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บทน ำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณน้ัน 

 เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้
แล้วและให้เปน็ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 หมวด 5 ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าป ี

วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนนิงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมฉบบัที่ 5) 

 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 5) เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อท าให้แนวทางการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการด าเนินงานจะท าให้
การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกย่ิงขึ้น 

ขั้นตอนกำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล  ได้รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จะมีการด าเนินการจริงในพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยได้จัดประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายเพื่อบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานและก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายละเอียดแผนงาน/โครงการ  

ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณา    
จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูลที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลพิจารณา และคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล พิจารณาร่างแผนการด าเนินงานเพื่อน าเสนอผู้บริหาร 

ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพื่อประกาศใช้  
และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
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ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 25.00 8,488,000 79.14 กองช่าง

รวม 3 25.00          8,488,000 79.14

แผนงานการศึกษา 1 8.33 400,000 3.73 กองการศึกษาฯ

รวม 1 8.33            400,000 3.73

แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 50.00 1,567,300 14.61 สํานักปลัดฯ,
กองกิจฯ,กองแผนฯ,

กองคลัง,
กองส่งเสริมฯ,

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 8.33 42,900 0.40 กองช่าง
แผนงานการศึกษา 1 8.33 227,000 2.12 กองการศึกษาฯ

รวม 8 66.67          1,837,200 17.13
รวมทั้งสิ้น 12 100.00        10,725,200 100.00

ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

 หน่วยดําเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

 จํานวน
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สงบสุข

บัญชีสรุปจํานวนโครงการแผนการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับที่ 5)

ยุทธศาสตร์
 จํานวนโครงการ/

กิจกรรม
ที่ดําเนินการ

 คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมด

แบบ ผด.01
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พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย

3.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบ้านคลองหัก - บ้านวังโต๊ะเสด
 - ผิวจราจร 5.00 ม.

ระยะทาง 0.353 กม.

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,765 ตร.ม.

ตามแบบที่กําหนด

       1,288,000 อําเภอควนโดน กองช่าง

3.2 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย สต.ถ-10005 

บ้านทุ่งดินลุ่ม - บ้านคีรีวง 
(ช่วงที่ 1)

 - ผิวจราจร 6.00 ม.

ระยะทาง 1.395 กม.

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,370 ตร.ม.

ตามแบบที่กําหนด

       4,185,000 อําเภอทุ่งหว้า กองช่าง

3.3 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย สต.ถ-10005 

บ้านทุ่งดินลุ่ม - บ้านคีรีวง 
(ช่วงที่ 2)

 - ผิวจราจร 6.00 ม.

ระยะทาง 1.005 กม.

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,030 ตร.ม.

ตามแบบที่กําหนด

       3,015,000 อําเภอทุ่งหว้า กองช่าง

6.1 ก่อสร้างกําแพงสนามกีฬา อบจ.สตูล
ด้านทิศใต้

- รื้อและก่อสร้างรั้วกําแพงใหม่ด้านทิศใต้
ความยาว 120 เมตร ตามแบบที่กําหนด

         400,000 สนามกีฬา 
อบจ.สตูล

กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สงบสุข
แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ต.ค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับที่ 5)

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

แบบ ผด.02
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พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ต.ค

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

7.1

(1)

เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ประจํา
สํานักงานสํานักปลัดฯ

- จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา ส่งได้ครั้งละ 20 แผ่น  

จํานวน 1 เครื่อง

           18,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

(2) -------------------''-------------------
- จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 

จํานวน 1 เครื่อง
             2,800 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

(3) -------------------''-------------------
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดภาษไทย แคร่ยาว 
18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

           14,500 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

(4) -------------------''-------------------

- จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 

ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล 

 มีระบบ WiFi จํานวน 1 ตัว

           14,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

(5) -------------------''-------------------

- จัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดภาพและเสียง
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Streaming Box) 

สามารถรองรับการบันทึกได้ทั้งความ
ละเอียด SD และHD จํานวน 1 ชุด

           17,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

 
(6) -------------------''-------------------

- จัดซื้อถังต้มน้ําไฟฟ้า 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
 30 ซ.ม. จํานวน 1 ถัง

           13,500 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

(7) -------------------''-------------------

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 
ขนาด 12,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง
ขนาด 24,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง

           73,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป
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พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ต.ค

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

7.1

(8)

เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ประจํา
สํานักงานสํานักปลัดฯ

- จัดซื้อโต๊ะขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 180 

ซม. สูง 75 ซม. พื้นโต๊ะปูด้วยโฟเมก้า
 ขาเหล็กพับไม่ได้ จํานวน 60 ตัว

         150,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

7.2

(1)

เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ประจํา
สํานักงานกองกิจฯ

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนิดแขวน 

ขนาด 24,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง
           64,800 อบจ.สตูล กองกิจฯ

(2) -------------------''-------------------
- จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดบาน เลื่อน 2 

ตอน จํานวน 8 ตู้
           57,600 อบจ.สตูล กองกิจฯ

(3) -------------------''-------------------

- จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 

จํานวน 1 เครื่อง

           18,000 อบจ.สตูล กองกิจฯ

7.3

(1)

เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ประจํา
สํานักงานกองแผนฯ

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

           16,000 อบจ.สตูล กองแผนฯ

(2) -------------------''-------------------
- จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA  

จํานวน 1 เครื่อง
             2,800 อบจ.สตูล กองแผนฯ

(3) -------------------''-------------------
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED

 ขาวดํา จํานวน 3 เครื่อง
             9,900 อบจ.สตูล กองแผนฯ

(4) -------------------''-------------------

- จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบทําลาย
ครั้งละ 10 แผ่น จํานวน 1 เครื่อง

           20,000 อบจ.สตูล กองแผนฯ

7.4

(1)

เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ประจํา
สํานักงานกองคลัง

- จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ
ธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 

จํานวน 1 เครื่อง

           18,000 อบจ.สตูล กองคลังฯ
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ต.ค

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

7.5

(1)

เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ประจํา
สํานักงานกองส่งเสริมฯ

- จัดซื้อรถเข็นสําหรับคนพิการ 
ขนาด 13 กิโลกรัม พับได้ จํานวน 1 คัน

             8,500 อบจ.สตูล กองส่งเสริมฯ

 
(2) -------------------''-------------------

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง

           32,000 อบจ.สตูล กองส่งเสริมฯ

 
(3) -------------------''-------------------

- จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA  

จํานวน 2 เครื่อง
             5,600 อบจ.สตูล กองส่งเสริมฯ

 
(4) -------------------''-------------------

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 

ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
             3,300 อบจ.สตูล กองส่งเสริมฯ

 
(5) -------------------''-------------------

- จัดซื้อรถเข็นของทั่วไป พื้นสแตนเลส 

จํานวน 1 คัน
             8,000 อบจ.สตูล กองส่งเสริมฯ

7.6 ปรับปรุงห้องในอาคารสํานักงาน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล

- ปรับปรุงห้องต่างๆ ในอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 (ตามแบบที่ อบจ.สตูล กําหนด)

       1,000,000 อบจ.สตูล สํานักปลัดฯ

7.7

(1)

เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ประจํา
สํานักงานกองช่าง

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน  จํานวน 1 เครื่อง

           16,000 อบจ.สตูล กองช่างฯ

 
(2) -------------------''-------------------

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED 

ขาวดํา จํานวน 3 เครื่อง
             9,900 อบจ.สตูล กองช่างฯ

 
(3) -------------------''-------------------

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction

 ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 

จํานวน 1 เครื่อง

           17,000 อบจ.สตูล กองช่างฯ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ต.ค

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

7.8

(1)

เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ประจํา
สํานักงานกองการศึกษาฯ

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 

ขนาด 36,000 BTU  จํานวน 2 เครื่อง
           94,000 อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

(2) -------------------''------------------- - จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 4 ตู้            22,000 อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

(3) -------------------''-------------------
- จัดซื้อรถจักรยานยนต์ประกอบบรรทุก
พ่วงข้าง ขนาด 120 CC จํานวน 1 คัน

           84,000 อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

(4) -------------------''-------------------

- จัดซื้อรถเข็นแบบล้อจักรยานยนต์
ทําจากเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว
 มีด้ามจับไว้เข็นหรือลาก จํานวน 2 คัน

           27,000 อบจ.สตูล กองการศึกษาฯ

หมายเหตุ         X       ยุทธศาสตร์
       X.X      โครงการ/กิจกรรม        

       แสดงระยะเวลาเริ่มต้นขออนุมัติโครงการและสิ้นสุดของแต่ละโครงการ

แผนงานการศึกษา
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