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ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
เรื่อง  แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

------------------------------

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล โดยผานการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล เม่ือวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๖ (๒) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ จึงอนุมัติและประกาศใชแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูลตามทายประกาศนี้

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์)
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
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บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ.2548 กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป และแผน
การดําเนินงานประจําป เพ่ือเปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลอง ระหวางแผนทุกแผน
และงบประมาณรายจายประจําป

เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีไดวางไว
แลวและใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 5 ซึ่งกําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.2557 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 เปนเอกสารท่ีระบุแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมเติมท้ังหมดท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557 เพ่ือทําใหแนวทางการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการ
การทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการ
ดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกยิง่ข้ึน

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล ไดรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ีจะมีการดําเนินการจริงในพ้ืนท่ี
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล โดยไดจัดประชุมคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ
และหัวหนาฝายทุกฝายเพ่ือบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานและกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายละเอียดแผนงาน/โครงการ เม่ือวันท่ี 21
พฤษภาคม 2557

ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล ไดจัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยนําขอมูลท่ีไดมาพิจารณาจัด
หมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวน
จังหวัดสตูลท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือนําเสนอใหคณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลพิจารณา เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2557 และ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดพิจารณารางแผนการ
ดําเนินงานเพ่ือนําเสนอผูบริหาร เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2557

ข้ันตอนท่ี 3 การประกาศใชแผนการดําเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
นํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เพ่ือประกาศใช
และปดประกาศโดยเปดเผยใหประชาชนทราบ  สามารถตรวจสอบได

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
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1. แสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
2. แสดงถึงความสอดคลองระหวางโครงการ/กิจกรรมกับงบประมาณรายจายประจําป
3. เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการตางๆ
4. งายตอการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปนั้น

แผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557

(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)



2.1 สงเสริมอาชีพและสนับสนุนการสรางองคความรูทางดานเกษตรกรรม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1 14.29 1,000,000  - 20.52  กองแผนฯ

รวม 1 14.29          1,000,000   - 20.52

3.3 จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณทันสมัยเพ่ือความปลอดภัยในการ
สัญจรท้ังทางบกทางนํ้า 1 14.28           1,823,630  - 37.42 กองชาง

3.6 บํารุงรักษา แหลงนํ้า ลําคลอง และระบบชลประทาน ใหมีประสิทธิภาพ
1 14.28 1,000,000  - 20.52  กองชาง

รวม 2 28.57 2,823,630  - 57.94

10.4 พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ และสถานท่ีในปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีใหทันสมัยและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 1 14.28 500,000  - 10.26  กองชาง

 รวม 1 14.28 500,000  - 10.26

สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรท่ี 10 การบริหารจัดการท่ีดี

 จํานวนโครงการ/
กิจกรรม

ท่ีดําเนินการ

 คิดเปนรอยละ
ของโครงการ/

กิจกรรมท้ังหมด
 หนวยดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

 จํานวน
งบประมาณ

ยุทธศาสตรท่ี 2 การเกษตรย่ังยืน

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีทันสมัย

2สรุป



ยุทธศาสตร
 จํานวนโครงการ/

กิจกรรม
ท่ีดําเนินการ

 คิดเปนรอยละ
ของโครงการ/

กิจกรรมท้ังหมด
 หนวยดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

 จํานวน
งบประมาณ

11.1 พัฒนานักเรียนใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุขในการเรียน 1 14.28 50,000  - 10.3 โรงเรียนนิคมฯ

11.4 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสรางแหลงเรียนรูในโรงเรียน 2 28.57              499,998 49 10.26 โรงเรียนนิคมฯ

รวม 3 42.85             549,998   49 11.29
รวมท้ังสิ้น 7 100.00          4,873,628   49 100.00

ยุทธศาสตรท่ี 11 การจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น

3สรุป



ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สต.

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการ

2.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุง
โรงอัดยางกอนในสถาบันเกษตรกร

 -อุดหนุนสํานักงานสหกรณจังหวัดสตูลเพื่อ
ปรับปรุงโรงอัดยางกอน และ
จัดกิจกรรมดานความรูเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของโรงงานอัดยางกอน
พรอมกับความรูเกี่ยวกับอุดมการณหลักการ

         1,000,000   - ต.ควนโพธิ์
อ.เมือง
จ.สตูล

กองแผนและ
งบประมาณ  กรกฎาคม - กันยายน 2557

*

3.5.1 ปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณอันตรายบน
ทางหลวง (Black spot)

 - อุดหนุนแขวงการทางสตูล ปรับปรุงจุดเส่ียง
และบริเวณอันตรายบนทางหลวง (Black spot)
บริเวณส่ีแยกเขาขาว (บานโกตา)
ต.กําแพง อ.ละงู

         1,823,630   -  ต.กําแพง
อ.ละงู
จ.สตูล

กองชาง
มิถุนายน - กรกฎาคม 2557

*

3.6.1 จัดทําฝายน้ําลนคลองดุสน
หมูที่ 1 หมูที่ 4
ต.ควนโดน
อ.ควนโดน

  - กอสรางฝายน้ําลนคลองดุสน
ตามแบบที่กําหนด

         1,000,000   - หมูที่ 1 หมูที่ 4
ต.ควนโดน
อ.ควนโดน
จ.สตูล

กองชาง
เมษายน - กันยายน 2557

*

3.3 จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณทันสมัยเพ่ือความปลอดภัยในการสัญจรทั้งทางบกทางนํ้า

 3.6 บํารุงรักษา แหลงนํ้า ลําคลอง และระบบชลประทาน ใหมีประสิทธิภาพ

บัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตรที่ 2 การเกษตรยั่งยืน

2.1 สงเสริมอาชีพ และสนับสนุนการสรางองคความรูทางดานการเกษตรกรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานที่ทันสมัย
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สต.

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการ

10.4.1 ปรับปรุง บํารุงรักษาหรือซอมแซม
เคร่ืองจักรกล ที่ดินและส่ิงกอสรางที่อยูใน
ความรับผิดชอบของอบจ.สตูล

 - ซอมเคร่ืองจักรกล            500,000   - อบจ.สตูล กองชาง
พฤษภาคม 2557

*

11.1.1 โครงการรักการอาน  - จัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหกับนักเรียน              50,000   - โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖
ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง
จ.สตูล

โรงเรียนนิคมฯ
มิถุนายน - กันยายน 2557

*

11.4.1 ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา  - ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาของโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง ๖

           134,178   49 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖
ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง
จ.สตูล

โรงเรียนนิคมฯ
มิถุนายน - กันยายน 2557

*

11.4.2  ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลเปนลานกีฬา
อเนกประสงค

  - ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลของโรงเรียนเปน
ลานกีฬาอเนกประสงค

           365,820   - โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖
ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง
จ.สตูล

โรงเรียนนิคมฯ
มิถุนายน - กันยายน 2557

*

หมายเหตุ

X ยุทธศาสตร

X.X แนวทางากรพัฒนา

X.X.X โครงการ/กิจกรรม

11.4 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสรางแหลงเรียนรูในโรงเรียน

 * โครงการตามบัญชีโอนตั้งจายรายการใหม

11.1 พัฒนานักเรียนใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุขในการเรียน

ยุทธศาสตรที่ 11 การจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน

ยุทธศาสตรที่ 10 การบริหารจัดการที่ดี

10.4 พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ และสถานที่ในปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหทันสมัยและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
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