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บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 กําหนดใหองคการ

บริหารสวนจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และแผนการดําเนินงานประจําป เพ่ือเปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลอง ระหวางแผนและงบประมาณ
รายจายประจําป

เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีไดวางไวแลวและใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ 27

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมฉบับท่ี 2)

แผนการดําเนินงานเปนเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท้ังหมดท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2561เพ่ิมเติม ทําใหแนวทางการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัด มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกยิ่งข้ึน

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ีจะมีการ

ดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล โดยไดจัดประชุมคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และหัวหนาฝายท่ีเก่ียวของเพ่ือบูรณาการ
ทํางานระหวางหนวยงานและกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดจัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยนํา
ขอมูลท่ีไดมาพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เพ่ือนําเสนอใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูลพิจารณารางแผนการดําเนินงานเพ่ือนําเสนอผูบริหาร
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ข้ันตอนท่ี 3 การประกาศใชแผนการดําเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล นํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล เพ่ือประกาศใช  และปดประกาศโดยเปดเผยใหประชาชนทราบ  สามารถตรวจสอบได

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

1. แสดงถึงความชัดเจนในการนํายุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
2. แสดงถึงความสอดคลองระหวางโครงการ/กิจกรรมกับงบประมาณรายจายประจําป
3. เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการตางๆ
4. เพ่ืองายตอการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปนั้น



ยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการ

ที่ด าเนินการ

 

คิดเปน็รอ้ยละ

ของโครงการ

ทั้งหมด

จ านวน

งบประมาณ

 คิดเปน็รอ้ยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรท์ี่  1 พัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

   แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 2 66.67 337,000             37.99 ส านักปลัดฯ

รวม 2 66.67              337,000 37.99

ยุทธศาสตรท์ี่  5 อนุรกัษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณ ีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

   แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 1 33.33              550,000 62.01 กองการศึกษาฯ

รวม 1 33.33              550,000 62.01

รวมทั้งสิ้น 3 100         887,000.00 100

หมายเหตุ         X         ยุทธศาสตร์

       X.X        โครงการ/กิจกรรม        

แสดงระยะเวลาเร่ิมต้นขออนุมัติโครงการและส้ินสุดของแต่ละโครงการ

บัญชสีรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู

 (เพ่ิมเตมิฉบับที ่2)

แบบผด.01
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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 ปรับปรุงระบบจัดเก็บน ้ำ ท่ำเทียบเรือ

ปำกบำรำ

 - ปรับปรุงระบบจัดเก็บน ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ

 20,000 ลิตร เพื่อใช้ในกำรบริกำรประชำชน

 ณ ท่ำเทียบเรือปำกบำรำ

         227,000 ณ  ท่ำเทียบเรือปำกบำรำ

อ.ละงู

ส้ำนักปลัด

1.2 ค่ำบ้ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดิน

และส่ิงก่อสร้ำง ณ ท่ำเทียบเรือ

ปำกบำรำ

 - เช่น อำคำรสนับสนุนท่ำเรือ, อำคำรท่ำเรือ

ท่องเที่ยว , อำคำรท่ำเรืออเนกประสงค์ เป็น

ต้น

         110,000 ณ  ท่ำเทียบเรือปำกบำรำ

อ.ละงู

ส้ำนักปลัด

5.1 สัมมนำและทัศนศึกษำดูงำน 

เพื่อสืบสำนประเพณีและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น

 - ประชำชนเข้ำร่วมสัมมนำ จ้ำนวน

ไม่น้อยกว่ำ 120 คน

- จัดกิจกรรมสัมมนำ 1 กิจกรรม

- สถำนที่ศึกษำดูงำนไม่น้อยกว่ำ 2 แห่ง

         550,000 - กรุงเทพมหำนคร กองกำรศึกษำฯ

หมายเหตุ        x ยุทธศำสตร์

                    x.x โครงกำร/กิจกรรม

แสดงระยะเวลำเร่ิมต้นขออนุมัติโครงกำรและสิ นสุดของแต่ละโครงกำร

พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 อนุรกัษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณ ีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

บัญชรีายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู 

 (เพ่ิมเตมิฉบับที ่2)

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

ด าเนินการ

พ.ศ. 2560

แบบ ผด.02
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หน่วยงาน/แผนงาน
จ านวนครุภณัฑ์

ที่ด าเนินการ

 

คิดเปน็ร้อยละ

ของรายการครุภณัฑ์

ทั้งหมด

จ านวน

งบประมาณ

 คิดเปน็ร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด

ครุภัณฑ์ส านักงาน

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 14 100 1,476,250                          100

รวม 14 100 1,476,250 100
รวมทั้งสิ้น 14 100 1,476,250 100

บัญชสีรุปรายละเอียดครุภัณฑ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารสว่นจงัหวัดสตลู

 (เพ่ิมเตมิฉบับที่ 2)

สรุป 5



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 โต๊ะท ำงำน จ ำนวน 2 ตัว -ขนำดไม่น้อยกว่ำ กว้ำง 120 ซม. ยำว 60 ซม. 

สูง 75 ซม.

-ท ำด้วยไม้ 

-มี 2 ล้ินชัก

              7,000 ณ ท่ำเทียบเรือปำกบำรำ

อ.ละงู

ส ำนักปลัด

อบจ.สตูล

2 โต๊ะคอมพิวเตอร์  

จ ำนวน 1 ตัว

-ขนำดไม่น้อยกว่ำ กว้ำง 120 ซม. ยำว 60 ซม. 

สูง 75 ซม.

-ท ำด้วยไม้

-มี 1 ล้ินชัก

3,800              ณ ท่ำเทียบเรือปำกบำรำ

อ.ละงู

ส ำนักปลัด

อบจ.สตูล

3 เก้ำอี้ท ำงำน จ ำนวน 6 ตัว -เก้ำอี้บุหนัง

-มีที่วำงแขน

-ขำ 5 แฉกท ำด้วยเหล็กมีล้อเล่ือน

-สำมำรถปรับระดับสูงต่ ำได้

12,000            ณ ท่ำเทียบเรือปำกบำรำ

อ.ละงู

ส ำนักปลัด

อบจ.สตูล

4 เก้ำอี้แถว 4 ที่นั่ง 

จ ำนวน 50 แถว

-เก้ำอี้พลำสติดขึ้นรูป

-ขำท ำด้วยเหล็กพ่นสี

130,000          ณ ท่ำเทียบเรือปำกบำรำ

อ.ละงู

ส ำนักปลัด

อบจ.สตูล

5 ตู้เหล็ก จ ำนวน 1 ตู้ -ขนำดไม่น้อยกว่ำ กว้ำง118 ซม. ยำว 40 ซม สูง 87 ซม.

-แบ่งออกเป็น 3 แถว

-มี 4 ล้ินชัก 1 แถว

-มีประตู 1 บำน 1 แถว

-มีชั้นวำงไม่น้อยกว่ำ 2 ชั้น ไม่มีบำนปิด 1 แถว

4,900              ณ ท่ำเทียบเรือปำกบำรำ

อ.ละงู

ส ำนักปลัด

อบจ.สตูล

รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561

   1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู

 (เพ่ิมเตมิฉบับที ่2)

สถานที่ด าเนินการที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ. 2560

1. ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผด.02/1
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561
สถานที่ด าเนินการที่ ครุภัณฑ์

พ.ศ. 2560หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

6  เคร่ืองปรับอำกำศ 

จ ำนวน 1 เคร่ือง

-แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 

-ขนำด 12,000 BTU พร้อมติดต้ัง  

17,000            ณ ท่ำเทียบเรือปำกบำรำ

อ.ละงู

ส ำนักปลัด

อบจ.สตูล

7 เต้นท์ จ ำนวน 1 หลัง -ขนำดไม่น้อยกว่ำ กว้ำง 3  ม. ยำว 3 ม. สูง 2 ม. 4,500              ณ ท่ำเทียบเรือปำกบำรำ

อ.ละงู

ส ำนักปลัด

อบจ.สตูล

8 ระบบเสียงตำมสำย พร้อม

ติดต้ัง จ ำนวน 1 ชุด

 -ไมโครโฟนไร้สำย แบบมีด้ำมจับ

ย่ำนควำมถี่ไม่น้อยกว่ำ UHF  จ ำนวน 2 ชุด

-ไมโครโฟนไร้สำย แบบหนีบคอเส้ือ 

ย่ำนควำมถี่ไม่น้อยกว่ำ UHF จ ำนวน 1 ชุด

-ไมโครโฟนเสียงตำมสำย แบบ Unidirectional dynamic

 หรือ ดีกว่ำ จ ำนวน 1 ตัว

-ล ำโพงฮอร์น ขนำดไม่น้อยกว่ำ 30 วัตต์ จ ำนวน 6 ตัว

-เคร่ืองขยำยเสียง ไม่น้อยกว่ำ 240 วัตต์ จ ำนวน 2 เคร่ือง

-เคร่ืองขยำยเสียง ไม่น้อยกว่ำ 360 วัตต์

จ ำนวน 1 เคร่ือง

-เคร่ืองขยำยเสียงพร้อมผสมสัญญำณเสียง ขนำดไม่น้อย

กว่ำ 1,200 วัตต์ จ ำนวน 1 เคร่ือง

-ค่ำบริกำรพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง ท่อ รำง ฯลฯ

240,200          ณ ท่ำเทียบเรือปำกบำรำ

อ.ละงู

ส ำนักปลัด

อบจ.สตูล
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พ.ศ. 2560หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

9 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 1 ชุด

-กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงที่

ส ำหรับติดต้ังภำยนอกอำคำร ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำม

ปลอดภัยทั่วไปจ ำนวน 4 ตัว

-อุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network Video 

Recorder) แบบ 8 ช่อง จ ำนวน 1 เคร่ือง

-อุปกรณ์กระจำยสัญญำณแบบ PoE (PoE L2 Switch) 

ขนำด 8 ช่อง จ ำนวน 1 เคร่ือง

-เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA จ ำนวน 1 เคร่ือง

-เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 1 เคร่ือง

-ตู้ Rack ขนำดไม่น้อยกว่ำ 27 U จ ำนวน 1 ตู้

-ตู้ Rack ขนำดไม่น้อยกว่ำ 9 U จ ำนวน 1 ตู้

-จอภำพแบบ LCD หรือ LED ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว  

จ ำนวน 2 จอ

-อุปกรณ์ขยำยสัญญำณ HDMI ผ่ำนสำย Lan  Cat5/6 

จ ำนวน 1 ชุด

-อุปกรณ์แปลงสัญญำณจำก RJ-45 เป็นสำย Fiber Optic

 จ ำนวน 2 ชุด

-สำย LAN ชนิด Cat 6 แบบภำยในอำคำร จ ำนวน 1 ลัง

-สำย Fiber Oftic ชนิด Single 6 core 

ยำวไม่น้อยก่วำ 280 ม.

-ค่ำบริกำรพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง ท่อ รำง ฯลฯ

350,850          ณ ท่ำเทียบเรือปำกบำรำ

อ.ละงู

ส ำนักปลัด

อบจ.สตูล

8



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

งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561
สถานที่ด าเนินการที่ ครุภัณฑ์

พ.ศ. 2560หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

10 ระบบวิทยุส่ือสำร 

พร้อมติดต้ัง  จ ำนวน 1 ชุด

-เคร่ืองรับส่งย่ำนควำมถี่ 245.00 Mhz ก ำลังส่งไม่น้อยกว่ำ

 50 วัตต์  จ ำนวน 2 เคร่ือง

-เพำเวอร์ซับพลำย ขนำดไม่น้อยกว่ำ 13.8 โวล์ล

จ ำนวน 2 เคร่ือง

-สำยน ำสัญญำณ ยำวไม่น้อยกว่ำ 60 เมตร

-เสำทำวเวอร์สูง 18 เมตร พร้อมสำยอำกำศ 

4 ห่วง จ ำนวน 2 ชุด

-ค่ำบริกำรพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง ท่อ รำง ฯลฯ

166,000 ณ ท่ำเทียบเรือปำกบำรำ

อ.ละงู

ส ำนักปลัด

อบจ.สตูล

11  ระบบตำรำงแสดงเวลำเรือเข้ำ

 - ออก พร้อมติดต้ัง

จ ำนวน 1 ชุด

-เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 2 

จ ำนวน 1 เคร่ือง

-โทรทัศน์ LED ขนำดไม่น้อยกว่ำ 24 นิ้ว 

จ ำนวน 4 เคร่ือง 

-โทรทัศน์ LED  ขนำด 55  นิ้ว จ ำนวน  2 เคร่ือง

-ชุดขำแขวนจอโทรทัศน์  จ ำนวน 6 ชุด 

-อุปกรณ์ขยำยสัญญำณ HDM ผ่ำนสำย Lan Cat 5/6  

จ ำนวน 2 ชุด

-ตัวกระจำยสัญญำณ HDMI spiliter จ ำนวน1 ชุด

-ค่ำบริกำรพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง ท่อ รำง ฯลฯ

226,600 ณ ท่ำเทียบเรือ

ปำกบำรำ

อ.ละงู

ส ำนักปลัด

อบจ.สตูล

9



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

งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561
สถานที่ด าเนินการที่ ครุภัณฑ์

พ.ศ. 2560หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

12 พัดลมระบำยอำกำศ พร้อม

ติดต้ัง จ ำนวน 1 ชุด

-พัดลมระบำยอำกำศ ขนำดใบพัดไม่น้อยกว่ำ 36 นิ้ว 

จ ำนวน 3 เคร่ือง

-พัดลมระบำยอำกำศ ขนำดใบพัดไม่น้อยกว่ำ40 นิ้ว 

จ ำนวน 3 เคร่ือง

-ขำต้ังพัดลมระบำยอำกำศ  จ ำนวน 6 ชิ้น

-ค่ำเดินระบบไฟฟ้ำ 3 เฟส จ ำนวน 6 จุด

288,400 ณ ท่ำเทียบเรือปำกบำรำ

อ.ละงู

ส ำนักปลัด

อบจ.สตูล

13 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน

ส ำนักงำน จ ำนวน 1 เคร่ือง

-คอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน 16,000 ณ ท่ำเทียบเรือปำกบำรำ

อ.ละงู

ส ำนักปลัด

อบจ.สตูล

14 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 

จ ำนวน 1 เคร่ือง

-ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ 9,000 ณ ท่ำเทียบเรือปำกบำรำ

อ.ละงู

ส ำนักปลัด

อบจ.สตูล

หมายเหตุ แสดงระยะเวลำเร่ิมต้นและส้ินสุดของแต่ละโครงกำร
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