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บทนํา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2548  กําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผน  
การดําเนินงานประจําปี เพื่อเป็นการกําหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง ระหว่างแผนทุกแผน  
และงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 เพื่อให้การดําเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้
แล้วและให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 5  ซึ่งกําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี 

วัตถุประสงค์ของแผนการดาํเนนิงานประจาํปี พ.ศ. 2554 เพิ่มเติมฉบบัที่ 1 

           แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติมทั้งหมดที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อทําให้แนวทางการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการ
การทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการ
ดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนการจดัทําแผนการดําเนนิงาน 
ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล  ได้รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยได้จัดประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายเพื่อบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานและกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายละเอียดแผนงาน/โครงการ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 
2554  

ขั้นตอนที่ 2  การจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ได้จัดทําร่างแผนการดําเนินงานโดยนําข้อมูลที่ได้มา
พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูลที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อนําเสนอให้
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลพิจารณา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 
2554 และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ได้พิจารณาร่าง
แผนการดําเนินงานเพื่อนําเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่   9  พฤศจิกายน 2554 

ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการดําเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
นําร่างแผนการดําเนินงานเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพื่อประกาศใช้  
และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ  สามารถตรวจสอบได้ 

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



ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด หนวยดําเนินการ

 1.1 พัฒนากอสราง ปรับปรุง แหลงทองเที่ยวใหมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกครบครัน 1 0.64 450,000 1.02 กองชาง

รวม 1 0.64 450,000 1.02

2.1 การกอสรางบูรณะ และบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม
ทางบกทางน้ําใหเชื่อมโยงกันทั้งจังหวัด 5 3.21 26,332,000 59.72 กองชาง

รวม 5 3.21 26,332,000 59.72

3.2 สงเสริมและสนับสนุนดานการตลาดสินคาการเกษตร 1 0.64 300,000 0.68 กองชาง

3.5 สงเสริมการลงทุนและการพาณิชย 2 1.28 2,805,000 6.36 กองชาง

3.6 พัฒนาการคาชายแดนภาคใตใหมีประสิทธิภาพ 1 0.64 250,000 0.57 กองชาง
รวม 4 2.56 3,355,000 7.61

4.2 สงเสริม สนับสนุนการเพิ่มชองทางการเรียนรูใหแกประชาชน 1 0.64 232,068 0.53 กองการศึกษาฯ
4.4 สงเสริม สนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการ 3 1.92 1,514,000 3.43 กองชาง

รวม 4 2.56 1,746,068 3.96

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

4. การพัฒนาดานสังคม

3. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาดานการทองเที่ยวที่ประทับใจ

2. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานที่ทันสมัย
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด หนวยดําเนินการ

5.4 สงเสริมใหมีการสรางงานศิลปะของทองถ่ินใหมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว 2 1.28 3,580,000 8.12 กองชาง

รวม 2 1.28 3,580,000 8.12

6.2 สงเสริมการฟนฟูและบําบัดสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 1 0.64 13,000 0.03 กองชาง

6.3 สนับสนุนใหมีการเฝาระวังและปองกันมิใหทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม 2 1.28 1,700,000 3.86 กองชาง

รวม 3 1.92 1,713,000 3.89

7.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและเสริมสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกร 2 1.28 423,500 0.41 กองแผนฯ

7.5 การปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สถานที่ปฏิบัติงาน 5 3.21 2,292,200 2.21

กองแผนฯ
กองการศึกษา

กองชาง
รวม 7 4.49 2,715,700 2.62

    8.3 พัฒนาอาคาร สถานท่ี สภาพแวดลอมและสรางแหลงเรียนรู 1 0.64 4,200,000 4.05 กองการศึกษา
รวม 1 0.64 4,200,000 4.05

รวมทั้งสิ้น 27 17.31 44,091,768 43

7. ดานการพัฒนาเพ่ือความสมานฉันทและบริหารจัดการองคกรที่ดี

8 ดานการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในการพัฒนาทองถิ่น

6. การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5. การพัฒนาดานศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
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มิ.ย ก.ค ส.ค 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

1.1.1 กอสรางหองนํ้าสาธารณะ
แหลงทองเท่ียวบอเจ็ดลูก

 - กอสรางหองนํ้า
สาธารณะแหลงทองเท่ียว
บอเจ็ดลูก ตามแบบฯ

450,000 ต.ปากนํ้า
อ.ละงู

กองชาง

2.1.1 กอสรางถนน คสล.สาย
บานสะพานโยง หมูท่ี 1 -
 บานสะพานเหล็ก
หมูท่ี 6 ต.ควนโดน
 อ.ควนโดน จ.สตูล

 - ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว
 1.200 กม.หรือพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 6,300 ตรม.

       5,332,000 ต.ควนโดน
อ.ควนโดน
จังหวัดสตูล

กองชาง

2.1.2 กอสรางสะพานขาม
คลองมําบัง(เทศบาล
เมือง-ต.ควนขัน)

 - สะพาน ขนาดกวาง 8.00
 ม. ยาว 38 ม.

       5,000,000 อ.เมือง
จังหวัดสตูล

กองชาง

2.1.3 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลสติกคอนกรีต
สายบานยางในคง ม.12
ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

 - ขนาดกวาง 6.00 ม.
ยาว 1.000 กม.หรือพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 6,000 ตรม.

       5,000,000 ต.ละงู
อ.ละงู
จังหวัดสตูล

กองชาง

สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

 2.1 กอสราง บูรณะ และบํารุงรักษา เสนทางคมนาคม ทางบก และทางน้ําใหเชื่อมโยงกันท้ังจังหวัด

1. การพัฒนาดานการทองเท่ียวท่ีประทับใจ
1.1 พัฒนา กอสราง ปรับปรุง แหลงทองเท่ียวใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน

พ.ศ 2555

 2 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีทันสมัย

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

พ.ศ 2554

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม งบประมาณ
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มิ.ย ก.ค ส.ค 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
สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
พ.ศ 2555พ.ศ 2554ลําดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ

2.1.4 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลสติกคอนกรีต
สายบานหวยไทร ต.ละงู
อ.ละงู-บานผัง 41
ต.อุไดเจริญ
อ.ควนกาหลง จ.สตูล

 -ขนาดกวาง 6.00 ม.ยาว
1.000 กม.หรือพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 6,000 ตรม.ไหลทาง
ขางละ
1 ม.

       6,000,000 ต.ละงู
อ.ละงู -
ต.อุไดเจริญ
อ.ควนกาหลง
จังหวัดสตูล

กองชาง

2.1.5 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลสติกคอนกรีต
สายพรุตนออ ม.5
ต.ทาเรือ-บานสวนไทย
ม.7 ต.แป-ระ อ.ทาแพ จ.
สตูล

 -ขนาดกวาง 6.00 ม.ยาว
1.000 กม.หรือพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 6,000 ตรม.

       5,000,000 ต.ทาเรือ-
ต.แป-ระ
อ.ทาแพ
จังหวัดสตูล

กองชาง

3.2.1 กอสรางรั้วลวดหนาม
รอบตลาดกลางเพ่ือ
การเกษตรและสินคา
พ้ืนเมือง

 - กอสรางรั้วลวดหนาม
รอบตลาดกลางเพ่ือ
การเกษตรและสินคา
พ้ืนเมือง

         300,000 ต.ควนโดน
อ.ควนโดน

กองชาง

3.5.1 ปรับปรุงตลาดนัด
ควนโดน

 - ปรับปรุงตลาดนัด
ควนโดน

       1,000,000 อําเภอ
ควนโดน

กองชาง

 3 ดานเศรษฐกิจ
3.1 สงเสริมและพัฒนาการเกษตร

3.5 สงเสริมการลงทุนและการพาณิชย

3.2 สงเสริมและสนับสนุนดานการตลาดสินคาการเกษตร
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มิ.ย ก.ค ส.ค 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
สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
พ.ศ 2555พ.ศ 2554ลําดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ

3.5.2 กอสรางถนน คสล.
ทางเขาตลาดนัดควนโดน

 - กอสรางถนน คสล.
ทางเขาตลาดนัดควนโดน
ขนาดกวาง 6.40 ม.ยาว
0.095 กม.หรือพ้ืนท่ีเฉลี่ย
ไมนอยกวา 608 ตรม.
พรอมคูระบายนํ้า
ตามแบบฯ

       1,805,000 อําเภอ
ควนโดน

กองชาง

3.6.1 ปรับปรุงหองละหมาด
ตลาดนัดชายแดนวัง
ประจัน

 - ปรับปรุงหองละหมาด
ตลาดนัดชายแดนวังประจัน
 ตามแบบฯ

         250,000 ต.วังประจัน
อ.ควนโดน
จังหวัดสตูล

กองชาง

4.2.1 ศูนยการเรียนรูชุมชน
องคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล

 - ตกแตงศูนยการเรียนรู
ชุมชนองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล

         232,068 จังหวัดสตูล กอง
การ
ศึกษาฯ

4.4.1 กอสรางอาคารละหมาด
สนามกีฬากลางจังหวัด
สตูล

 - กอสรางอาคารละหมาด
ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว
5.00 ม.ตามแบบฯ

         411,000 สนามกีฬา
กลางจังหวัด
สตูล

กองชาง

4.4.2 กอสรางหองนํ้าสาธารณะ
สนามกีฬากลางจังหวัด
สตูล

 - กอสรางหองนํ้า
สาธารณะสนามกีฬากลาง
จังหวัดสตูล

         792,000 สนามกีฬา
กลางจังหวัด
สตูล

กองชาง

4.4 สงเสริม  สนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการ

3.6 พัฒนาการคาชายแดนใหมีประสิทธิภาพ

4 ดานสังคม
4.2 สงเสริม  สนับสนุนเพ่ิมชองทางการเรียนรูใหแกประชาชน
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มิ.ย ก.ค ส.ค 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
สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
พ.ศ 2555พ.ศ 2554ลําดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ

4.4.3 ปรับปรุงระบบไฟฟาสอง
สวางสนามกีฬากลาง
จังหวัดสตูล

 - ปรับปรุงระบบไฟฟาสอง
สวางสนามกีฬากลาง
จังหวัดสตูล

         311,000 สนามกีฬา
กลางจังหวัด
สตูล

กองชาง

5.4.1 กอสรางซุมประตูเมืองสตูล  - กอสรางซุมประตูเมือง
สตูล

       1,580,000 จังหวัดสตูล กองชาง

5.4.2 ปรับปรุงซอมแซมซุม
ประตูเมืองสตูล

 - ปรับปรุงซอมแซมซุม
ประตูเมืองสตูล

       2,000,000 จังหวัดสตูล กองชาง

6.2.1 อบจ.สตูล สีเขียว 54  - จัดกิจกรรมปลูกตนไม
บริเวณแหลงทองเท่ียวหาด
ราไวและศูนยเครื่องจักรกล
 อบจ.สตูล

           13,000 จังหวัดสตูล กองชาง

6.3.1 กอสรางระบบระบายนํ้า
เกาะหลีเปะ

กอสรางระบบระบายนํ้า
พรอมประตูนํ้า ความยาว
ไมนอยกวา165 เมตร
ตามแบบฯ

       1,000,000 จังหวัดสตูล กองชาง
6.3 สนับสนุนใหมีการเฝาระวังและปองกันมิใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม

5 การพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น

6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม
6.2 สงเสริมการฟนฟู  และบําบัดสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

5.4 สงเสริมใหมีการสรางงานศิลปะของทองถิ่นใหมีเอกลักษณเฉพาะตัว
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มิ.ย ก.ค ส.ค 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
สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
พ.ศ 2555พ.ศ 2554ลําดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ

6.3.2 กอสรางเข่ือนหินปองกัน
คลื่นซัดชายฝง

กอสรางเข่ือนหินปองกัน
คลื่นซัดชายฝงหลัง
โรงพยาบาลสุขภาพตําบล
เกาะสาหราย ม.5
ต.เกาะสาหราย อ.เมือง
จ.สตูล ความยาวไมนอย
กวา 50.00 ม.ตามแบบฯ

         700,000 ต.เกาะสาหราย
อ.เมืองจังหวัด
สตูล

กองชาง

7.3.1 ศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเบื้องตนลาน
จอดรถตลาดนัดชายแดน

 - จางองคกรหรือ
สถาบันการศึกษา
ดําเนินการศึกษาวิจัย
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตนลานจอดรถตลาด
นัดชายแดน

         333,500 จังหวัดสตูล กองแผนฯ

7.3.2 ออกแบบพิพิธภัณฑ
บริเวณศูนยขอมูล
สารสนเทศการทองเท่ียว

 - จางออกแบบพิพิธภัณฑ
บริเวณศูนยขอมูล
สารสนเทศการทองเท่ียว

           90,000 จังหวัดสตูล กองชาง

7.5.1 สํานักงานไรกระดาษ  - จัดทําระบบสํานักงานไร
กระดาษ

       2,000,000 อบจ.สตูล กองแผนฯ

 7 ดานการพัฒนาเพ่ือความสมานฉันทและบริหารจัดการองคกรท่ีดี
7.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการ  และเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกร

7.5 การปรับปรุง  พัฒนา  เคร่ืองมือเคร่ืองใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสถานท่ีปฏิบัติงาน
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กิจกรรม งบประมาณ

7.5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพ
เครื่องมือ เครื่องใช
ประจําสํานักงาน
อบจ. สตูล

 - จัดซื้อคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง

           17,000 อบจ.สตูล กองแผนฯ

7.5.3 "  - จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด
เลเซอร / ชนิด LED
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

             5,200 อบจ.สตูล กอง
การ
ศึกษาฯ

7.5.4 "  - จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบ
ใชกระดาษธรรมดา จํานวน
 1 เครื่อง

           18,000 อบจ.สตูล กอง
การ
ศึกษาฯ

7.5.5 ปรับปรุงสิ่งอํานวยความ
สะดวกแกคนพิการ
สํานักงาน อบจ.สตูล

 - ปรับปรุงสิ่งอํานวยความ
สะดวกแกคนพิการ
สํานักงาน อบจ.สตูล

         252,000 อบจ.สตูล กอชาง

8.3.1 สมทบคากอสรางอาคาร
เรียนของโรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6

 - สมทบคากอสรางอาคาร
เรียนของโรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6

       4,200,000 อ.มะนัง
จ.สตูล

กอง
การ
ศึกษาฯ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

8.3 พัฒนาอาคาร  สถานท่ี  สภาพแวดลอม  และสรางแหลงเรียนรู
8 ดานการพัฒนาการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในการพัฒนาทองถิ่น

X

X.X

X.X.X
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