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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 2) 

 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 



แผนงาน
จ านวนโครงการ

ที่ด าเนินการ

 

คิดเปน็รอ้ยละ

ของโครงการ

ทั้งหมด

จ านวน

งบประมาณ

 คิดเปน็รอ้ยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

 1. แผนงานเคหะและชุมชน 1 100.00             2,212,000 100.00 กองช่าง 

รวม 1 100.00            2,212,000 100.00

(ไม่เป็นโครงการพัฒนาทีจ่ัดท าบริการและกิจกรรมสาธารณะ)

โครงการ/กิจกรรมที่ไม่บรรจุในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินฯ อบจ.สตูล

บัญชรีายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู (เพ่ิมเตมิฉบับที ่2)

ส าหรับ โครงการทีไ่ม่บรรจุในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565)

แบบผด.01

สรุป 2



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.

1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและ

ออกแบบรายละเอียดระบบจัดการขยะ

มูลฝอยเกาะหลีเป๊ะแบบครบวงจร อัน

เนื่องมาจากพระราชด าริของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารีในการจัดการขยะเกาะหลีเป๊ะอย่าง

ยั่งยืน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือ

สถาบันการศึกษาด าเนินการศึกษาวิจัย

เพื่อพัฒนาที่ อบจ.สตูล ด าเนินการเอง

หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นในโครงการ

ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

รายละเอียดระบบจัดการขยะมูลฝอย 

เกาะหลีเป๊ะแบบครบวงจร อัน

เนื่องมาจากพระราชด าริของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ในการจัดการขยะเกาะหลีเป๊ะ

อย่างยั่งยีน

          2,212,000 เกาะหลีเป๊ะ

ต.เกาะสาหร่าย 

อ.เมือง จ.สตูล

กองช่าง

รวม 1 โครงการ          2,212,000

หมายเหตุ         X          แผนงาน

       X.X        โครงการ/กิจกรรม        

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

ด าเนินการ

พ.ศ. 2564

 1. แผนงานเคหะและชุมชน

กองช่าง

พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู (เพ่ิมเตมิฉบับที ่2)

 แสดงระยะเวลาเร่ิมต้ังแต่ขอความเหน็ชอบด าเนินโครงการ/จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุของโครงการ

ส าหรับ โครงการทีไ่ม่บรรจุในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) 

บัญชรีายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

/ผลผลิต

(ไม่เป็นโครงการพัฒนาทีจ่ัดท าบริการและกิจกรรมสาธารณะ)

งบประมาณ

แบบ ผด.02
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