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บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กาหนดให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดาเนินงานประจาปี เพื่อเป็นการกาหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง ระหว่างแผนและงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้วและให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่
6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาหนดให้การจัดทาแผนการดาเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอานาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดทาแผนการดาเนินงานจากแผนงานโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการจริงเท่านั้น โดยให้จัดทาแผนการ
ดาเนินงานเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำนประจำปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
แผนการดาเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ทาให้แนวทางการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น

1

ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
1. แสดงถึงความชัดเจนในการนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
2. แสดงถึงความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรมกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ
4. ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น

2

แบบผด.01
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนการ

1
1

25.00

500,000

2.06

25.00

500,000

2.06

2
2

50.00

1,715,600

7.08

50.00

1,715,600

7.08

25.00

22,000,000

90.85

รวม

1
1

รวมทั้งสิ้น

4

25.00
100

22,000,000
24,215,600

90.85
100

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
6.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

สรุป

3

กองส่งเสริมฯ

บัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
/ผลผลิต

แบบ ผด.02

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ในพื้นที่จังหวัดสตูล

สานักปลัดฯ

1,163,900

ตาบลอุใดเจริญ
อาเภอควนกาหลง

กองช่าง

551,700

ตาบลทุ่งนุ้ย
อาเภอควนกาหลง

กองช่าง

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนการ
1

รวม

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว

- จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว จานวนไม่น้อยกว่า 2
หลักสูตร

1 โครงการ

500,000

500,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต สาย สต.1-0021
บ้านไร่สาธิต-บ้างผัง 44
ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
0.400 กิโลเมตร

2

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต สาย สต.1-0074
บ้านน้าร้อน ตาบลทุ่งนุ้ย
อาเภอควนกาหลง

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 1.00 เมตร ระยะทาง 0.120 กิโลเมตร

รวม

2 โครงการ

1,715,600

4

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

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

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
/ผลผลิต

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ดาเนินการ

อาเภอเมือง จังหวัดสตูล

กองส่งเสริมฯ

งบประมาณ

พ.ศ. 2562

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

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
6.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
1

รวม

จัดซื้อที่ดิน

จัดซื้อที่ดิน เนื้อที่รวมไม่น้อยกว่า 12 ไร่
เพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเยาวชน
1 โครงการ

หมายเหตุ

22,000,000

22,000,000

X

ยุทธศาสตร์

X.X

โครงการ/กิจกรรม
แสดงระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ขอความเห็นชอบดาเนินโครงการ /จัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโครงการ
สาหรับโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเริ่มตั้งแต่ขอแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลางส่งให้กองพัสดุดาเนินการ

5

พ.ศ. 2563

บัญชีสรุปครุภัณฑ์และงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานการศึกษา
รวม
2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
2.1 แผนงานการศึกษา
รวม
3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
3.1 แผนงานการศึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น

สรุป

จานวนครุภัณฑ์
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของรายการครุภัณฑ์
ทั้งหมด

1
1

33.33
33.33

451,200
451,200

53.38
53.38

1
1

33.33
33.33

372,000
372,000

44.01
44.01

1
1

33.33
33.33

22,000
22,000

2.60
2.60

3

100.00

845,200

100.00

6

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

บัญชีรายละเอียดครุภัณฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก
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. ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานการศึกษา
1

รวม

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In
One สำหรับงำนสำนักงำน

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงำน
สำนักงำน จำนวน 24 เครื่อง ๆละ 17,000 บำท
2. ติดตั้งจุดกระจำยสัญญำณระบบ LAN ประจำห้อง
จำนวน 24 จุด ๆ ละ 1,800 บำท

1 รายการ

451,200

โรงเรียนนิคมพัฒนำผัง 6

กองกำรศึกษำฯ

โรงเรียนนิคมพัฒนำผัง 6

กองกำรศึกษำฯ

451,200

2. ประเภทครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
2.1 แผนงานการศึกษา
1

รวม

โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV)

1 รายการ

- จัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ขนำด 55 นิ้ว จำนวน 10 เครื่องๆ ละ 18,200 บำท
- ติดตั้งระบบเก็บเข้ำ - ออกในกำรใช้งำนโทรทัศน์ จำนวน
10 จุดๆ ละ 19,000 บำท

372,000

372,000
7

แบบ ผด.02/1

ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3. ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
3.1 แผนงานการศึกษา
1

รวม

เครื่องวัดอุณหภูมิระบบ
อินฟรำเรด

จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟรำเรด จำนวน 10
เครื่อง เพื่อดำเนินกำรตำมแนวทำงกำรป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
ในโรงเรียนนิคมพัฒนำผัง 6 โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิร่ำงกำยระบบอินฟรำเรดชนิดไม่
สัมผัสหน้ำผำกแบบมือถือ
2. แสดงผลค่ำที่วัดได้บนหน้ำจอ LED ใช้เทคนิคกำรวัด
แบบอินฟรำเรด โดยไม่ต้องสัมผัสเพื่อลดกำรติดเชื้อจำก
กำรสัมผัส
3. สำมำถวัดอุณหภูมิร่ำงกำยได้ในช่วงไม่น้อยกว่ำ
32-42.9 องศำเซลเซียส มีควำมละเอียดในกำรวัด
4. ตัวเครื่องมีขนำดกะทัดรัดสำมำรถเคลื่อนย้ำยไปใช้ใน
สถำนที่ต่ำงๆ ได้สะดวก

1 รายการ

หมายเหตุ

22,000

โรงเรียนนิคมพัฒนำผัง 6

กองกำรศึกษำฯ

22,000

X.
X.X

ประเภทครุภณ
ั ฑ์
แผนงำน
แสดงระยะเวลำเริ่มตั้งแต่กำรขอควำมเห็นชอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ

ลงชื่อ...................................................เจ้ำหน้ำที่
(.....................................................)

ตำแหน่ง ....................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้อำนวยกำรกองทีเ่ สนอขอเพิม่ แผน
(.................................................)
ตำแหน่ง .........................................................
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แบบผด.01

บัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
สาหรับ โครงการทีไ่ ม่บรรจุในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) และไม่ใช้งบประมาณ
(ไม่เป็นโครงการพัฒนาทีจ่ ัดทาบริการและกิจกรรมสาธารณะ)
แผนงาน

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

-

กองแผนและงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมที่ไม่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ อบจ.สตูล
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

รวม

สรุป

100.00

1
1

100.00
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-

-

บัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
สาหรับ โครงการทีไ่ ม่บรรจุในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) และไม่ใช้งบประมาณ
(ไม่เป็นโครงการพัฒนาทีจ่ ัดทาบริการและกิจกรรมสาธารณะ)
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
/ผลผลิต

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ดาเนินการ

อบจ.สตูล

กองแผนฯ

พ.ศ. 2562

1

รวม

1 โครงการ

หมายเหตุ

-

-

X
X.X

แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
แสดงระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ขอความเห็นชอบดาเนินโครงการ/จัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโครงการ
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พ.ศ. 2563

ก.ย. 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. แผนงานบริหารงานทั่วไป
กองแผนและงบประมาณ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
-จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การใช้งานระบบประชุม
หลักสูตร "การใช้งานระบบประชุม
ทางไกลออนไลน์
ทางไกลออนไลน์ (Vidio Conference)
(Vidio Conference) ผ่านระบบ
ผ่านระบบ ZOOM" ของอบจ.สตูล
ZOOM" ของอบจ.สตูล ประจาปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน 2
งบประมาณ พ.ศ.2563
รุ่นๆ ละ 20 คน

แบบ ผด.02

บัญชีสรุปครุภัณฑ์และงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
สาหรับ ครุภัณฑ์ที่ไม่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(ไม่เป็นครุภัณฑ์ที่จัดทาบริการและกิจกรรมสาธารณะ)
ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน
1. ครุภัณฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
รวม
2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
รวม
รวมทั้งสิ้น

สรุป

จานวนครุภัณฑ์
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของรายการครุภัณฑ์
ทั้งหมด

2
2

66.67
66.67

30,000
30,000

69.77
69.77

1
1
3

33.33
33.33
100.00

13,000
13,000
43,000

30.23
30.23
100.00
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จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

บัญชีรายละเอียดครุภัณฑ์
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
สำหรับ ครุภัณฑ์ทไี่ ม่บรรจุในแผนพัฒนำ (พ.ศ.2561-2565)
(ไม่เป็นครุภัณฑ์ทจี่ ัดทำบริกำรและกิจกรรมสำธำรณะ)
ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก
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. ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1

เต้นท์โครงเหล็ก

จัดซื้อเต้นท์โครงเหล็ก จำนวน 1 หลัง
ขนำดไม่น้อยกว่ำ กว้ำง 3 เมตร ยำว 3 เมตร สูง 2 เมตร

6,000

ท่ำเทียบเรือปำกบำรำ
อ.ละงู

สำนักปลัดฯ

2

วิทยุสื่อสำร

จัดซื้อวิทยุสื่อสำร จำนวน 10 เครือ่ ง
ขนำด 5 วัตต์ ส่งสัญญำณในที่โล่งได้ไม่น้อยกว่ำ 3 กิโลเมตร

24,000

ท่ำเทียบเรือปำกบำรำ
อ.ละงู

สำนักปลัดฯ

รวม

2 รายการ

30,000

2. ประเภทครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1
รวม

เครื่องตัดหญ้ำแบบเข็น

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง

1 รายการ

หมายเหตุ

13,000 สนำมกีฬำมำตรฐำนแห่งที่ 2
อบจ.สตูล
13,000

X.
X.X

ประเภทครุภณ
ั ฑ์
แผนงำน
แสดงระยะเวลำเริ่มตั้งแต่ขอควำมเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ
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แบบ ผด.02/1

กองกำรศึกษำฯ

