
แผนการดาํเนินงาน
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตูล
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2559
( 2)

ฝายนโยบายและแผน
กองแผนและงบประมาณ
องคการบรหิารสวนจังหวัดสตูล
โทรศัพท/โทรสาร 0-7472-4737





1

บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ.2548 กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป และแผน
การดําเนินงานประจําป เพ่ือเปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองระหวางแผนทุกแผน
และงบประมาณรายจายประจําป

เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีไดวางไว
แลวและใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 5 ซึ่งกําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติมฉบับท่ี 2)
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2) เปนเอกสารท่ีระบุแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมเติมท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2559 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

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
1. แสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
2. แสดงถึงความสอดคลองระหวางโครงการ/กิจกรรมกับงบประมาณรายจายประจําป
3. เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการตางๆ
4. งายตอการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปนั้น
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3.1 ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมใหใชงานไดเต็มท่ีดวยการกอสราง ซอมแซมผิว
จราจร และการขยายเสนทางจราจรใหเช่ือมโยงกันในสายหลักและสายรอง

8 73.00         31,932,000 97.75  กองชาง

รวม 8 70.00        31,932,000 97.75

แนวทาง 8.2 สงเสริมการจัดตั้งตลาดใหมีความเหมาะสมและถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 1 9.00             400,000 1.22  กองชาง

รวม 1 10.00            400,000 1.22

แนวทาง 10.4 พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ และสถานท่ีในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีให
ทันสมัยและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 1 9.00               39,500 0.12  กองการศึกษา/

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

รวม 1 10.00              39,500 0.12

แนวทาง 11.3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสรางแหลงเรียนรูในโรงเรียน
1 9.00             293,820 0.91  กองการศึกษา/

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

รวม 1 10.00            293,820 1.22
รวมท้ังสิ้น 11 100        32,665,320 100

 หนวยดําเนินการ
คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

 จํานวน
งบประมาณ

ยุทธศาสตรท่ี 8 การลงทุน  การพาณิชย และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตรท่ี 10 การบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตรท่ี 11 การจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีทันสมัย

บัญชีสรุปจํานวนโครงการแผนการดําเนินงาน
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับท่ี 2)

ยุทธศาสตร
 จํานวนโครงการ/

กิจกรรม
ท่ีดําเนินการ

 คิดเปนรอยละ
ของโครงการ/

กิจกรรมท้ังหมด

สรุป 2



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

3.1.1 กอสรางถนนผิวจราจรลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
สายบานนํ้าหรา - บานควนกาหลง

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.625 กม.

     6,981,000 ต.ทุงนุย
ต.ควนกาหลง
อ.ควนกาหลง

กองชาง

3.1.2 กอสรางถนนผิวจราจรลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
สายหัวสะพานละงู - บานผัง17, 18
 พรอมทอเหลี่ยม

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 0.957 กม.
พรอมทอเหลี่ยม
ขนาด 2 -1.50x1.20x14.00 ม.

     5,044,000 ต.นิคมพัฒนา
อ.มะนัง

 กองชาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับท่ี 2)

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีทันสมัย
แนวทาง 3.1 ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมใหใชงานไดเต็มที่ดวยการกอสราง ซอมแซมผิวจราจร และการขยายเสนทางจราจรใหเชื่อมโยงกันในสายหลักและสายรอง

พ.ศ.2559พ.ศ.2558หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ดําเนินการ
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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

พ.ศ.2559พ.ศ.2558หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ดําเนินการ

3.1.3 กอสรางทอเหลี่ยม
สายบานคลองขุด - บานหัวทาง

 - กอสรางทอเหลี่ยม
ขนาด 2 - 1.50x1.20x14.00 ม.

       438,000 ต.ละงู
อ.ละงู

 กองชาง

3.1.4 กอสรางทอเหลี่ยม
สายบานทุงวิมาน - บานควนขัน

 - กอสรางทอเหลี่ยม
ขนาด 2 - 1.20x1.20x14.00 ม.

       416,000 ต.ควนขัน
อ.เมือง

 กองชาง

3.1.5 กอสรางสะพาน คสล.
ในสายทางบานควนสูง -
บานปาเตะ

 - ผิวจราจรกวาง 7.00 ม.
ยาว 12.00 ม.

     1,440,000 ต.เจะบิลัง
 อ.เมือง

 กองชาง

3.1.6 ซอมสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต
สายบานควนสูง - บานปาเตะ
ต.เจะบิลัง  อ.เมือง

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.000 กม.
(ชวง กม.0+000 - 1+000)
N 06-39-18.0 E 100-00-52.2
N 06-41-25.9 E 100-01-25.7

     3,339,000 ต.เจะบิลัง
 อ.เมือง

 กองชาง
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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

พ.ศ.2559พ.ศ.2558หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ดําเนินการ

3.1.7 ซอมสรางถนนผิวจราจร
ลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต
สายทางเขาแหลงทองเท่ียว
หาดราไว ต.ขอนคลาน
อ.ทุงหวา

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ไหลทางขางละ 1.00 ม.
ระยะทาง 2.033 กม.
(ชวง กม.0+000 - 2+033)
N 07-00-17.0 E 099-40-28.3
N 06-59-21.7 E 099-40-29.8

     9,439,000  ต.ขอนคลาน
อ.ทุงหวา

 กองชาง

3.1.8 ซอมสรางถนนผิวจราจรลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
สต.ถ.1-0038
รร.บานปากละงู - บานทาชะมวง
ต.ละงู  อ.ละงู

 - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 3.000 กม.
N 06-50-14.4
E 99-47-03.7
N 06-48-09.0
E 99-48-35.7

     4,835,000 ต.ละงู
อ.ละงู

 กองชาง

8.2.1 ปรับปรุงหลังคาและคูระบายนํ้า
ตลาดนัดควนโดน

 - ปรับปรุงหลังคาและคูระบายนํ้า
ตลาดนัดควนโดน
ตามแบบท่ีกําหนด

       400,000 ต.ควนสตอ
อ.ควนโดน

กองชาง

ยุทธศาสตรท่ี 8 การลงทุน  การพาณิชย และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล
แนวทาง 8.2 สงเสริมการจัดตั้งตลาดใหมีความเหมาะสมและถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
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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

พ.ศ.2559พ.ศ.2558หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ดําเนินการ

10.4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือ
เครื่องใชประจําโรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6

 - จัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืนชนิดสามขา
ขนาด 22 น้ิว จํานวน 12 ตัว

39,500 โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6

กองการศึกษา/
โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6

11.3.1  ปรับปรุงระบบไฟฟาโรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6

 - ปรับปรุงระบบไฟฟาโรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง6
ตามแบบท่ีกําหนด

       293,820 โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง6

กองการศึกษา/
โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6

หมายเหตุ

X ยุทธศาสตร

X.X แนวทางการพัฒนา

X.X.X โครงการ/กิจกรรม

แสดงระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของแตละโครงการ
แสดงระยะเวลาเริ่มตนโครงการและมีการดําเนินการอยางตอเน่ือง

ยุทธศาสตรท่ี 10 การบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตรท่ี 11 การจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น
แนวทาง 11.3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสรางแหลงเรียนรูในโรงเรียน

แนวทาง 10.4 พัฒนาเคร่ืองมือ อุปกรณ และสถานท่ีในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหทันสมัยและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
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