


 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
เรื่อง  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เพ่ิมเติมฉบับที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

------------------------------ 
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บริหารส่วนจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๖ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
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พ.ศ.๒๕๕๖ เพ่ิมเติมฉบับที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตามท้ายประกาศนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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บทน ำ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.2548  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผน  
การด าเนินงานประจ าปี เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง ระหว่างแผนทุกแผน  
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้
แล้วและให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 

วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ.2556 เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 

 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมเติมทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ.2556 เพ่ือท าให้แนวทางการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการ
การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการ
ด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล  ไดร้วบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยได้จัดประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายเพ่ือบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานและก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายละเอียดแผนงาน/โครงการ เมื่อวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2555  

ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ไดจ้ัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูลที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลพิจารณา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้พิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงานเพ่ือน าเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 

ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพ่ือประกาศใช้  
และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ  สามารถตรวจสอบได้ 

ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

1. แสดงถึงความชัดเจนในการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
2. แสดงถึงความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรมกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 
4. ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น 



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จํานวนโครงการ/

กิจกรรม

ที่ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการ/กิจกรรม

ทั้งหมด

จํานวน

งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยดําเนินการ

2.1 การก่อสร้างบูรณะ และบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม 

ทางบก และทางน้ําให้เชื่อมโยงกันทั้งจังหวัด
4 12.90 14,542,000 55.06 กองช่าง

2.2 ก่อสร้าง  บูรณะ  และบํารุงรักษา  แหล่งน้ํา  ระบบชลประทาน  

ระบบประปา  ขยายเขตการบริการ  น้ําประปา  และไฟฟ้าสาธารณะ
2 6.45 5,559,688         21.05 กองช่าง

รวม 6 19.35 20,101,688 76.11

7.5 การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

สถานที่ปฏิบัติงาน
3 70.97 2,060,400 7.80 ทุกส่วนราชการ

รวม 3 70.97 2,060,400 7.80

8.3  พัฒนาอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมและสร้างแหล่งเรียนรู้ 3 9.68 4,251,000 16.09 รร.นิคมฯ

รวม 3 9.68 4,251,000 16.09

รวมทั้งสิ้น 12 100 26,413,088 100

7. การพัฒนาเพื่อความสมานฉันท์และการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

8. การพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพิ่มเติมฉบับที่ 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย

สรุป  2



พ.ค. 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.

2.1.1 ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สายหมู่ที่ 3, หมู่ที่ 9 ต.ท่าแพ -

หมู่ที่ 4 ต.ควนกาหลง

 - ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

ระยะทาง 1.627 กม. หรือ 

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,762 ตร.ม.

 - จํานวน

ระยะทาง

5,000,000    หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 9 

ต.ท่าแพ - หมู่ที่ 4

 ต.ควนกาหลง

กองช่าง

*

2.1.2 ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบ

คลองมําบัง หมู่ที่ 5 ต.บ้านควน

อ.เมือง

 - ก่อสร้างถนน คสล. 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 

ระยะทาง 1.341 กม. หรือ

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,705 ตร.ม.

 - จํานวน

ระยะทาง

6,142,000    หมู่ที่ 5 

ต.บ้านควน

อ.เมือง

กองช่าง

**

2.1.3 ก่อสร้างสะพาน คสล.

บนถนนสายบ้านช่องงับ - 

บ้านบารายี ต.นาทอน 

อ.ทุ่งหว้า

 - ก่อสร้างสะพานคสล. ขนาดกว้าง

 7.00 เมตร ยาว 22.00 ม.

 - จํานวน

ระยะทาง

    2,700,000  บ้านช่องงับ - 

บ้านบารายี 

ต.นาทอน 

อ.ทุ่งหว้า

กองช่าง

**

2.1.4 ก่อสร้างสะพาน คสล. สําหรับ

ท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 3 ต.ตํามะลัง

อ.เมือง

 -  ก่อสร้างสะพาน คสล. 

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.00 ตร.ม.

 - จํานวน

ระยะทาง

      700,000  หมู่ที่ 3

 ต.ตํามะลัง 

อ.เมือง

กองช่าง

**

2.2.1 ค่าวางท่อติดตั้งประปาบริเวณ

ชุมชน ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง

 - อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค

จังหวัดสตูล เพื่อวางท่อติดตั้ง

ประปา จํานวน 1 แห่ง

 - จํานวนแห่ง         59,688 ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง

อ.เมือง

กองช่าง 

**

บัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติมฉบับที่ 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ

หน่วย

ดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย

 2.1  ก่อสร้าง บูรณะ และบํารุงรักษา เส้นทางคมนาคม ทางบก และทางน้ําให้เชื่อมโยงกันทั้งจังหวัด

พ.ศ.2557
 ตัวชี้วัด

2.2  ก่อสร้าง  บูรณะ  และบํารุงรักษา  แหล่งน้ํา  ระบบชลประทาน  ระบบประปา  ขยายเขตการบริการ  น้ําประปา  และไฟฟ้าสาธารณะ

พ.ศ.2556

3



พ.ค. 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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ

หน่วย

ดําเนินการ

พ.ศ.2557
 ตัวชี้วัด

พ.ศ.2556

2.2.2 ติดตั้งระบบส่องสว่าง

"HIGH MAST"

 - อุดหนุนแขวงการทางสตูลเพื่อ

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่จังหวัด

สตูล จํานวน 9 ต้น

 - จํานวนต้น     5,500,000 ในพท.จังหวัดสตูล กองช่าง

**

7.5.1/1 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ 

เครื่องใช้ประจําสํานักงาน 

อบจ. สตูล

 - จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์ ขนาด 4,000 ANSI 

Lumens จํานวน 1 ชุด

  - จํานวนชุด         64,900 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

**

7.5.1/2
"

 - จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์

ไฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว จํานวน 1 ตัว

 - จํานวนตัว         19,900 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

**

7.5.1/3

"

 - จัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED 

ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 

จํานวน 4 จอ

 - จํานวนจอ         12,400 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

**

7.5.1/4
"

 - จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 

1 kVA จํานวน 2 เครื่อง

 - จํานวนเครื่อง         11,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

**

7.5.1/5

"

 - จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์ ขนาด 2500 ANSI 

Lumens จํานวน 1 ชุด

 - จํานวนชุด         23,900 อบจ.สตูล กองแผนฯ

**

7.5.1/6

"

 - จัดซื้อหม้อต้มน้ําร้อน ขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 30 ซม. ความจุ 

21 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง

 - จํานวนเครื่อง         13,500 อบจ.สตูล กองแผนฯ

**

7.5.1/7

"

 - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ

สํานักงาน ขนาดจอไม่น้อยกว่า

18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

 - จํานวนเครื่อง         15,000 อบจ.สตูล กองแผนฯ

**

ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการพัฒนาเพื่อความสมานฉันท์และบริหารจัดการองค์กรที่ดี

7.5  การปรับปรุง  พัฒนา  เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสถานที่ปฏิบัติงาน
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พ.ค. 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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ

หน่วย

ดําเนินการ

พ.ศ.2557
 ตัวชี้วัด

พ.ศ.2556

7.5.1/8 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ 

เครื่องใช้ประจําสํานักงาน 

อบจ. สตูล

 - จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 

750 VA จํานวน 3 เครื่อง

 - จํานวนเครื่อง           5,400 อบจ.สตูล กองแผนฯ

**

7.5.1/9

"

 - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ

สํานักงาน ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 

นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

 - จํานวนเครื่อง         15,000 อบจ.สตูล กองคลัง

**

7.5.1/10

"

 - จัดซื้อเครื่องพิมชนิดเลเซอร์ 

ขาวดํา (18 หน้า/นาที) 

จํานวน 1 เครื่อง

 - จํานวนเครื่อง           3,600 อบจ.สตูล กองคลัง

**

7.5.1/11
"

 - จัดซื้อเครื่องพิม Mutifunction 

ชนิดเลเซอร์/ LED จํานวน 1 เครื่อง

 - จํานวนเครื่อง         24,000 อบจ.สตูล กองคลัง

**

7.5.1/12
"

 - จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 

750 VA จํานวน 3 เครื่อง

 - จํานวนเครื่อง           5,400 อบจ.สตูล กองคลัง

**

7.5.1/13
"

 - จัดซื้อ Pole จํานวน 3 อัน  - จํานวนอัน           4,000 อบจ.สตูล กองช่าง

**
7.5.1/14

"

 - จัดซื้อล้อวัดระยะแบบดิจิตอล 

วัดระยะทางได้ไม่น้อยกว่า 999,999

 เมตร จํานวน 1 อัน

 - จํานวนอัน         12,000 อบจ.สตูล กองช่าง

**

7.5.1/15

"

 - จัดซื้อ PIN  เส้นผ่านศูนย์กลางไม่

น้อยกว่า 3/8 นิ้ว ความยาวไม่น้อย

กว่า 30 นิ้ว จํานวน 5 อัน

 - จํานวนอัน           1,500 อบจ.สตูล กองช่าง

**

7.5.1/16

"

 - จัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอร์

ใยแก้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 60 

เมตร จํานวน 2 ม้วน

 - จํานวนม้วน           3,600 อบจ.สตูล กองช่าง

**

7.5.1/17

"

 - จัดซื้อตู้เหล็กเอกสาร 2 บานเปิด 

มือจับปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 

91.5 X45.7X183 ซม. จํานวน 2 ตู้

 - จํานวนตู้           9,000 อบจ.สตูล กองช่าง

**
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ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ

หน่วย

ดําเนินการ

พ.ศ.2557
 ตัวชี้วัด

พ.ศ.2556

7.5.1/18 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ 

เครื่องใช้ประจําสํานักงาน

อบจ. สตูล

 - จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ 

FM ย่านความถี่ 245 MHz 

จํานวน 5 เครื่อง

 - จํานวนเครื่อง         20,000 อบจ.สตูล กองช่าง

**

7.5.1/19

"

 - จัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว 

ระบบอินฟาเรด จํานวน 1 ชุด

 - จํานวนชุด         96,300 อบจ.สตูล กอง

การศึกษาฯ

**

7.5.1/20

"

 - จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ จํานวน 1 ชุด

 - จํานวนชุด       200,000 รร.นิคมพัฒนาผัง

 6

กอง

การศึกษาฯ

**

7.5.2 ติดตั้งระบบปรับอากาศภายใน

ศูนย์บริการพิพิธภัณฑ์ภาพถ่าย

 อาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

การท่องเที่ยว

 - ติดตั้งระบบปรับอากาศภายใน

ศูนย์บริการพิพิธภัณฑ์ภาพถ่าย 

อาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการ

ท่องเที่ยว ตามแบบที่กําหนด

จํานวน 1 งาน

 - จํานวนงาน       500,000 อบจ.สตูล กองช่าง

**

7.5.3  ซ่อมแซมโป๊ะเทียบเรือ 

เกาะหลีเป๊ะ หมู่ที่ 7 

ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง

 - ซ่อมแซมโป๊ะเทียบเรือ 

เกาะหลีเป๊ะ ตามแบบที่กําหนด

จํานวน 1 โป๊ะ

 -จํานวนโป๊ะ     1,000,000 เกาะหลีเป๊ะ หมู่ที่

 7 ต.เกาะสาหร่าย

อ.เมือง

กองช่าง

**

8.3.1 ก่อสร้างกําแพงโรงเรียนนิคม

พัฒนาผัง 6

 - ก่อสร้างกําแพงโรงเรียนนิคม

พัฒนาผัง 6 ขนาดยาว 192.00 

เมตร พร้อมประตู 2 ช่อง

 - ขนาดความ

ยาวกําแพง

      576,000 รร.นิคมพัฒนาผัง

 6

กอง

การศึกษาฯ

**

8.3.2 สมทบค่าก่อสร้างส้วมโรงเรียน

นิคมพัฒนาผัง 6

 - สมทบค่าก่อสร้างส้วมโรงเรียน

นิคมพัฒนาผัง 6 ตามแบบที่กําหนด

จํานวน 1 หลัง

 - จํานวนหลัง       150,000 รร.นิคมพัฒนาผัง

 6

กอง

การศึกษาฯ

**

8.  ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น

8.3  พัฒนาอาคาร  สถานที่  สภาพแวดล้อม  และสร้างแหล่งเรียนรู้

6
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ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินการ

หน่วย

ดําเนินการ

พ.ศ.2557
 ตัวชี้วัด

พ.ศ.2556

8.3.3 ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน

นิคมพัฒนาผัง 6

 - ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน

นิคมพัฒนาผัง 6 คอนกรีต

เสริมเหล็ก 2 ชั้น พื้นที่รวมไม่น้อย

กว่า 360 ตร.ม. ตามแบบที่

กําหนด จํานวน 1 หลัง

 - จํานวนหลัง     3,525,000 รร.นิคมพัฒนาผัง

 6

กอง

การศึกษาฯ

**

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ *

แนวทางการพัฒนา **

โครงการ/กิจกรรม

โครงการตามบัญชีโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

โครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจําปี 2556 เพิ่มเติมฉบับที่ 1X

X.X

X.X.X
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