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บทน ำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงานประจ าปี เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง ระหว่างแผนและงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  

 เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้วและให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 
6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมให้เป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดท าแผนการด าเนินงานจากแผนงานโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการจริงเท่านั้น โดยให้จัดท าแผนการ
ด าเนินงานเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป โดยโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเพ่ิมเติมครั้งนี้เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้รับ
มอบหมายจากจังหวัดสตูลให้ด าเนินการจัดสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลแ ละ
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้ประชาชน หน่วยงาน น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช พิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจ่าย
ขาดจากเงินทุนส ำรองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลและโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 4 โครงการ   

วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) 

 แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ิมเติม ท าให้แนวทางการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผน งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น  

 

 



2 
 

 

ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

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

 



ยทุธศาสตร์/แผนงาน
จ านวนโครงการ

ที่ด าเนินการ

 

คิดเปน็ร้อยละ

ของโครงการทั้งหมด

จ านวน

งบประมาณ

 คิดเปน็ร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

ยทุธศาสตร์ที่  3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานไดม้าตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง

3.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 4 80.00 29,210,600               84.02 กองช่าง

รวม 4 80.00              29,210,600 84.02

ยทุธศาสตร์ที่  7 บริหารจดัการองค์กรอยา่งมธีรรมาภบิาล

7.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1 20.00 5,554,500                15.98 ส านกัปลัดฯ/กองช่าง

รวม 1 20.00                5,554,500 15.98

รวมทั้งสิ้น 5 100.00          34,765,100.00 100.00

บัญชสีรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารสว่นจงัหวัดสตลู (เพ่ิมเตมิฉบับที่ 1)

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 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์

คอนกรีต สาย สต.ถ.1-0060

บ้านยางในคง หมู่ที่ 12 ต าบลละงู

อ าเภอละงู

 - ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ตามแบบแปลน

ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลก าหนด

         4,416,000 อ าเภอละงู จังหวัดสตูล กองช่าง

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย สต.ถ.1-0068 หมู่ที่ 3

ต าบลฉลุง - หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านควน

อ าเภอเมืองสตูล

 - ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

ระยะทาง 1.828 กิโลเมตร ตามแบบแปลน

ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลก าหนด

         8,473,000 อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล กองช่าง

3 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์

คอนกรีต สาย สต.ถ.1-0056

บ้านควนบ่อทอง - บ้านทุ่งพัก

อ าเภอควนกาหลง

 - ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ระยะทาง 1.496 กิโลเมตร ตามแบบแปลน

ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลก าหนด

         6,606,400 อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล กองช่าง

4 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์

คอนกรีต สาย สต.ถ.1-0094

บ้านเขียดแก้ว - จดอุใดเจริญ

หมู่ที่ 10 อ าเภอละงู

 - ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร ตามแบบแปลน

ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลก าหนด

         9,715,200 อ าเภอละงู จังหวัดสตูล กองช่าง

หมายเหต ุ       x ยุทธศาสตร์
                    x.x โครงการ/กิจกรรม

แสดงระยะเวลาเร่ิมต้ังแต่ขอความเห็นชอบด าเนินโครงการ/จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุของโครงการ

ส าหรับโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเร่ิมต้ังแต่ขอแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลางส่งให้กองพัสดุด าเนินการ

บัญชรีายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู (เพ่ิมเตมิฉบับที ่1)

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง

3.2 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.

1 จัดสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 - จัดสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ 

จ านวน 1 ซุ้ม ตามแบบที่ก าหนด

         5,554,500 ต าบลท่าแพ อ.ท่าแพ

จังหวัดสตูล

ส านักปลัดฯ/

กองช่าง

หมายเหต ุ       x ยุทธศาสตร์

                    x.x โครงการ/กิจกรรม

แสดงระยะเวลาเร่ิมต้ังแต่ขอความเห็นชอบด าเนินโครงการ/จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุของโครงการ

ส าหรับโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเร่ิมต้ังแต่ขอแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลางส่งให้กองพัสดุด าเนินการ

บัญชรีายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู (เพ่ิมเตมิฉบับที ่1)

งบประมาณล าดับที่

พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต
สถานที่ด าเนินการ

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 บรหิารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภบิาล

7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02
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