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บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ.2559 กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป และแผน
การดําเนินงานประจําป เพ่ือเปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองระหวางแผนทุกแผน
และงบประมาณรายจายประจําป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ 27 แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี
ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจง
แผนงานและโครงการจากหนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการใน
พ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น

เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีไดวางไว
แลวและใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.2548 หมวด 5 ซึ่งกําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมฉบับท่ี 1)
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1) เปนเอกสารท่ีระบุแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมเติมท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือทําใหแนวทางการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนจังหวัด มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับ
หนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดําเนินงานจะทําให
การติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกยิ่งข้ึน

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนจังหวัดสตูล ไดรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ีจะมีการดําเนินการจริงในพ้ืนท่ี
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล โดยไดจัดประชุมคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ
และหัวหนาฝายทุกฝายเพ่ือบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานและกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล ไดจัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยนําขอมูลท่ีไดมาพิจารณา
จัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวน
จังหวัดสตูลท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือนําเสนอใหคณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลพิจารณา และคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล พิจารณารางแผนการดําเนินงานเพ่ือนําเสนอผูบริหาร

ข้ันตอนท่ี 3 การประกาศใชแผนการดําเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
นํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เพ่ือประกาศใช
และปดประกาศโดยเปดเผยใหประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได
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ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
1. แสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
2. แสดงถึงความสอดคลองระหวางโครงการ/กิจกรรมกับงบประมาณรายจายประจําป
3. เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการตางๆ
4. งายตอการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปนั้น



1.5 สรางระบบมาตรฐาน/ใชเทคโนโลยี /จัดศูนยบริการ ในการใหบริการนักทองเท่ียว และ
การประชาสัมพันธมาตรฐานใหแกผูประกอบการ 1 10.00         13,000,000 94.50  กองชาง

รวม 1 10.00        13,000,000 94.50

5.2 พัฒนา ปรับปรุง รักษา สนามกีฬาใหไดมาตรฐานและรองรับการใชบริการ และจัดหา
เครื่องมือ/อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการออกกําลังกายใหครบครัน 1 10.00               19,000 0.10  กองการศึกษาฯ

รวม 1 10.00              19,000 0.10

แนวทาง 10.4 พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ และสถานท่ีในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีให
ทันสมัยและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 6 60.00             693,600 5.10

 กองแผนฯ/สํานักปลัดฯ/
กองชาง/กองสงเสริมฯ/

กองการศึกษาฯ

รวม 6 60.00            693,600 5.10

บัญชีสรุปจํานวนโครงการแผนการดําเนินงาน
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับท่ี 3)

ยุทธศาสตร
 จํานวนโครงการ/

กิจกรรม
ท่ีดําเนินการ

 คิดเปนรอยละ
ของโครงการ/

กิจกรรมท้ังหมด
 หนวยดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

 จํานวน
งบประมาณ

ยุทธศาสตร ท่ี 1 การทองเท่ียวเชิงนิเวศและการทองเท่ียวท่ีประทับใจ

ยุทธศาสตรท่ี 10 การบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ และเพ่ือนันทนาการ

แบบ ผด.01

สรุป 2



ยุทธศาสตร
 จํานวนโครงการ/

กิจกรรม
ท่ีดําเนินการ

 คิดเปนรอยละ
ของโครงการ/

กิจกรรมท้ังหมด
 หนวยดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

 จํานวน
งบประมาณ

แนวทาง 11.1 สงเสริมการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ินดวยการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต 1 10.00               40,000 0.30  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

รวม 1 10.00              40,000 0.30

รวมท้ังสิ้น 9 100        13,752,600 100

ยุทธศาสตรท่ี 11 การจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น

สรุป 3



ลําดับที่

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

1.5.1 ศูนยบริการนักทองเท่ียว  - เพ่ืออํานวยความสะดวกและ
บริการขอมูลดานการทองเท่ียวแก
นักทองเท่ียว
- เพ่ือเปนศูนยบริการทองเท่ียวใน
ระดับจังหวัด

  13,000,000 ต.ควนโดน
อ.ควนโดน

กองชาง

5.2.1 เครื่องตัดหญาสะพายไหล
ชนิดขอแข็ง

 - จัดซื้อเครื่องตัดหญา ชนิดขอแข็ง
จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะดังน้ี
 - เครื่องตัดหญาแบบสะพายไหล
 - เครื่องยนตไมนอยกวา 1.5 แรงมา
 - ปริมาณกระบอกสูบไมนอยกวา
30 ซีซี    พรอมใบมีด

        19,000 สนามกีฬา
อบจ.สตูล

กองการศึกษาฯ

สถานที่
ดําเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับท่ี 3)

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ และเพ่ือนันทนาการ

พ.ศ.2560หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.2559

ยุทธศาสตร ท่ี 1 การทองเท่ียวเชิงนิเวศและการทองเท่ียวท่ีประทับใจ

แนวทาง 5.2 พัฒนา ปรับปรุง รักษา สนามกีฬาใหไดมาตรฐานและรองรับการใชบริการ และจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการออกกําลังกายใหครบครัน

แนวทาง 1.5 สรางระบบมาตรฐาน/ใชเทคโนโลยี /จัดศูนยบริการ ในการใหบริการนักทองเที่ยว และการประชาสัมพันธมาตรฐานใหแกผูประกอบการ

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด.02

4



ลําดับที่

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

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ.2560หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.2559รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

10.4.1
(1)

เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือ
เครื่องใชประจําสํานักงาน
กองแผนฯ

 - จัดซื้อเครื่องปรับกาศ
ขนาด 24,000 BTU
จํานวน 1 เครื่อง

        30,000 อบจ.สตูล  กองแผนฯ

10.4.1
(2)  -----------------"--------------------

-

 - จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร
ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

          3,300 อบจ.สตูล  กองแผนฯ

10.4.1
(3)  -----------------"--------------------

-

 - จัดซื้อเครื่องพิมพมัลติฟงช่ัน
ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 1 เครื่อง.

          9,600 อบจ.สตูล  กองแผนฯ

10.4.1
(4)  -----------------"--------------------

-

 - จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
จํานวน 3 เครื่อง

          9,600 อบจ.สตูล  กองแผนฯ

10.4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือ
เครื่องใชประจําสํานักงาน
สํานักปลัดฯ

 - จัดซื้อกลองวงจรปดจํานวน 1 ชุด       245,200 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

10.4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือ
เครื่องใชประจําสํานักงาน
กองชาง

 - จัดซื้อเครื่องปมนํ้าอัตโนมัติ
แรงดันคงท่ี มอเตอรไมนอยกวา 200
 วัตต จํานวน 1 ตัว

          5,900 อบจ.สตูล  กองชาง

ยุทธศาสตรท่ี 10 การบริหารจัดการท่ีดี
แนวทาง 10.4 พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ และสถานที่ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหทันสมัยและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
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ลําดับที่

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

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ.2560หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.2559รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

10.4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือ
เครื่องใชประจําสํานักงาน
กองการศึกษาฯ

 - จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบ
ดิจิตอลขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

      120,000 อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

10.4.5 ปรับปรุงหองเก็บเอกสาร
กองสงเสริมคุณภาพชีวิต

 - ปรับปรุงหองสําหรับจัดเก็บ
เอกสารของกองสงเสริมฯ
ตามแบบท่ีกําหนด

      150,000 ช้ัน 4
อบจ.สตูล

กองสงเสริมฯ

10.4.6 ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร
อบจ.สตูล

ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร
อบจ.สตูล  ตามแบบท่ีกําหนด

      120,000 ช้ัน 3
อบจ.สตูล

กองแผนฯ

11.1.1 แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน - เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียน
การสอน

        40,000 รร.นิคมพัฒนา
ผัง6

รร.นิคมพัฒนาผัง6

หมายเหตุ         X ยุทธศาสตร
        X.X แนวทางการพัฒนา
       X.X.X โครงการ/กิจกรรม

แสดงระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของแตละโครงการ
แสดงระยะเวลาเริ่มตนของแตละโครงการท่ีมีความตอเน่ือง

แนวทาง 11.1 สงเสริมการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่นดวยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

ยุทธศาสตรท่ี 11 การจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น

6
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