาฯ

         17,000.00 1 05/2560 45 17,000.00 17,000.00

38. เพิม่ประสิทธิภาพเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้

ประจ าส านักงาน กองกิจฯ

         45,800.00 1 05/2560 45 45,000.00 45,000.00

39. เพิม่ประสิทธิภาพเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้

ประจ าส านักงาน กองคลังฯ

         43,200.00 1 05/2560 45 19,200.00 0

    1,600,000.00 1 063/2560 5 31,572.00 31,572.00

2 สต 51007.2/377 1 3,000.00 3,000.00

3 สต 51007.2/378 6 5,500.00 5,500.00

4 066/2560 6 41,540.00 41,540.00

5 007/2560 4 51,100.00 51,100.00

6 038/2560 4 20,915.00 20,915.00

7 สต 51007.2/564 8 226.00 226.00

8 สต 51007.2/565 9 5,500.00 5,500.00

รวม

40. อบจ.พบประชาชน

36. เพิม่ประสิทธิภาพเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้

ประจ าส านักงาน กองพัสดุฯ
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หมายเหตุชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา
งบตาม

ขอ้บัญญัติ
ระยะเวลา

วงเงินตามสัญญา

(บาท)
เบิกจ่าย

9 088/2560 9 41,800.00 41,800.00

10 012/2560 9 51,100.00 51,100.00

11 สต 51007.2/276 7 3,000.00 3,000.00

12 675/60 34 13,000.00 13,000.00

13 1263/60 18 13,000.00 13,000.00

14 สต 51007.2/989 7 1,886.00 1,866.00

15 สต 51007.2/990 7 3,000.00 3,000.00

16 สต 51007.2/991 7 5,500.00 5,500.00

17 สต 51007.2/992 7 10,000.00 0

18 181/2560 6 33,000.00 33,000.00

19 023/2560 6 51,100.00 51,100.00

20 1664/60 23 12,000.00 12,000.00

21 2082/60 11 12,000.00 12,000.00

409,739.00 399,719.00

    1,500,000.00 1 002/2559 6 25,000.00 25,000.00

2 สต 51007.1/238 3 1,800.00 1,800.00

3 057/2560 3 10,764.00 10,764.00

รวม

40. อบจ.พบประชาชน (ต่อ)

41. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที ่

และผลงานขององค์กร
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หมายเหตุชื่อโครงการ ชื่อคู่สัญญา
งบตาม

ขอ้บัญญัติ
ระยะเวลา

วงเงินตามสัญญา

(บาท)
เบิกจ่าย

4 10/2560 271 337,500.00 0

5 สต 51007.1/388 1 320.00 320.00

6 สต 51007.1/718 5 1,800.00 0

377,184.00 37,884.00

รวมทัง้หมด  10  โครงการ    5,827,000.00 2,458,533.00 1,232,013.00

รวม 7 ยุทธศาสตร์  41  โครงการ   37,010,300.00 13,586,896.40 10,553,762.00

รวม

41. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที ่

และผลงานขององค์กร (ต่อ)
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560 - 2562)   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ  2560 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา

สามปี 
อนุมัติ

งบประมาณ 
ก่อหนี้ผูกพัน/ลง
นามในสัญญา 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1. พัฒนาการท่องเที่ยวอยา่งมีคณุภาพและยัง่ยืน 22 16 8 7 
2. สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ
ให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 

6 6 1 1 

3. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยง
อย่างทั่วถึง 

20 15 - - 

4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมสู่สังคม
น่าอยู่อย่างยัง่ยืน 

6 6 1 1 

5. อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

16 14 5 5 

6. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน  
สังคมสงบสุข 

55 52 16 13 

7. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 41 29 10 9 

รวม 166 138 41 36 
 

แผนภูมิ  แสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ  2560  (แผนพัฒนาสามป ี,อนุมัติงบประมาณ , ก่อหนี้ผูกพัน / ลงนามในสัญญา, การเบิกจ่าย )  
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 ตาราง  แสดงจ านวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ  2560  (แผนด าเนินงาน ,อนุมัติงบประมาณ , ก่อหนี้ผูกพัน / ลงนามในสัญญา, การเบิกจ่าย)  

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา 

สามปี 
อนุมัติงบประมาณ 

ก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1. พัฒนาการท่องเที่ยวอยา่งมีคณุภาพและยัง่ยืน 11,400,000.00 7,700,000.00 1,651,395.00 1,150,395.00 
2. สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบ
เศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 

4,300,000.00 4,300,000.00 67,810.00 63,760.00 

3. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานได้มาตรฐานและ
เชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

107,063,650.00 68,226,900.00 0 0 

4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมสู่
สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยนื 

1,100,000.00 1,100,000.00 180,000.00 180,000.00 

5. อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9,350,000.00 9,350,000.00 2,032,212.10 2,030,050.00 

6. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความ
ยั่งยืน  สงัคมสงบสุข 

44,462,000.00 44,882,000.00 7,196,946.30 5,897,544.00 

7. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 23,629,440.00 15,407,000.00 2,458,533.00 1,232,013.00 

รวม 201,305,090.00 150,965,900.00 13,586,896.40 10,553,762.00 

 แผนภูมิ  แสดงจ านวนงบประมาณรวมตามแผนพัฒนาสามปี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่ด าเนินการ

ในปีงบประมาณ  2560  (แผนสามปี ,อนุมัติงบประมาณ , ก่อหนี้ผูกพัน / ลงนามในสัญญา , การเบิกจ่าย )  
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แผนพัฒนาสามปี อนุมัติงบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ 
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ช. ผลการด าเนินงาน 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2560  ในเขต
พ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ  และภาคเอกชนในพ้ืนที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 

 1. โครงการแข่งขันจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว  กิจกรรมปั่นรักเลษ์ ป่า ฟ้า สตูล Nation Bike 
Thailand 2016   ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล และการออกก าลังกาย  งบประมาณตามข้อบัญญัติ  500,000.-บาท         
จัดในวันที่  11  ธันวาคม  2559  โดยใช้ เส้นทางจากศาลากลางจังหวัดสตูล ไปยังชายหาดตันหยงโปและวน
กลับมายังศาลากลางจังหวัดสตูล ระยะทางรวม 44 กิโลเมตร มีนักปั่นทั่วประเทศกว่า 2,000 คน เข้าร่วม 
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 2. โครงการ Satun  Geopark  Fossil Festival  ครั้งที่  4   ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวใหม่  ทาง
ธรรมชาติอุทยานธรณีสตูล  ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่ประชาชน  และสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันมีคุณค่าแก่ประชาชน  งบประมาณตามข้อบัญญัติ  400,000.-บาท  จัดขึ้น ณ 
สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 2-11กุมภาพันธ์ 2560  

          

                 

               3. โครงการมหกรรมของดีวิถีตันหยงและวิ่งมหัศจรรย์บันสันหลังมังกรตันหยงโปสตูล  ซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน   เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ และ
ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  งบประมาณตามข้อบัญญัติ  6,000,000.-บาท  ได้จัดกิจกรรม 
ระหว่างวันที่ 11 – 12  กุมภาพันธ์  2560  โดยมีกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน  และกิจกรรมวิ่งฟันรันบน

หาดสันหลังมังกร  โดมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 500 คน 
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 4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนให้เกิดความยั่งยืนสังคมสงบสุข เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ ด้านจิตใจ สุขภาพ สังคมภูมิปัญญาและ
ด้านเศรษฐกิจและให้ผู้สูงอายุสามารถรวมกันท ากิจกรรมหรือการประกอบอาชีพ ในลักษณะเครือข่าย โดยใช้
ประสบการณ์และภูมิปัญญาสร้างประโยชน์ในชุมชน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ชมรม
ผู้สูงอายุในจังหวัดสตูล คณะกรรมการบริหารชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสตูล  งบประมาณตามข้อบัญญัติ  
200,000.-บาท 
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 5. โครงการ อบจ.พบประชาชน  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ธรรมาธิบาล  เพ่ือน าบริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ไปให้บริการประชาชน  งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ  1,600,000.-บาท          

              

     
 

  ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  สามารถติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลทราบ   
เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
ในระยะต่อไป 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ  ณ  วันที่   25  เมษายน  พ.ศ.  2560 
 

              ( นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ ) 
          นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
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