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บทนำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานประจำปี เพ่ือเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง ระหว่างแผนและงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  

 เพ่ือให้การดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้วและให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ .ศ .2561 ข้อ 27 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด                         
ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4 การจัดทำแผนการดำเนินงาน
เพ่ิมเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น  

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) 

 แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ิมเติม ทำให้แนวทางการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น  

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1. แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
2. แสดงถึงความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรมกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 
4. ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น 
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ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน
จ านวนครุภัณฑ์

ท่ีด าเนินการ

 

คิดเป็นร้อยละ

ของรายการครุภัณฑ์

ท้ังหมด

จ านวน

งบประมาณ

 คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณท้ังหมด

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน

  1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 57.14                               96,500 74.75

รวม 4 57.14                             96,500 74.75

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

  2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 28.57 19,600                              15.18

รวม 2 28.57 19,600 15.18

3. ครุภัณฑ์การเกษตร

  3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 14.29 13,000                              10.07

รวม 1 14.29 13,000 10.07

รวมท้ังส้ิน 7 100.00 129,100 100.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2)

บัญชีสรุปครุภัณฑ์และงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส าหรับ ครุภัณฑ์ท่ีไม่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
(ไม่เป็นครุภัณฑ์ท่ีจัดท าบริการและกิจกรรมสาธารณะ)

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 โต๊ะท ำงำน จัดซ้ือโต๊ะท ำงำน จ ำนวน 1 ชุด ส ำหรับทดแทนครุภัณฑ์ท่ีช ำรุด 

ณ ห้องปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

1. โต๊ะท ำงำน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 180 x 90 x 76 ซม. จ ำนวน 1 ตัว

2. โต๊ะวำงคอมพิวเตอร์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 100 x 40 x 76 ซม. จ ำนวน 1 ตัว

3. ตู้ล้ินชักโต๊ะ 2 ช้ัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 50 x 30 x 57 ซม. จ ำนวน 1 ตู้ 

(รำคำตำมท้องตลำด เน่ืองจำกครุภัณฑ์ชนิดน้ีไม่มีในบัญชีรำคำมำตรฐำน

ครุภัณฑ์ปี 2564)

         22,000 อบจ.สตูล ส ำนักปลัดฯ

2 โต๊ะประชุม จัดซ้ือโต๊ะประชุม ขนำดไม่น้อยกว่ำ 260 x 120 x 76 ซม.

จ ำนวน 1 ตัว ทดแทนครุภัณฑ์ท่ีช ำรุด ณ ห้องปลัดองค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดสตูล

(รำคำตำมท้องตลำด เน่ืองจำกครุภัณฑ์ชนิดน้ีไม่มีในบัญชีรำคำมำตรฐำน

ครุภัณฑ์ปี 2564)

         29,000 อบจ.สตูล ส ำนักปลัดฯ

    1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

บัญชีรายละเอียดครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

พ.ศ. 2564งบประมาณ

(บาท)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2)

(ไม่เป็นครุภัณฑ์ท่ีจัดท ำบริกำรและกิจกรรมสำธำรณะ)

พ.ศ. 2565หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
สถานท่ีด าเนินการ

ส ำหรับ ครุภัณฑ์ท่ีไม่บรรจุในแผนพัฒนำ (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผด.02/1แบบ 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.

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2564งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2565หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
สถานท่ีด าเนินการ

3 เก้ำอ้ี จัดซ้ือเก้ำอ้ี จ ำนวน 1 ตัว ส ำหรับทดแทนครุภัณฑ์ท่ีช ำรุด ณ ห้องปลัด

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

1. เก้ำอ้ี ขนำดไม่น้อยกว่ำ 72 x 74 x 111-121 ซม.

2.เก้ำอ้ีหนัง มีผนักพิงและท่ีท้ำวแขน

3.สำมำรถปรับระดับสูง-ต่ ำได้

4.ขำล้อเล่ือน 5 แฉก

(รำคำตำมท้องตลำด เน่ืองจำกครุภัณฑ์ชนิดน้ีไม่มีในบัญชีรำคำมำตรฐำน

ครุภัณฑ์ปี 2564)

           6,500 อบจ.สตูล ส ำนักปลัดฯ

4 เก้ำอ้ีประชุม จัดซ้ือเก้ำอ้ีประชุม จ ำนวน 10 ตัว ส ำหรับทดแทนครุภัณฑ์ท่ีช ำรุด

ณ ห้องปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

1. เก้ำอ้ี ขนำดไม่น้อยกว่ำ 52 x 62 x 88-111 ซม.

2.เก้ำอ้ีหนัง มีผนักพิงและท่ีท้ำวแขน

3.สำมำรถปรับระดับสูง-ต่ ำได้

4.ขำล้อเล่ือน 5 แฉก

(รำคำตำมท้องตลำด เน่ืองจำกครุภัณฑ์ชนิดน้ีไม่มีในบัญชีรำคำมำตรฐำน

ครุภัณฑ์ปี 2564)

         39,000 อบจ.สตูล ส ำนักปลัดฯ

รวม 4 รายการ 96,500        
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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.

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2564งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2565หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
สถานท่ีด าเนินการ

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In 

One ส ำหรับงำนส ำนักงำน

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนส ำนักงำน

(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) จ ำนวน 1 เคร่ือง ส ำหรับทดแทน

ครุภัณฑ์ท่ีช ำรุด ณ ห้องปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล โดยมี

คุณลักษณะและรำคำตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก ำหนด

รำยละเอียดหรือตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและจัดหำระบบ

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหำดไทย

17,000         อบจ.สตูล ส ำนักปลัดฯ

2 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED 

ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที)

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 1 เคร่ือง 

ส ำหรับทดแทนครุภัณฑ์ท่ีช ำรุด ณ ห้องปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล 

โดยมีคุณลักษณะและรำคำตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก ำหนด

รำยละเอียดหรือตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและจัดหำระบบ

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหำดไทย

2,600           อบจ.สตูล ส ำนักปลัดฯ

รวม 2 รายการ 19,600        

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
    2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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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.

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2564งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2565หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
สถานท่ีด าเนินการ

1 เคร่ืองสูบน้ ำ แบบหอยโข่ง

มอเตอร์ไฟฟ้ำ

จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้ำ พร้อมติดต้ัง

จ ำนวน 2 เคร่ือง ส ำหรับทดแทนครุภัณฑ์ท่ีช ำรุด ณ บ่อน้ ำพุร้อนทุ่งนุ้ยโดย

มีคุณลักษณะดังน้ี

1.เป็นเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ

2.ขนำดท่อดูดไม่น้อยกว่ำ 1.5 น้ิว และขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 1.5 น้ิว 

3.สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ 100 ลิตรต่อนำที

4.ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 15 เมตร

5.อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ ำและของมอเตอร์ไฟฟ้ำต้องมีครบชุด

พร้อมท่ีจะใช้งำนได้

(ต้ังรำคำตำมท้องตลำดเน่ืองจำกครุภัณฑ์ชนิดน้ีไม่มีในบัญชีรำคำมำตรฐำน

ครุภัณฑ์ปี 2564)

13,000         บ่อน้ ำพุร้อนทุ่งนุ้ย ส ำนักปลัดฯ

รวม 1 รายการ 13,000        

หมายเหตุ       X.            ประเภทครุภัณฑ์
      X.X          แผนงำน
                                      แสดงระยะเวลำเร่ิมต้ังแต่ขอควำมเห็นชอบจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ

3. ประเภทครุภัณฑ์เกษตร

    3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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