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บทนำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
แผนการดำเนินงานประจำปี เพ่ือเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง ระหว่างแผนและ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

 เพ่ือให้การดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้วและ
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 และข้อ 27 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/-       
ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 1 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพ่ิมเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้จัดทำแผนการดำเนินงานจากแผนงานโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจริง
เท่านั้น โดยให้จัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป  

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 
 แผนการดำเนินงาน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรม     
ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทำให้แนวทางการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการ               
การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดำเนินงาน  
จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งข้ึน 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 
ขั้นตอนที่ 1   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพานาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ให้จัดทำแผนการดำเนินงานจากแผนงานโครงการ
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลดำเนินการจริงเท่านั้น  

ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศ
แผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกัน และติดปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1. แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัต ิ
2. แสดงถึงความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรมกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 
4. ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น 

การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ประมาณการรายรับโดยรวมเงินอุดหนุนทั่วไปไว้ 
จำนวน  281,000,000 บาท โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายจำแนกไดด้ังนี้ 

1. งบประมาณเพ่ือการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร์   107,775,300 บาท 
2. งบประมาณเพ่ือการบริหารบุคลากร และรายจ่ายประจำ 142,919,580 บาท 

2.1 งบประมาณเพ่ือการบริหารบุคลากร   97,684,860 บาท 
2.2 งบประมาณรายจ่ายประจำ   45,234,720 บาท 

3. งบกลาง                27,915,120 บาท 
4. งบประมาณเพ่ือการพัฒนาที่ไมบ่รรจุในแผนพัฒนาอบจ.สตูล       2,390,000  บาท 

              (ไม่เป็นโครงการพัฒนาและครุภัณฑท์ี่จัดทำบริการและกิจกรรมสาธารณะ) 
     รวม               281,000,000 บาท 
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จำแนกงบประมาณเพื่อการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 

1. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 4,160,000.-  บาท  

2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน      1,520,000.-  บาท 

3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง    52,705,900.-  บาท  

4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน      7,251,000.-  บาท   

5. ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 6,140,000.-  บาท 

6. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข    32,548,400.-  บาท  

7. ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล    3,450,000.-  บาท  

รวม 107,775,300.-  บาท  
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน
จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนินการ

 

คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการ

ท้ังหมด

จ านวน

งบประมาณ

 คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณท้ังหมด
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน

   1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 16 16.00 4,160,000 3.86 ส านักปลัดฯ

รวม 16 16.00            4,160,000 3.86

   2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 2 2.00               220,000 0.20 กองสวัสดิการสังคม

   2.2 แผนงานการเกษตร 4 4.00             1,300,000 1.21 กองสวัสดิการสังคม

รวม 6 6.00            1,520,000 1.41

   3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13 13.00           52,705,900 48.90 กองช่าง

รวม 13 13.00          52,705,900 48.90

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างย่ังยืน

   4.1 แผนงานเคหะชุมชน 2 2.00 6,651,000            6.17 กองสาธารณสุข

   4.2 แผนงานการเกษตร 3 3.00 600,000 0.56 กองสาธารณสุข

รวม 5 5.00            7,251,000 6.73
ยุทธศาสตร์ท่ี  5 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

  5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10 10.00 6,140,000            5.70 กองการศึกษาฯ

รวม 10 10.00            6,140,000 5.70

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง

แบบ ผด.01

สรุป 6



ยุทธศาสตร์/แผนงาน
จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนินการ

 

คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการ

ท้ังหมด

จ านวน

งบประมาณ

 คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณท้ังหมด
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข

   6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 1 1.00 1,020,000            0.95 กองยุทธศาสตร์ฯ

   6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 3.00             5,005,500 4.64 ส านักปลัดฯ

   6.3 แผนงานการศึกษา 13 13.00           15,422,900 14.31 กองการศึกษาฯ , ร.ร.นิคมพัฒนา

ผัง 6   6.4 แผนงานสาธารณสุข 2 2.00             1,050,000 0.97 กองสาธารณสุข

   6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 3.00             1,150,000 1.07 กองสวัสดิการสังคม

   6.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 4.00               630,000 0.58
กองสวัสดิการฯ,กองสาธารณสุข ,

กองการศึกษาฯ

   6.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 16 16.00             8,270,000 7.67 กองสวัสดิการฯ,กองการศึกษาฯ

รวม 42 42.00          32,548,400 30.20

ยุทธศาสตร์ท่ี  7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

   7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 4.00             1,500,000 1.39
กองยุทธศาสตร์ฯ,

ส านักงานเลขาฯ,กองคลัง

   7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.00 1,050,000            0.97 ส านักงานเลขาฯ

   7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 2.00               900,000 0.84 กองช่าง

รวม 8 8.00            3,450,000 3.20

รวมท้ังส้ิน 100 100.00    107,775,300.00 100.00

สรุป 7



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

1 Satun Geopark Fossil Festival ร่วมจัดงาน Satun Geopark Fossil Fesstival 

ปีละ 1 คร้ัง

           300,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล ส านักปลัดฯ

2 Satun Halal Street จัดงาน Satun halal street  จ านวน 1  คร้ัง            400,000  ต.พิมาน อ.เมือง ส านักปลัดฯ

3 ขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านการท่องเท่ียว จัดสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ

ของสภาพัฒนาการท่องเท่ียวอบจ.สตูล 

จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คร้ัง/ปีงบประมาณ

100,000           ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล ส านักปลัดฯ

4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว

จังหวัดสตูล

ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดสตูล

รูปแบบต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง

           160,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล ส านักปลัดฯ

5 จัดงานแข่งขันตกปลาบาราฟิซช่ิงคัพ  ร่วมจัดงานแข่งขันตกปลา

บาราฟิซช่ิงคัพ จ านวน 1 คร้ัง

             80,000  ต.ปากน้ า  อ.ละงู ส านักปลัดฯ

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

ด าเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

    1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน

บัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

งบประมาณล าดับท่ี
พ.ศ. 2565

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.
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2564
สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงาน

ด าเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
งบประมาณล าดับท่ี

พ.ศ. 2565

6 จัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเท่ียว

อ าเภอละงู (ยอนหอยหลอด)

 ร่วมจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเท่ียวอ าเภอ

ละงู (ยอนหอยหลอด) จ านวน 1 คร้ัง

           120,000  ต.ละงู  อ.ละงู ส านักปลัดฯ

7 จัดงานมรกตอันดามันมหัศจรรย์

อาหารอร่อยของดีท่ีละงู 

(La-Ngu Food Festival)

 ร่วมจัดงานมรกตอันดามันมหัศจรรย์อาหาร

อร่อยของดีท่ีละงู จ านวน 1 คร้ัง

           160,000  ต.ก าแพง  อ.ละงู ส านักปลัดฯ

8 จัดอบรมมัคคุเทศก์  ร่วมจัดอบรมบัตรไกด์ จ านวน 1 คร้ัง            200,000  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล ส านักปลัดฯ

9 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ

ท่องเท่ียว

จัดอบรมหลักสตูรพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน

การท่องเท่ียว จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร

           300,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล ส านักปลัดฯ

10 รักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล จัดงานเพ่ือต้อนรับการท่องเท่ียวและจัดกิจกรรม

เก็บขยะบริเวณแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดสตูล  

จ านวน 1 คร้ัง

         1,000,000 ต าบลเกาะสาหร่าย อ.เมือง

ต าบลปากน้ า อ.ละงู

ส านักปลัดฯ

11 วันเต่าโลก (World Turtle Day) - ร่วมจัดงานวันเต่าโลก จ านวน 1 คร้ัง

- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3,000 คน

             80,000 ต.ก าแพง อ.ละงู ส านักปลัดฯ
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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.
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2564
สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงาน

ด าเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
งบประมาณล าดับท่ี

พ.ศ. 2565

12 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์

การท่องเท่ียวในระดับภูมิภาค

จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การ

ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียว การออกบูธ

ของผู้ประกอบการท่องเท่ียว หรือจัดกิจกรรม

แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว อย่างน้อย 2 กิจกรรม

           400,000  ในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี

จังหวัดสตูล

ส านักปลัดฯ

13 ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัด

สตูล

ขับเคล่ือนกิจกรรมการท่องเท่ียว

โดยชุมชน ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม

           200,000  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล ส านักปลัดฯ

14 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เก่ียวข้องกับ

อุทยานธรณีโลกสตูล

- จัดอบรม จ านวน 1 รุ่น  

- ผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 50 คน

           100,000  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล ส านักปลัดฯ

15 ค่าปรับปรุงบ ารุงรักษา ท่าเทียบเรือ

ปากบารา

เป็นค่าปรับปรุงบ ารุงรักษาอาคารท่าเทียบเรือ

ปากบารา ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ก าหนด

           200,000  ท่าเทียบเรือปากบารา ส านักปลัดฯ

16 ขับเคล่ือนอุทยานธรณีโลกสตูล อุดหนุนสมาคมอุทยานธรณีโลกสตูล เพ่ือเป็น

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการขับเคล่ือน

อุทยานธรณีโลกสตูล

           360,000  พ้ืนท่ีอุทยานธรณีโลกสตูล ส านักปลัดฯ/

สมาคม

อุทยานธรณีโลก

4,160,000  รวม 16 โครงการ
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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.
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2564
สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงาน

ด าเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
งบประมาณล าดับท่ี

พ.ศ. 2565

1 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์

 OTOP

 อบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ 

เช่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน, ผลิตขนม ฯลฯ

           100,000  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองสวัสดิการ

สังคม

2 ส่งเสริมการลงทุน  อุดหนุนหอการค้าจังหวัดสตูล เพ่ือ

- สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการลงทุน ฯลฯ 

จ านวน 1 คร้ัง

- ผู้ประกอบการเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 120 คน

           120,000  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองสวัสดิการฯ/

หอการค้าจังหวัด

สตูล

220,000

1 ขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านการเกษตร จัดสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ

ของสภาพัฒนาเกษตรกรรมอบจ.สตูล 

จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คร้ัง/ปีงบประมาณ

           100,000  ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองสวัสดิการ

สังคม

2 ส่งเสริมอาชีพเกษตร ส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในจังหวัดสตูล

- จัดอบรมให้ความรู้การปลูกไม้มีค่าเพ่ือ

เศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดล้อม และกิจกรรมอ่ืน

           100,000  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองสวัสดิการ

สังคม

3 สตูลเกษตรแฟร์ จัดงานวันสตูลเกษตรแฟร์ จ านวน 1 คร้ัง            200,000  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองสวัสดิการ

สังคม

4 ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพ่ือเศรษฐกิจ 

สังคมและส่ิงแวดล้อม

อุดหนุนส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 

(สงขลา)

- เพาะช ากล้าไม้มีค่า ไม่น้อยกว่า 300,000 ต้น

           900,000  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองสวัสดิการ

สังคม/ส านักจัด

การทรัพยากร

ป่าไม้ท่ี 13

(สงขลา)

1,300,000

1,520,000รวมท้ังส้ิน  6 โครงการ

รวม  4 โครงการ

  รวม 2 โครงการ

    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างย่ังยืน

    2.2 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.
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2564
สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงาน

ด าเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
งบประมาณล าดับท่ี

พ.ศ. 2565

1 ก่อสร้างท่าเทียบเรือทุ่นลอยบริเวณ

พ้ืนท่ีองค์การสะพานปลา หมู่ท่ี 3 

ต าบลต ามะลัง อ าเภอเมืองสตูล

ก่อสร้างท่าเทียบเรือทุ่นลอย ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 120 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูลท่ีก าหนด

         2,500,000    อ.เมืองสตูล  จ.สตูล กองช่าง

2 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านซอย 5 หมู่ท่ี 4 ต าบลควนกาหลง 

อ าเภอควนกาหลง - บ้านปลักหว้า หมู่

ท่ี 4 ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 24.00 ม. ตามแบบ

แปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

ท่ีก าหนดและแบบมาตรฐานงานสะพานส าหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

         4,240,000  อ.ควนกาหลง  , อ.ท่าแพ

จ.สตูล

กองช่าง

3 ปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0062 

บ้านในเมือง หมู่ท่ี 12 - บ้านควนตานี 

หมู่ท่ี 4

ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก

คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ระยะทาง 1.268 กม. ตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลท่ีก าหนดและ

แบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

         5,000,000  อ.ละงู  จ.สตูล กองช่าง

    3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง
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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.
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2564
สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงาน

ด าเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
งบประมาณล าดับท่ี

พ.ศ. 2565

4 ปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0076 

บ้านผังตัวอย่าง - หมู่ท่ี 8 

ต าบลอุใดเจริญ

ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก

คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

ระยะทาง 0.530 กม. ตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลท่ีก าหนดและ

แบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

         2,200,000  อ.ควนกาหลง  จ.สตูล กองช่าง

5 ปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0078

หมู่ท่ี 9 ต าบลควนสตอ - หมู่ท่ี 4 

ต าบลย่านซ่ือ

ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ไหล่ทางวัสดุ

ปรับเกล่ีย ข้างละ 0.50 ม. ระยะทาง 0.705 กม.

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูลท่ีก าหนดและแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

         3,800,000  อ.ควนโดน  จ.สตูล กองช่าง

6 ปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0061 

บ้านห้วยไทร - บ้านผัง 41

ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์

ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ระยะทาง 2.025 กม.

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูลท่ีก าหนดและแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (งบประมาณรวมท้ัง

ส้ิน 10,530,000 บาท ได้รับการจัดสรร

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 9,477,000 บาท 

และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมทบ 10%

 จ านวน 1,053,000 บาท)

         1,053,000 อ.ละงู,อ.ควนกาหลง

จ.สตูล

กองช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2564
สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงาน

ด าเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
งบประมาณล าดับท่ี

พ.ศ. 2565

7 ปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0065 

บ้านช่องไทร - บ้านท่าซิว

ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก

คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

ระยะทาง 1.630 กม. ตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลท่ีก าหนดและ

แบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

         7,500,000  อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล กองช่าง

8 ปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0082 

หัวสะพานละงู - บ้านผัง17, 

บ้านผัง 18

ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก

คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

ระยะทาง 1.700 กม. ตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลท่ีก าหนดและ

แบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

         6,800,000  อ.ละงู,อ.มะนัง

จ.สตูล

กองช่าง

9 ปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0031

บ้านเกาะใหญ่ - บ้านบูเก็ตยามู

ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก

คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ระยะทาง 2.100 กม.

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูลท่ีก าหนดและแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

       10,400,000  อ.ควนกาหลง จ.สตูล กองช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2564
สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงาน

ด าเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
งบประมาณล าดับท่ี

พ.ศ. 2565

10 ปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0038

โรงเรียนบ้านปากละงู - บ้านท่าชะมวง

ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก

คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

ระยะทาง 3.110 กม. ตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลท่ีก าหนดและ

แบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน (งบประมาณรวมท้ังส้ิน 12,129,000

 บาท ได้รับการจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจ 

จ านวน 10,916,100 บาท และองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล สมทบ 10% จ านวน 

1,212,900 บาท)

         1,212,900  อ.ละงู จ.สตูล กองช่าง

11 ปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0058 

บ้านปลักสาวสูง - บ้านทุ่งพัก

ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก

คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 

ระยะทาง 1.295 กม. ตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลท่ีก าหนดและ

แบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

         4,500,000  อ าเภอควนกาหลง

จ.สตูล

กองช่าง

12 ปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณอันตราย

บนถนน

ปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้างเคร่ืองหมาย

จราจรไฟกระพริบ/ไฟแสงสว่างตามทางแยก 

บริเวณ จุดเส่ียงอันตรายบนถนนท่ีอยู่

ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล

         3,000,000  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองช่าง

13 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

 และไฟจราจร

ซ่อมแซม บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าส่องสว่างและ

ไฟจราจร

           500,000  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองช่าง

52,705,900รวม  13 โครงการ
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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.
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2564
สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงาน

ด าเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
งบประมาณล าดับท่ี

พ.ศ. 2565

1 การจัดการขยะอันตรายจังหวัดสตูล    - จัดประชุม อบรม สัมมนา ท่ีเก่ียวข้องกับ

การจัดการขยะและของเสียอันตรายจากชุมชน

ให้แก่ อปท. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ

ประชาชน อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี

- อปท. หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 

รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนไปยังศูนย์

รวบรวมและขนถ่ายของเสียอันตรายจังหวัดสตูล 

ไม่น้อยกว่า 40 แห่ง หรือไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง/ปี

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลสามารถ

รวบรวมและขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนไป

ก าจัดตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง/ปี 

หรือไม่น้อยกว่า 20 ตัน/ปี

           400,000  พ้ืนท่ี อปท.และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ในจังหวัดสตูล

กองสาธารณสุข

2 ปรับปรุงก่อสร้างเสริมคันดินบ่อฝังกลบ

ขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาล

ต าบลก าแพง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถมหินผุคันบ่อฝังกลบขยะ

หนาเฉล่ีย 2.20 ม. กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. 

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 586.00 ม. 

หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 10,389 ลบ.ม.

และงานปูแผ่น HDPE หนา 1.5 ม.ม. 

จ านวน 4,277 ตร.ม.

         6,251,000  ต.ก าแพง  อ.ละงู กองสาธารณสุข

6,651,000รวม  2 โครงการ

    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างย่ังยืน
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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.
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2564
สถานท่ีด าเนินการ
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ด าเนินการ
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/ผลผลิต
งบประมาณล าดับท่ี

พ.ศ. 2565

1 คลองสวยน้ าใส  - จัดรณรงค์ ประชุม อบรม สัมมนา 

ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการคุณภาพน้ าและการ

อนุรักษ์แหล่งน้ าให้แก่ อปท. หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชนหรือประชาชน ในพ้ืนท่ีล าน้ าสายหลัก

 อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี

 - ตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดินเบ้ืองต้น ในล าน้ า

สายหลัก อย่างน้อย 2 คร้ัง/ปี

           300,000  คลองสายหลัก 3 แห่ง

คลองดุสน

คลองท่าแพ

คลองละงู

กองสาธารณสุข

2 สนับสนุนการติดต้ังทุ่นจอดเรือ

จุดชมปะการังธรรมชาติ

 - ส ารวจและติดต้ังทุ่นจอดเรือหรือทุ่นแนวเขต

อนุรักษ์ (ทุ่นไข่ปลา) ทดแทนทุ่นท่ีเสียหายในจุด

เท่ียวเดิม อย่างน้อย 1 แห่ง

 - ส ารวจและติดต้ังทุ่นจอดเรือหรือแนวเขต

อนุรักษ์ (ทุ่นไข่ปลา) ในจุดท่องเท่ียวใหม่ 

อย่างน้อย 1 แห่ง

           200,000  พ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวทางทะเล

จังหวัดสตูล

กองสาธารณสุข

3 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดล้อม และพันธุกรรมพืช

ร่วมกับหน่วยงานราชการ อปท. ภาครัฐ เอกชน 

กลุ่มอาสาสมัคร เยาวชน หรือประชาชนท่ัวไป 

จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อม และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ท้องถ่ินและทรัพยากรธรรมชาติ อย่างน้อย 1 

กิจกรรม

           100,000  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองสาธารณสุข

600,000

7,251,000รวมท้ังส้ิน  5 โครงการ

รวม  3 โครงการ

    4.2 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.
โครงการ/กิจกรรม
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งบประมาณล าดับท่ี

พ.ศ. 2565

1 แข่งขันว่าวประเพณี  - จัดกิจกรรมให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม

- ประชาชนและนักท่องเท่ียวเข้าร่วมงาน

ไม่น้อยกว่า 10,000 คน 

 - ผู้ประกอบการ ประชาชน ร้านค้า ร้านอาหาร 

ร่วมออกบูธจ าหน่ายสินค้า และอาหารจานเด็ด 

ไม่น้อยกว่า 120 ร้าน

 - จ านวนว่าวท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 

600 ตัว

- จ านวนว่าวนานาชาติท่ีน ามาแสดงให้กับ

ประชาชนท่ีสนใจ ไม่น้อยกว่า 30 ชาติ

- ทีมว่าวเข้าร่วมประกวด แข่งขันไม่น้อยกว่า 

100 ทีม

         2,700,000  สนามบินกองทัพอากาศ

ต.คลองขุด อ.เมือง

กองการศึกษาฯ

2 จัดงานวันซาลามัตฮารีรายา 

(อีด้ิลฟิตรี)

-  กิจกรรมภายในงานไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 

-  ภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 50 

หน่วยงาน

-  ประชาชนเข้าร่วมงาน ไม่น้อยกว่า 3,000 คน

           400,000  อ าเภอเมืองสตูล กองการศึกษาฯ

    5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
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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.
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/ผลผลิต
งบประมาณล าดับท่ี

พ.ศ. 2565

3 ส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน สนับสนุนวัสดุปัจจัยท่ีจ าเป็นในการละศีลอด

และการอบรมหลักการปฏิบัติตนในเดือน

รอมฎอน ให้กับประชาชนผู้นับถือศาสนา

อิสลาม ให้กับมัสยิด/มุศ็อกลาฮ์(บานาซะห์) และ

ผู้ด้อยโอกาส ในสถานท่ีต่างๆ ในจังหวัดสตูล

         1,800,000   ท้ัง 7 อ าเภอ ในจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

4 ส่งเสริมประเพณีชักพระ  - จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีชักพระ

ให้ประชาชนในจังหวัดสตูลได้เข้าร่วม 

ไม่น้อยกว่า 5,000 คน

 - จัดกิจกรรม 5 กิจกรรมให้ประชาชนเข้าร่วม

           400,000  อ าเภอควนกาหลง กองการศึกษาฯ

5 จัดงานวันร าลึกเกียรติประวัติ

ท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.)

อุดหนุนมูลนิธิเพ่ือการศึกษาอิสลามภาคฟัรฎู

อัยนฺสตูล จัดงานวันร าลึกเกียรติประวัติท่าน

ศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.) ให้พ่ีน้องมุสลิมในจังหวัด

สตูล และพ่ีน้องต่างศาสนิก  มีผู้เข้าร่วมงาน

จ านวน 300 คน

           400,000  ส านักงานคณะกรรมการอิสลาม

ประจ าจังหวัดสตูล

กองการศึกษาฯ/

มูลนิธิเพ่ือ

การศึกษาอิสลาม

ภาคฟัรฎูอัยนฺสตูล

6 อบรมสามเณรภาคฤดูร้อน อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล จัดกิจกรรม

อบรมให้ความรู้เด็ก เยาวชน เพศชายในจังหวัด

สตูล ไม่น้อยกว่า 100 คน

           160,000  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ/ 

พุทธสมาคม

จังหวัดสตูล
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม
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งบประมาณล าดับท่ี

พ.ศ. 2565

7 อบรมศิลจาริณี อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล  จัดกิจกรรม

อบรมให้ความรู้เด็ก เยาวชนเพศหญิงในจังหวัด

สตูล ไม่น้อยกว่า 80 คน

             80,000  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ/ 

พุทธสมาคม

จังหวัดสตูล

8 ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธ

ศาสนา วันเข้าพรรษา

อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล  จัดกิจกรรมวัน

เข้าพรรษาให้เด็ก เยาวชนและประชาชน

ท่ีนับถือศาสนาพุทธ  ไม่น้อยกว่า 100 คน

             30,000  วัดในจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ/ 

พุทธสมาคม

จังหวัดสตูล

9 ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธ

ศาสนา วันมาฆบูชา

อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล  จัดกิจกรรมวัน

มาฆบูชาให้เด็ก เยาวชนและประชาชนท่ี

นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 100 คน

             70,000  วัดในจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ/ 

พุทธสมาคม

จังหวัดสตูล

10 ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธ

ศาสนา วันวิสาขบูชา

อุดหนุนพุทธสมาคมจังหวัดสตูล จัดกิจกรรม

วันวิสาขบูชาให้เด็ก เยาวชนและประชาชน

เข้าร่วมท ากิจกรรม

           100,000  วัดในจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ/ 

พุทธสมาคม

จังหวัดสตูล

6,140,000รวม  10 โครงการ
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1 พัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้กับ

ประชาชนในจังหวัดสตูลและบุคลากรของ

อบจ.สตูล จ านวน 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน  

รวม 200 คน

1,020,000  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองยุทธศาสตร์ฯ

1,020,000

1 ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จัดฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้ด้านอัคคีภัย

ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และ

จิตอาสาในจังหวัดสตูล จ านวน 1 คร้ัง 

ไม่น้อยกว่า 50 คน

             50,000  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล ส านักปลัดฯ

2 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

 - จัดกิจกรรมให้ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง

ด้านสาธารณภัยท้ังทางบกและทะเล

 - จัดอบรม/สัมมนาเพ่ือให้ความรู้ด้านภัยพิบัติ

ต่างๆ แก่ประชาชน เยาวชน ในพ้ืนท่ี จ.สตูล

           100,000  ในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี

จังหวัดสตูล

ส านักปลัดฯ

3 ระบบเฝ้าระวังและแจ้งอุบัติเหตุ

ระยะไกลอัตโนมัติ

ติดต้ังระบบเฝ้าระวังและแจ้งอุบัติเหตุระยะไกล

อัตโนมัติ เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูลก าหนด

         4,855,500  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล ส านักปลัดฯ

5,005,500

รวม  1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข

    6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

    6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวม  3 โครงการ
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1 ขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านการศึกษา จัดสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการของ

สภา การศึกษาอบจ.สตูล จ านวนไม่น้อยกว่า 2 

คร้ัง/ปีงบประมาณ

             50,000 อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

2 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ อบจ.

สตูล

 - จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ของ อปท.

ในเขตจังหวัดสตูล

- จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ อบจ.สตูล

100,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

3 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

 กิจกรรมท่ีด าเนินการเพ่ือ พัฒนา ดังน้ี 

- กิจกรรมจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ

ทางวิชาการ 

- ส่งเสริมนักเรียนโรงเรียนสังกัดเข้าร่วมแข่งขัน

กีฬาภายนอก

- พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ของโรงเรียนในสังกัด

-  พัฒนาส่งเสริมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

ศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

- กิจกรรมเผยแพร่งานวิชาการ โรงเรียน

1,250,000 ในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี

จังหวัดสตูล

กองการศึกษาฯ

4 สนับสนุนครูสอนภาษาต่างประเทศ

ให้กับโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

สนับสนุนครูต่างประเทศให้กับโรงเรียนนิคม

พัฒนาผัง 6

480,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

    6.3 แผนงานการศึกษา
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5 ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ

อาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนนิคม

พัฒนาผัง 6 ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด

150,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

6 พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล อุดหนุนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล   เพ่ือ

-พัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มรองรับการ

บันทึก ตามท่ีก าหนด

- โรงเรียนเข้าร่วมนวัตกรรมการศึกษา 16 

โรงเรียน

         1,000,000  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ/

ส านักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัดสตูล

7 อาหารเสริม (นม) นักเรียนช้ันอนุบาล 1-ป.6 ไม่น้อยกว่า 500 คน 1,122,900 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

8 ส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียน

น าร่องเน้นหลักสูตรเฉพาะด้าน 

(หลักสูตรกีฬา)

อุดหนุนโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ หลักสูตร 5 

ชนิดกีฬาท่ีสนับสนุน เช่น มวยสากลสมัครเล่น  

มวยไทยสมัครเล่น  ปันจักสีลัต  วูซู  มวยปล้ า

         1,200,000  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ กองการศึกษาฯ

รร.ท่าแพผดุงวิทย์

9 แข่งขันมหกรรมกีฬาและวิชาการ

นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลาม

ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัด

ชายแดนใต้

ส่งทีมเด็กและเยาวชนท่ีนับถือศาสนาอิสลาม

ผู้ควบคุม ไม่น้อยกว่า 120 คน เข้าร่วมการ

แข่งขันในมหกรรมดังกล่าว

200,000 นอกพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ
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10 ส่งเสริมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า

มัสยิด (ตาดีกา) ประจ าจังหวัดสตูล

 - จัดการแข่งขันในแต่ละ อ าเภอครบท้ัง 7 อ าเภอ

 - เด็กและเยาวชนศูนย์การศึกษา อิสลาม

ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) และประชาชนแต่ละ

อ าเภอ เข้าร่วมการจัดการแข่งขัน

510,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

11 ส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่ 

นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า

มัสยิดจังหวัดสตูล

 - เด็กและเยาวชนท่ีนับถือศาสนาอิสลาม 

ไม่น้อยกว่า 80 คน 

- ผู้ควบคุม เด็กและเยาวชน ร่วมการแข่งขัน 

ปีละ 1 คร้ัง

           125,000  อ าเภอบางบัวทอง

จังหวัดนนทบุรี

กองการศึกษาฯ

12 จัดงานมหกรรมวิชาการและกีฬาเพ่ือ

เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาเยาวชน

มุสลิม

อุดหนุนมูลนิธิเพ่ือการศึกษาอิสลามภาคฟัรฎู

อัยนฺสตูล จัดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกทัศน์

เยาวชนมุสลิม

600,000 ส านักงานคณะกรรมการอิสลาม

ประจ าจังหวัดสตูล

กองการศึกษาฯ/

มูลนิธิเพ่ือ

การศึกษาอิสลาม

ภาคฟัรฎูอัยนฺสตูล
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13 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษา

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัด

การศึกษาท้องถ่ิน(ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ

นักเรียนยากจน)

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัด

การศึกษาท้องถ่ิน(ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและ

การประเมินผล)

- ค่าอาหารกลางวัน   

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการเรียน

การสอน

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงเรียน

- ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับส่งเสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษาท้องถ่ิน

-ฯลฯ

8,635,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 โรงเรียนนิคม

พัฒนาผัง 6

15,422,900รวม  13 โครงการ
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1 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ด้านสาธารณสุข

 - จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนท่ัวไป ผู้น า

ชุมชนให้ห่างไกลจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

- จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการป้องกัน

ควบคุมการระบาดของโรคอุบัติใหม่

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและ

ป้องกันโรคต่างๆ ท่ีเป็นปัญหาด้านสาธารณสุข

ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล

             50,000  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองสาธารณสุข

2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

โรงพยาบาลชุมชน

 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  

จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ในการ

ช่วยเหลือผู้ป่วยให้เพียงพอทันสมัย และมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ให้แก่โรงพยาบาล

ชุมชน

         1,000,000 โรงพยาบาลในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองสาธารณสุข/

ส านักงาน

สาธารณสุข

จังหวัดสตูล

1,050,000

1 ขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการ

สังคม

จัดส้มมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ

ของสภาพัฒนาสวัสดิการสังคมอบจ.สตูล

จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คร้ัง/ปีงบประมาณ

             50,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองสวัสดิการฯ

รวม  2 โครงการ

    6.4 แผนงานสาธารณสุข

    6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
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2 ช่วยเหลือประชาชนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล

ช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน 

หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการ

ด ารงชีพ ได้แก่ ผู้ประสบสาธารณภัย หรือ

ภัยพิบัติฉุกเฉิน ผู้ประสบปัญหาด้านการส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการ

ป้องกันและระงับโรคติดต่อและเกษตรกร

ผู้มีรายได้น้อย

           100,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองสวัสดิการฯ

3 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  - จัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้สูงอายุ

ด้านต่างๆ 

- ด าเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

- จัดแข่งชันกีฬาผู้สูงอายุ

         1,000,000  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองสวัสดิการฯ

1,150,000

1 ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือชุมชน (บ้านกาเน๊ะ)

เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลสารสนเทศท่ีครบวงจร

บริการประชาชนในชุมชน

             30,000  โรงเรียนบ้านกาเน๊ะ กองการศึกษาฯ

2 พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสตูล  - จัดอบรมสตรีในระดับจังหวัดทุกอ าเภอ

 - สตรีในระดับจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า 2,000 คน

           300,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองสวัสดิการฯ

3 พัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายผู้น าด้าน

สุขภาพ

จัดอบรมเครือข่ายผู้น าด้านสุขภาพ

ให้แก่ประชาชนในจังหวัดสตูล ทุกอ าเภอ 

จ านวน 2,000 คน

           200,000 7 อ าเภอ ในจังหวัดสตูล กองสาธารณสุข

รวม 3 โครงการ

    6.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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4 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

 - จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

 - อบรมทักษะครอบครัวในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ

 - จัดรณรงค์ เสวนา จัดนิทรรศการแข่งขันกีฬา 

ต่อต้านยาเสพติดเน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

           100,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองสาธารณสุข

630,000

1 จัดการแข่งขันกีฬาจาบังเกมส์  - เด็กเยาวชนและประชาชนได้เข้าร่วมแข่งขัน

กีฬา ประมาณ 2,000 คน        

 - ประเภทกีฬาท่ีจัดการแข่งขันไม่น้อยกว่า 3 

ประเภท

300,000 เทศบาลต าบลก าแพง  

อ าเภอละงู

กองการศึกษาฯ

2 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน -จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน 1 คร้ัง

-นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดสตูลเข้าร่วม 

2,000 คน

-โรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนในจังหวัดสตูล

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

           400,000  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

3 จัดการแข่งขันตะกร้อสตูลลีก จัดการแข่งขันตะกร้อ ประกอบไปด้วย

3 รุ่นอายุ ไม่น้อยกว่ารุ่นละ 8 ทีม

           800,000  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

  รวม  4 โครงการ

    6.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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4 จัดการแข่งขันฟุตบอลสตูลลีก  -จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีก ไม่ต่ ากว่า 2 รุ่น

อายุ

 - ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 7 ทีม/รุ่น

อายุ

         2,240,000  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

5 จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลสตูลลีก  - จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลลีก

ไม่น้อยกว่า 2 รุ่น

 - ทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 10 ทีม/รุ่น

           800,000  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

6 จัดงานแข่งขันเซปักตะกร้อ 

(สตูลคัพเขาน้อยเกมส์)

จัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ  

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง

100,000 ห้างโลตัสสาขาสตูล กองการศึกษาฯ

7 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ -กิจกรรมท่ีจัดให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก

และแสดงความสามารถ ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม

- จ านวนเด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 5,000 คน

           800,000  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

8 พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา จัดอบรมให้ความรู้ ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

ให้กับประชาชนท่ีสนใจกีฬา 

อย่างน้อย 1 ประเภทกีฬา/ปี

           100,000  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

9 ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา

สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูล

ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสนามกีฬา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และสนามกีฬา

มาตรฐานแห่งท่ี 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูล ตามแบบท่ีก าหนด

           900,000  สนามกีฬาอบจ.สตูล กองการศึกษาฯ
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10 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาจังหวัด

สตูล

อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดสตูล เพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนการกีฬาจังหวัดสตูล

- เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดสตูล

สนใจด้านกีฬา ไม่น้อยกว่า 540 คน

- ชมรมกีฬาท่ีได้รับการสนับสนุน 31 ชมรม

         1,000,000  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ/

สมาคมกีฬา

จังหวัดสตูล

11 ศาสนิกสัมพันธ์  - จัดอบรมให้กับเด็กและเยาวชน

ในจังหวัดสตูล ไม่น้อยกว่า 6 คร้ัง/ปี

งบประมาณ 

- เด็กและเยาวชน ไม่น้อยกว่า 600 คน

70,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

12 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ

เยาวชนมุสลิมจังหวัดสตูล 

(ศูนย์คลองช้าง)

เด็กและเยาวชนมุสลิมพ่ีเล้ียง และวิทยากร 

ไม่น้อยกว่า 200 คน

240,000 ศูนย์คลองช้าง

อบจ.สตูล

กองการศึกษาฯ

13 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่

ผู้นับถือศาสนาพุทธ

- ประชาชนท่ีนับถือศาสนาพุทธในจังหวัดสตูล

เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 75 คน

- กิจกรรมท่ีจัดต้องไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม

80,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

14 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่

ผู้นับถือศาสนาอิสลาม

- ประชาชนในจังหวัดสตูล

เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 180 คน

- กิจกรรมท่ีจัดบริการประชาชนไม่น้อยกว่า 2 

กิจกรรม

160,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

15 อบรมผู้สอนภาษามลายูรูปแบบรูมี จัดอบรมให้แก่ประชาชนและผู้สอนภาษามลายู 

ในจังหวัดสตูล จ านวน 2 รุ่น 

รวมไม่น้อยกว่า 150 คน

200,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ
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16 อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก

และเยาวชน "รากแก้วแห่งปัญญา"

- จัดกิจกรรมค่ายอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม

จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน

- เด็กและเยาวชน อาสาสมัคร วิทยากร 

พ่ีเล้ียงไม่น้อยกว่า  80 คน

80,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองการศึกษาฯ

8,270,000

32,548,400

1 อบจ.พบประชาชน  ผู้น าท้องถ่ิน ผู้น าชุมชนประชาชน ทุกอ าเภอ  

ในท้องท่ีจังหวัดสตูล ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ 

ท้ังภาครัฐ และเอกชนร่วมกับองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล โดยจัดทุกต าบลหรือทุกอ าเภอ 

จ านวน 10 คร้ัง

         1,300,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล ส านักงานเลขาฯ

2 จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

 จัดประชุม/อบรมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล ตามระเบียบท่ีก าหนด

             80,000 อบจ.สตูล กองยุทธศาสตร์ฯ

3 ฝึกอบรมเก่ียวกับกฏหมาย

ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 "หลักสูตร ท าอย่างไรให้ได้มา

ซ่ึงข้อมูลข่าวสารของราชการ"

จัดฝึกอบรมบรรยายให้ความรู้ และแบ่งกลุ่มฝึก

ปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชน

ท่ัวไป และบุคลากรอบจ.สตูล จ านวนท้ังส้ิน

ประมาณ 60 คน

             70,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองยุทธศาสตร์ฯ

รวมท้ังส้ิน  42 โครงการ

รวม  16 โครงการ

    7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
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4 อบรม/สัมมนาผู้ประกอบการท่ีช าระ

ภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

 จัดอบรมสัมมนาจ านวน 1 คร้ังไม่น้อยกว่า 50 

คน

             50,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองคลัง

1,500,000

1 สุดยอดผู้น าสู่ความสมานฉันท์ จัดอบรมให้กับผู้น าภาคส่วนต่างๆ เช่น 

ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถ่ิน ผู้น าสตรี ฯลฯ คณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า

และพนักงาน อบจ.สตูล

         1,000,000 ในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี

จังหวัดสตูล

ส านักงานเลขาฯ

2 อบรมส่งเสริมประชาธิปไตย

ภาคพลเมือง

จัดอบรมให้กับ ผู้น าศาสนา คณะผู้บริหารท้องถ่ิน

สมาชิกสภาท้องถ่ิน ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน 

กรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าส่วน

ราชการ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ  ครู  

อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในจังหวัด

สตูล

             50,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล ส านักงานเลขาฯ

1,050,000

1 ค่าซ่อมใหญ่เคร่ืองจักรกลและ

ยานพาหนะ (Over Haul)

ซ่อมใหญ่เคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ 

(Over Haul)

           400,000 อบจ.สตูล กองช่าง

รวม  2 โครงการ

รวม  4 โครงการ

    7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

    7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2564
สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงาน

ด าเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
งบประมาณล าดับท่ี

พ.ศ. 2565

2 ปรับปรุง บ ารุงรักษา หรือซ่อมแซม

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน

จังหวัด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้างท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแบบแปลนท่ี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลก าหนด

           500,000  ในพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

กองช่าง

900,000

3,450,000

หมายเหตุ                               แสดงระยะเวลาเร่ิมต้ังแต่ขอความเห็นชอบด าเนินโครงการ /จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุของโครงการ

                              ส าหรับโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเร่ิมต้ังแต่ขอแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลางส่งให้กองพัสดุด าเนินการ

รวมท้ังส้ิน  8 โครงการ

รวม  2 โครงการ
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แผนงาน
จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนินการ

 

คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการท้ังหมด

จ านวน

งบประมาณ

 คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณท้ังหมด
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

   1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป
6 66.67               790,000 33.05

ส านักปลัดฯ,ส านักงานเลขานุการฯ,

กองยุทธศาสตร์,กองคลัง,

กองพัสดุฯ,กองการเจ้าหน้าท่ี

   2. แผนงานการศึกษา 1 11.11                 20,000 0.84 กองศึกษาฯ

   3. แผนงานการเกษตร 1 11.11                 30,000 1.26 กองสาธารณสุข

   4. แผนงานงบกลาง 1 11.11             1,550,000 64.85 กองสาธารณสุข

รวม 9 100.00            2,390,000 100.00

โครงการ/กิจกรรมท่ีไม่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินฯ อบจ.สตูล

ส าหรับโครงการท่ีไม่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(ไม่เป็นโครงการพัฒนาท่ีจัดท าบริการและกิจกรรมสาธารณะ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

แบบ ผด.01
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1 พัฒนากลไกการก ากับติดตาม

และประเมินผลการป้องกัน

การทุจริต

ติดตาม และประเมินผลการป้องกัน

การทุจริตในอบจ.สตูล ท่ีเป็นรูปธรรม 

และน าไปใช้ได้ในการตรวจสอบได้

อย่างจริงจัง และต่อเน่ือง

              20,000 อบจ.สตูล ส านักปลัดฯ

2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ

เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน

 จัดอบรม/สัมมนา คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาฯ และบุคลากร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

จ านวน 1 คร้ัง

            500,000 ในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี

จังหวัดสตูล

ส านักงานเลขาฯ

3 ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล

 - ติดตามโครงการตามมติ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาอบจ.

 - จัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

อบจ.สตูล

              50,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองยุทธศาสตร์ฯ

บัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

(ไม่เป็นโครงการพัฒนาท่ีจัดท าบริการและกิจกรรมสาธารณะ)
หน่วยงาน

ด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แบบ ผด.02
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ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงาน

ด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4 ฝึกอบรมเก่ียวกับงานการเงินการ

คลังขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล

จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีกองงานต่างๆ 

ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดท าฏีกา

เบิกจ่ายเงินใน อบจ.สตูล เข้าร่วม

อบรมจ านวน 50 คน

              50,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองคลัง

5 อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ

จัดซ้ือจัดจ้าง

จัดอบรมคณะกรรมการจัดซ้ือ

จัดจ้าง  จ านวน 1 รุ่น

              50,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองพัสดุฯ

6 ฝีกอบรมพัฒนาเพ่ิม

ประสิทธิภาพและการเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 

อบจ.สตูล

อบรม สัมมนา ของคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล แขกผู้มีเกียรติ

 และผู้สังเกตุการณ์ จ านวน 1 คร้ัง

            120,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองการเจ้าหน้าท่ี

           790,000 

1 นิเทศการศึกษา - จัดท าแผนนิเทศการศึกษา

- นิเทศการศึกษาและติดตาม

ประเมินผล

- จัดกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

อย่างน้อย 1 คร้ัง/ภาคการศึกษา

              20,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

             20,000 

2. แผนงานการศึกษา

  รวม  6 โครงการ

รวม  1 โครงการ
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ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ

หน่วยงาน

ด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

1 ท้องถ่ินไทยรวมใจภักด์ิรักษ์พ้ืนท่ีสี

เขียว

จัดกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ

ร่วมปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นการ

เทิดพระเกียรติและได้แสดงความ

จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

              30,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองสาธารณสุข

             30,000 

1 สมทบส านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ "กองทุนฟ้ืนฟู

สมรรถภาพจังหวัดสตูล"

สมทบส านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

จังหวัดสตูล

          1,550,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล กองสาธารณสุข

         1,550,000 

รวมท้ังส้ิน  9 โครงการ          2,390,000 

หมายเหตุ                     แสดงระยะเวลาเร่ิมต้ังแต่ขอความเห็นชอบด าเนินโครงการ/จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุของโครงการ

รวม  1 โครงการ

รวม  1 โครงการ

4. แผนงานงบกลาง

3. แผนงานการเกษตร
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