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บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 กําหนดใหองคการ

บริหารสวนจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และแผนการดําเนินงานประจําป เพ่ือเปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลอง ระหวางแผนและงบประมาณรายจาย
ประจําป

เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีไดวางไวแลวและใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมฉบับท่ี 2)

แผนการดําเนินงานเปนเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท้ังหมดท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ิมเติม ทําใหแนวทางการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัด มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกยิ่งข้ึน

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ีจะมีการ

ดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดและกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดจัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยนํา
ขอมูลท่ีไดมาพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนงานองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เพ่ือนําเสนอใหคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูลพิจารณารางแผนการดําเนินงานเพ่ือนําเสนอผูบริหาร

ข้ันตอนท่ี 3 การประกาศใชแผนการดําเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล นํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล เพ่ือประกาศใช  และปดประกาศโดยเปดเผยใหประชาชนทราบ  สามารถตรวจสอบได
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ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

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



ยุทธศาสตร/แผนงาน
จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ
คิดเปนรอยละ

ของโครงการทั้งหมด
จํานวน

งบประมาณ
 คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพและย่ังยืน
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 14.29 1,600,000 6.02 สํานักปลัดฯ

รวม 1 14.29 1,600,000 6.02
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเช่ือมโยงอยางทั่วถึง
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 42.86 16,733,000 62.94 กองชาง

รวม 3 42.86 16,733,000 62.94
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข

แผนงานการศึกษา 1 14.29 100,000 0.38 กองการศึกษาฯ
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2 28.57 8,153,000 30.67 กองการศึกษาฯ

รวม 3 42.86               8,253,000 31.04
รวมทั้งส้ิน 7 100.00              26,586,000 100.00

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับท่ี 2)

แบบ ผด.01

สรุป 3



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 ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาอุทยานธรณี
โลกสตูล

จางศึกษาวิจัยการบริหารจัดการ
แหลงทองเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสตูล

         1,600,000 ในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล สํานักปลัดฯ

3.1 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
พาราแอสฟลทคอนกรีต
สาย สต.ถ.1-0006
บานชองงับ - บานบารายี
อ.ทุงหวา  จ.สตูล

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
ระยะทาง 2,535 เมตร
ตามแบบที่อบจ.สตูลกําหนด

         9,996,000 อ.ทุงหวา  จ.สตูล กองชาง

3.2 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร
พาราแอสฟลทคอนกรีต
สาย สต.ถ.1-0012
โรงเรียนบานตูแตหรํา - ทาเรือบินตี
อ.ละงู  จ.สตูล

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
ระยะทาง 1,225 เมตร
ตามแบบที่อบจ.สตูลกําหนด

         6,037,000 อ.ละงู  จ.สตูล กองชาง

บัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับท่ี 2)

งบประมาณลําดับที่
พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
/ผลผลิต

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพและย่ังยืน

สถานที่ดําเนินการ
หนวยงาน
ดําเนินการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02
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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.
งบประมาณลําดับที่

พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2561
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
ดําเนินการ

3.3 กอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ

กอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติฯ
บริเวณสะพานลอยหนาโรงเรียนบานทุงนุย
ความยาวไมนอยกวา 25 ม.
ตามแบบที่อบจ.สตูลกําหนด

           700,000 สะพานลอย
หนาโรงเรียนบานทุงนุย

กองชาง

6.1 สงเสริมการเรียนรูเด็กปฐมวัย
ทองถิ่นไทย ผานการเลน

ดําเนินการสรางสนามเด็กเลน สรางปญญา
จํานวน 1 แหง

           100,000 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 กองการศึกษาฯ

6.2 ปองกันการพังทลายของดินสนามกีฬา
มาตรฐานแหงที่ 2 อบจ.สตูล

 1. งานปองกันการพังทลายของดิน
พื้นที่ 2,800 ตร.ม.
2. งานระบายน้ํา คสล.รางวี
3. งานรางระบายน้ํา คสล.รางเปด
4. งานบอพัก คสล.และทอระบายน้ํา
5. ฯลฯ

         3,500,000 สนามกีฬามาตรฐานแหงที่ 2
 อบจ.สตูล

กองการศึกษาฯ

6.3 ปรับปรุงระบบไฟสองสวางสนามกีฬา
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

 ปรับปรุงระบบไฟสองสวางสนามกีฬา
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล แบบหลอด
เมทัลฮาไลต จํานวน 48 หลอด พรอมระบบ
ติดตั้งการใชงาน

         4,653,000 สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัด
สตูล

กองการศึกษาฯ

หมายเหตุ x ยุทธศาสตร

                    x.x โครงการ/กิจกรรม

แสดงระยะเวลาเร่ิมตั้งแตการขอความเห็นชอบการจัดซ้ือจัดจางพัสดุของโครงการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข
แผนงานการศึกษา
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หนวยงาน/แผนงาน
จํานวนครุภัณฑ

ท่ีดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของรายการครุภัณฑ

ท้ังหมด

จํานวน
งบประมาณ

 คิดเปนรอยละของงบประมาณ
ท้ังหมด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑสํานักงาน
  แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 100 3,000 100 สาํนักปลดัฯ

รวม 1 100 3,000 100

บัญชีสรุปรายละเอียดครุภัณฑ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

(เพิ่มเติมฉบับท่ี 2)
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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 รถเข็นบรรทุก จํานวน 1 คัน รถเข็นบรรทุก มีร้ัวกั้น ลอซ่ีลวด
(โครงเหล็ก) จํานวน 1 คัน

                  3,000 ณ ทาเทียบเรือ
ปากบารา อ.ละงู

สํานักปลัด
อบจ.สตูล

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

(เพิ่มเติมฉบับท่ี 2)

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
   1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผด.02/1
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