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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/ว 6732        
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมให้เป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดท าแผนการด าเนินงานจากแผนงานโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการจริงเท่ านันน โดยให้จัดท า
แผนการด าเนินงานเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป  

วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) 

 แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทันงหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ิมเติม ท าให้แนวทางการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึนน  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสินนปีมีความสะดวกยิ่งขึนน  

ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

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



ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน จ านวนครุภัณฑ์

 คิดเป็นร้อยละ

ของรายการครุภัณฑ์

ทัง้หมด

จ านวน

งบประมาณ

 คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทัง้หมด

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน
1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 14.28                       20,700 11.81

รวม 1 14.28                      20,700 11.81

2. ครุภัณฑ์การเกษตร
2.1 แผนงานสาธารณสุข 1 14.29                         6,000 3.42

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 14.29                         4,000 2.28

รวม 2 28.57                      10,000 5.70

3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 28.57                      120,200 68.57

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 14.29                       18,000 10.27

รวม 3 42.86                    138,200 78.84

4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 14.29                         6,400 3.65

รวม 1 14.29                        6,400 3.65

รวมทัง้สิ้น 7 100.00                    175,300 100.00

ส าหรับ ครุภัณฑ์ทีไ่ม่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 (ไม่เป็นครุภัณฑ์ทีจ่ัดท าบริการและกิจกรรมสาธารณะ)

บัญชสีรุปรายการครุภัณฑ์และงบประมาณ

(เพ่ิมเตมิฉบับที ่1)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู

สรุป 2



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 ถังน ้ำแบบพลำสติก จัดซื อถังน ้ำแบบพลำสติก ขนำดควำมจุ 2,000 ลิตร จ้ำนวน

 3 ใบ ส้ำหรับใช้งำนประจ้ำท่ำเทียบเรือปำกบำรำ โดยมี

คุณลักษณะและรำคำตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 

(ธันวำคม 2563)

            20,700 ท่ำเทียบเรือ

ปำกบำรำ

ส้ำนักปลัดฯ

รวม 1 รายการ            20,700

1 เคร่ืองปั๊มน ้ำ จัดซื อเคร่ืองปั๊มน ้ำ จ้ำนวน 1 เคร่ือง รำคำตำมท้องตลำด

เนื่องจำกครุภัณฑ์ชนิดนี ไม่มีในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์

ปี 2563 โดยมีคุณลักษณะดังนี 

1. ก้ำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่ำ 150 W

2. สวิตซ์แรงดันเปิดไม่น้อยกว่ำ 140 kPa

3.ระยะดูด (ปกติ) ไม่น้อยกว่ำ 8 m 

4. ระยะส่งไม่น้อยกว่ำ 13 m

5. ขนำดท่อน ้ำเข้ำเข้ำ ไม่น้อยกว่ำ 25 mm (1 in)

6. ขนำดท่อน ้ำออก ไม่น้อยกว่ำ 25 mm (1 in)

              6,000 สถำนที่กักกันโรค

ระดับจังหวัด 

(บ้ำนพักคนงำน

บ้ำนปิใหญ่ หมู่ที่ 5 

ต.ก้ำแพง อ.ละงู)

กองส่งเสริม

คุณภำพชีวิต

      

รวม 1 รายการ              6,000

    2.1 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2564

(เพ่ิมเตมิฉบับที ่1)

2. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

(ไม่เป็นครุภัณฑ์ทีจ่ัดท้ำบริกำรและกิจกรรมสำธำรณะ)

    1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

บัญชรีายละเอียดครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู

ล าดับที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563

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.

พ.ศ.2564
ล าดับที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563

1 เคร่ืองสูบน ้ำมอเตอร์ไฟฟ้ำ จัดซื อเคร่ืองสูบน ้ำมอเตอร์ไฟฟ้ำ จ้ำนวน 1 เคร่ือง ส้ำหรับ

ใช้งำนท่ำเทียบเรือปำกบำรำ

รำคำตำมท้องตลำดเนื่องจำกครุภัณฑ์ชนิดนี ไม่มีในบัญชี

มำตรฐำนครุภัณฑ์ (ธันวำคม 2563) โดยมีคุณลักษณะดังนี 

1.ก้ำลังแรงม้ำ ไม่น้อยกว่ำ 200 W

2.ระยะสูบน ้ำ ไม่น้อยกว่ำ 4 เมตร

3.ขนำดท่อส่งน ้ำ ไม่น้อยกว่ำ 1 นิ ว  

              4,000 ท่ำเทียบเรือ

ปำกบำรำ

ส้ำนักปลัดฯ

รวม 1 รายการ              4,000

1 ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อม

อุปกรณ์  (ประจ้ำบ่อน ้ำพุร้อน

ทุ่งนุ้ย)

จัดซื อชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ (ประจ้ำบ่อ

น ้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย) เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ช้ำรุด จ้ำนวน 1 

ชุด ประกอบด้วย

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย (Bullet) แบบ

มุมมองคงที่ส้ำหรับติดตั งภำยนอกอำคำรส้ำหรับใช้งำน

รักษำควำมปลอดภัยทั่วไปและงำนอื่นๆ จ้ำนวน 3 ตัว

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย (Dome) แบบ

มุมมองคงที่ส้ำหรับติดตั งภำยนอกอำคำรส้ำหรับใช้ในงำน

รักษำควำมปลอดภัยทั่วไปและงำนอื่นๆ จ้ำนวน 1 ตัว

3. เคร่ืองส้ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ้ำนวน 2 เคร่ือง

            93,000 บ่อน ้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย ส้ำนักปลัดฯ

    2.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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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.

พ.ศ.2564
ล าดับที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563

2 ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อม

อุปกรณ์  (ประจ้ำส้ำนักงำน 

อบจ.สตูล)

จัดซื อชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ (ประจ้ำ

ส้ำนักงำน อบจ.สตูล)  เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ช้ำรุด 

จ้ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย (Bullet) แบบ

มุมมองคงที่ส้ำหรับติดตั งภำยในอำคำรส้ำหรับใช้งำนรักษำ

ควำมปลอดภัยทั่วไปและงำนอื่นๆ จ้ำนวน 1 ตัว

2. เคร่ืองส้ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA จ้ำนวน 1 เคร่ือง

3. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับควำมละเอียด

จอภำพ 1366 x 768 พิกเซล ขนำด 32 นิ ว 

จ้ำนวน 1 เคร่ือง

            27,200 อบจ.สตูล ส้ำนักปลัดฯ

รวม 2 รายการ           120,200

1 เคร่ืองขยำยเสียงเคล่ือนที่แบบลำก

จูง

จัดซื อเคร่ืองขยำยเสียงเคล่ือนที่แบบลำกจูง พร้อมไมค์ลอย 

จ้ำนวน 1 เคร่ือง รำคำตำมท้องตลำดเนื่องจำกครุภัณฑ์

ชนิดนี ไม่มีในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ (ธันวำคม 2563) โดย

มีคุณลักษณะดังนี 

1.ขนำดก้ำลังขยำย ไม่น้อยกว่ำ 160 W

2.ล้ำโพงแบบ 2 ทำง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6.5 นิ ว

3.Power Mix  ในตัว ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 Input

            18,000 อบจ.สตูล ส้ำนักปลัดฯ

รวม 1 รายการ            18,000

    3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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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.

พ.ศ.2564
ล าดับที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563

1 เคร่ืองวัดอุณหภูมิระบบอินฟรำเรด จัดซื อเคร่ืองวัดอุณหภูมิระบบอินฟำเรด จ้ำนวน 2 เคร่ือง 

ส้ำหรับใช้งำนประจ้ำท่ำเทียบเรือปำกบำรำ รำคำตำม

ท้องตลำดเนื่องจำกครุภัณฑ์ชนิดนี ไม่มีในบัญชีมำตรฐำน

ครุภัณฑ์ (ธันวำคม 2563) โดยมีคุณลักษณะดังนี 

1.เคร่ืองวัดอุณหภูมิระบบอินฟรำเรด

2.ขำตั ง

              6,400 ท่ำเทียบเรือ

ปำกบำรำ

ส้ำนักปลัดฯ

รวม 1 รายการ              6,400

หมายเหตุ     X          ประเภทครุภณัฑ์

    X.X        แผนงำน

                    แสดงระยะเวลำเร่ิมตั งแต่กำรขอควำมเหน็ชอบกำรจัดซื อจัดจ้ำงพสัดุ

                 

    4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

4. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
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