แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2562)

สารบัญ
หน้า
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2562)
1. บทนา

1

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาฯ แบบผ.01

2

3. รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ แบบผ.02

4

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

4

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน

7

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

8

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข

10

4. รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ แบบผ.02/1
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง

17

บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นการกาหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจาปี
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สตู ล เป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาที่ ไ ด้ ว างไว้ แ ล้ ว และให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 อาศัยอานาจตามความในข้อ 22/1
เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯลฯ
เหตุผลและควำมจำเป็นในกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2562) ดังนี้
ส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ระบุเหตุผลและความจาเป็นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2562) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาในด้านวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด เพื่อให้สอดคล้อง
กับกิจกรรมที่จะดาเนินการในปัจจุบันและเพื่อนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 ต่อไป

1

สำรบัญ
หน้ำ
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2562)
1. บทนา

1

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาฯ แบบผ.01

2

3. รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ แบบผ.02

4

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

4

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน

7

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

8

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข

10

4. รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ แบบผ.02/1
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง

2

17

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ฉบับทบทวนปี 2562
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2562)
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

จานวน งบประมาณ งบประมาณ จานวน งบประมาณ งบประมาณ จานวน
โครงการ
เดิม
เปลี่ยนแปลง โครงการ
เดิม
เปลี่ยนแปลง โครงการ
(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

แบบ ผ. 01

ปี 2564

งบประมาณ
เดิม

งบประมาณ
เปลี่ยนแปลง

(บาท)

(บาท)

4

1,500,000

1,500,000

4

1,500,000

จานวน
โครงการ

ปี 2565

งบประมาณ
เดิม

งบประมาณ
เปลี่ยนแปลง

(บาท)

(บาท)

2

1,200,000

1,200,000

1,500,000

2

1,200,000

100,000

1

100,000

จานวน
โครงการ

รวม

งบประมาณ
เดิม

งบประมาณ
เปลี่ยนแปลง

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

(บาท)

2

1,200,000

1,200,000

8

3,900,000

1,200,000

2

1,200,000

1,200,000

8

3,900,000

100,000

1

100,000

100,000

3

300,000

100,000

1

100,000

3

300,000

(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
1.2 แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน
2.2 แผนงาน
การเกษตร

รวม

-

-

-

-

-

-

1

100,000

-

-

-

-

-

-

1

100,000

100,000

1

1

13,224,000

13,224,000

-

-

-

-

-

-

2

23,222,000

1

13,224,000

13,224,000

-

-

-

-

-

-

2

23,222,000

100,000

100,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง
3.1 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

รวม

-

-

-

1

-

-

-

1

9,998,000

9,998,000

9,998,000 9,998,000

2

ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

จานวน งบประมาณ งบประมาณ จานวน งบประมาณ งบประมาณ จานวน
โครงการ
เดิม
เปลี่ยนแปลง โครงการ
เดิม
เปลี่ยนแปลง โครงการ
(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ปี 2564

งบประมาณ
เดิม

งบประมาณ
เปลี่ยนแปลง

(บาท)

(บาท)

4,700,000

จานวน
โครงการ

ปี 2565

งบประมาณ
เดิม

งบประมาณ
เปลี่ยนแปลง

(บาท)

(บาท)

2

4,700,000

4,700,000

จานวน
โครงการ

รวม

งบประมาณ
เดิม

งบประมาณ
เปลี่ยนแปลง

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

(บาท)

2

4,700,000

4,700,000

6

14,100,000

(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1 แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

รวม

-

-

-

-

-

-

2

4,700,000

-

-

-

-

-

-

2

4,700,000

4,700,000

2

4,700,000

4,700,000

2

4,700,000

4,700,000

6

14,100,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
6.3 แผนงาน
การศึกษา

-

-

-

6.5 แผนงาน
สังคมสงเคราะห์

-

-

-

6.7 แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

-

-

รวม

-

้
รวมทัง้ สิน

-

-

-

3

450,000

450,000

3

450,000

450,000

3

450,000

450,000

9

1,350,000

-

-

-

1

100,000

100,000

1

100,000

100,000

1

100,000

100,000

3

300,000

-

-

-

-

4

1,520,000

1,520,000

4

1,520,000

1,520,000

4

1,520,000

1,520,000

12

4,560,000

-

-

-

-

-

8

2,070,000

2,070,000

8

2,070,000

2,070,000

8

2,070,000

2,070,000

9

6,210,000

-

-

1

16

21,594,000

21,594,000

13

8,070,000

8,070,000

13

8,070,000

8,070,000

28

47,732,000

9,998,000 9,998,000

3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2562

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
1 ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ที่

โครงการเดิม

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1 โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว
เป้าหมาย
- ส่งเสริมกิจกรรมตามมติสภาการท่องเที่ยว อบจ.สตูล
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ครัง้

โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง

1. เพื่อให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมที่ดาเนินการ
2. เพื่อนาไปจัดทา
เป้าหมาย
งบประมาณรายจ่าย
- จัดสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการของสภา
พัฒนาการท่องเที่ยว อบจ.สตูล จานวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563-2565
ปีงบประมาณ

งบประมาณ 200,000.- บาท

งบประมาณ 200,000.- บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563-2565

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563-2565

4

ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวนปี 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 132
รายการที่ 2

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สานักปลัดฯ

ที่

โครงการเดิม

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)

2 โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค

โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค

เป้าหมาย
- กิจกรรมออกบูธของผู้ประกอบการท่องเที่ยว
- กิจกรรมออกบูธผู้ผลิตสินค้าชุมชน/OTOP/
ของดีเมืองสตูล

เป้าหมาย
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์
ด้านการท่องเที่ยว การออกบูธของผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว หรือจัดกิจกรรมแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว
ในจังหวัดสตูล อย่างน้อย 2 กิจกรรม

งบประมาณ 1,000,000.- บาท

งบประมาณ 1,000,000.- บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563-2565

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563-2565

3 โครงการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการฮาลาล
เพื่อยกระดับสู่ฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว

โครงการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการฮาลาล
เพื่อยกระดับสู่ฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว

เป้าหมาย
'-อบรมจานวน 1 รุน่

เป้าหมาย
- จัดอบรมผู้ประกอบการฮาลาล อย่างน้อย 1 รุ่น

งบประมาณ 100,000.- บาท

งบประมาณ 100,000.- บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563

5

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง
1. เพื่อให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมที่ดาเนินการ
2. เพื่อนาไปจัดทา
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563-2565

1. เพื่อให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมที่ดาเนินการ
2. เพื่อนาไปจัดทา
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563-2565

ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวนปี 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 134
รายการที่ 15

แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 135
รายการที่ 19

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

สานักปลัดฯ

ที่

โครงการเดิม

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)

4 โครงการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว

โครงการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการ
ท่องเที่ยว

เป้าหมาย
ประกวดภาพถ่าย satun wonderland/Clip สั้น หนัง
สั้น จานวน 1 ครัง้

เป้าหมาย
- จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย / Clip / หนังสั้น /
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล อย่างน้อย 1 กิจกรรม

งบประมาณ 200,000.- บาท

งบประมาณ 200,000.- บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563
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เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง
1. เพื่อให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมที่ดาเนินการ
2. เพื่อนาไปจัดทา
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563-2565

ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวนปี 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 135
รายการที่ 20

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2562

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน
2 ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน

ที่

โครงการเดิม

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)

2.2 แผนงานการเกษตร
1 โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร

โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร

เป้าหมาย
- ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมอบจ.สตูล
จานวนไม่น้อยกว่า 2 ครัง้

เป้าหมาย
- จัดสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการของสภา
พัฒนาเกษตรกรรมอบจ.สตูล จานวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/
ปีงบประมาณ

งบประมาณ 100,000.- บาท

งบประมาณ 100,000.- บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563-2565

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563-2565
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เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง

1. เพื่อให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมที่ดาเนินการ
2. เพื่อนาไปจัดทา
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563-2565

ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวนปี 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 133
รายการที่ 1

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองส่งเสริมฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2562
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 5 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการเดิม
ที่

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)

โครงการที่เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

แบบ ผ. 02

ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวนปี 2562

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน

โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน

เป้าหมาย
-จัดอบรมหลักธรรมและหลักการปฏิบัติตนในเดือน
รอมฎอนให้กับประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม
ในมัสยิด/บานาซะฮ์ ทุกแห่ง

เป้าหมาย
- สนับสนุนวัสดุปัจจัยที่จาเป็นในการละศีลอด
และอบรมหลักการปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอนให้กับ
ประชาชนผูน้ ับถือศาสนาอิสลาม ให้กับมัสยิด/
มุศ็อลลาฮ์ (บานาซะฮ์) และผูด้ ้อยโอกาส
ในสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดสตูล

งบประมาณ 2,000,000.- บาท

งบประมาณ 2,000,000.- บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563-2565

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563-2565
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1. เพื่อให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมที่ดาเนินการ
2. เพื่อนาไปจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563-2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 159 ลาดับที่ 1

กองการศึกษาฯ

โครงการเดิม
ที่

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)

2 โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล

โครงการที่เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)
โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล

เป้าหมาย
- จัดการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ที่ประกอบ
ไปด้วยกิจกรรมต่างๆให้ประชาชนได้ศึกษา และร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม
- จานวนว่าวที่เข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า 1,000 ตัว
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

เป้าหมาย
- กิจกรรมที่ให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 10
กิจกรรม
- ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า
10,000 คน
-ผู้ประกอบการ ประชาชน ร้านค้า ร้านอาหาร
ร่วมออกบูธจาหน่ายสินค้า และอาหารจานเด็ด
ไม่น้อยกว่า 120 ร้าน
- จานวนว่าวที่เข้าร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 600 ตัว
- จานวนว่าวนานาชาติที่นามาแสดงให้ประชาชน
ที่สนใจ ไม่น้อยกว่า 30 ชาติ
- ทีมว่าวที่เข้าร่วมประกวด แข่งขันไม่น้อยกว่า 100 ทีม

ตัวชีว้ ัด (KPI)
- จานวนว่าวที่สง่ เข้าร่วมแข่งขัน

ตัวชีว้ ัด (KPI)
- กิจกรรมที่จัดให้ประชาชนได้ร่วม
- จานวนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ร่วมงาน
- จานวนว่าวที่เข้าร่วมแข่งขัน
- จานวนประเทศที่ร่วมแสดงว่าว

งบประมาณ 2,700,000.- บาท

งบประมาณ 2,700,000.- บาท

ปรากฎในแผนพัฒนท้องถิ่น พ.ศ.2563-2565

ปรากฎในแผนพัฒนท้องถิ่น พ.ศ.2563-2565
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เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
1. เพื่อให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมที่ดาเนินการ
2. เพื่อนาไปจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563-2565

ปรากฎใน
หน่วยงานที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
รับผิดชอบ
ฉบับทบทวนปี 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กองการศึกษาฯ
(พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 160 ลาดับที่ 2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2562
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
โครงการเดิม
ที่

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)

โครงการที่เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

แบบ ผ. 02

ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวนปี 2562

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

6.3 แผนงานการศึกษา
1 โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษา

โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษา

เป้าหมาย
- จัดประชุมอบรมคณะกรรมการสภาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ /ปีงบประมาณ
- จานวนกิจกรรมที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสภาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม/
ปีงบประมาณ

เป้าหมาย
- จัดสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการของสภา
การศึกษาอบจ.สตูล จานวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/
ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
-จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับการศึกษาจังหวัดสตูล
ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม/ปีงบประมาณ
- จัดประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ /
ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
- จานวนครั้งที่จัดสัมมนาทางวิชาการหรือ
เชิงปฏิบัติการ

งบประมาณ 100,000.- บาท

งบประมาณ 100,000.- บาท

ปรากฎในแผนพัฒนท้องถิ่น พ.ศ.2563-2565

ปรากฎในแผนพัฒนท้องถิ่น พ.ศ.2563-2565
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1. เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม
ที่ดาเนินการ
2. เพื่อนาไปจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563-2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 167 ลาดับที่ 1

กองการศึกษาฯ

โครงการเดิม
ที่

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)

2 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (คุรุสัมพันธ์)

โครงการที่เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (คุรุสัมพันธ์)

เป้าหมาย
- คณะครู และนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจา
มัสยิดประจามัสยิด (คุรุสัมพันธ์) ไม่น้อยกว่า 80 คน
- คณะครู และนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจา
มัสยิดในจังหวัดสตูลเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรม
วิชาการเพื่อทดสอบ
ความรู้ ความสามารถกับสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลาม
แห่งประเทศไทย

เป้าหมาย
- เด็กและเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม
ไม่น้อยกว่า 80 คน
- ผู้ควบคุม เด็กและเยาวชน ร่วมการแข่งขัน
ปีละ 1 ครั้ง

ตัวชี้วัด (KPI)
- 1 ครัง้ ที่สนับสนุนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
- ครูและเด็กนักเรียนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 150 คน
- ครูและนักเรียน

ตัวชี้วัด (KPI)
- จานวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
- จานวนครั้งที่ร่วมการแข่งขัน

งบประมาณ 150,000.- บาท

งบประมาณ 150,000.- บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563-2565

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563-2565
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เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
1. เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม
ที่ดาเนินการ
2. เพื่อนาไปจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563-2565

ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวนปี 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
หน้า 168 ลาดับที่ 2

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ

โครงการเดิม
ที่

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)

โครงการที่เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)

3 โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาและวิชาการนักเรียน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัด
ชายแดนใต้
วัตถุประสงค์
- ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนศูนย์การศึกษา
อิสลามประจามัสยิดจังหวัดสตูลได้แสดงออกถึง
ความสามารถทางวิชาการศาสนาและนันทนาการ
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด้กนักเรียนศูนย์การศึกษา
อิสลามประจามัสยิดจังหวัดสตูลที่ได้เป็นตัวแทนมี
โอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศต่อไป
- เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลให้
เป็นที่รจู้ ักของคนในประเทศ

โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาและวิชาการนักเรียน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัด
ชายแดนใต้
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เด็ก และเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม
ได้เข้าใจและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมการเรียนรู้
ทางศาสนาให้คงอยู่ชุมชนและท้องถิ่นต่อไป
- เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่นับถือศาสนา
อิสลามได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กล้าคิด
กล้าแสดงออกในสิ่งสิ่งที่ถูกต้อง
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม
ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์
ระหว่างกันเพื่อนามาพัฒนาชุมชนตนเอง
- เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ/กีฬาให้กับเด็ก และ
เยาวชนในจังหวัดสตูล ให้ศักยภาพที่สูงขึ้น
- เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งความสงบ
ยั่งยืนและสมานฉันท์

เป้าหมาย
- ส่งทีมคณะครู นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจามัสยิด(ตาดีกา) จานวน 200 คน เข้าร่วมการ
แข่งขันในมหกรรมดังกล่าว

เป้าหมาย
- ส่งทีมเด็กและเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม
ผู้ควบคุม ไม่น้อยกว่า 120 คน เข้าร่วมการแข่งขัน
ในมหกรรมดังกล่าว

งบประมาณ 200,000.- บาท

งบประมาณ 200,000.- บาท

ปรากฎในแผนพัฒนท้องถิ่น พ.ศ.2563-2565

ปรากฎในแผนพัฒนท้องถิ่น พ.ศ.2563-2565
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เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
1. เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม
ที่ดาเนินการ
2. เพื่อนาไปจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563-2565

ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวนปี 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
หน้า 170 ลาดับที่ 6

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ

โครงการเดิม
ที่

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)

โครงการที่เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวนปี 2562

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1 โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการสังคม

โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการสังคม

เป้าหมาย
เป้าหมาย
- ส่งเสริมกิจกรรมสภาพัฒนาสวัสดิการสังคมอบจ.สตูล - จัดสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการของ
สภาพัฒนาสวัสดิการสังคมอบจ.สตูล
จานวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)
-จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับการศึกษาจังหวัดสตูล
ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม/ปีงบประมาณ
- จัดประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ /
ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
- จานวนครั้งที่จัดสัมมนาทางวิชาการหรือ
เชิงปฏิบัติการ

งบประมาณ 100,000.- บาท

งบประมาณ 100,000.- บาท

ปรากฎในแผนพัฒนท้องถิ่น พ.ศ.2563-2565

ปรากฎในแผนพัฒนท้องถิ่น พ.ศ.2563-2565
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1. เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม
ที่ดาเนินการ
2. เพื่อนาไปจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563-2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 181 ลาดับที่ 1

กองส่งเสริมฯ

โครงการเดิม
ที่

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)

โครงการที่เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวนปี 2562

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

6.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงถึงความสามารถ
ในกิจกรรมต่างๆ
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนและผู้ปกครองได้ร่วมทา
กิจกรรมร่วมกัน

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกตาม
ความสามารถและสนุกสนานในกิจกรรมต่างๆ
- เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมบูรณาการ
จัดกิจกรรมที่มีคุณค่าสาหรับเด็กและเยาวชน
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนา
ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา เติบโตเป็นผู้ใหญ่
ที่มีคุณภาพ
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย
เข้าใจกฎกติกา และบรรทัดฐานทางสังคม

เป้าหมาย
- กิจกรรมที่จัดให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกและ
แสดงความสามารถ 3 กิจกรรม
- จานวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 600 คน

เป้าหมาย
- กิจกรรมที่จัดให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก
และแสดงความสามารถ ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม
- จานวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 5,000 คน

งบประมาณ 1,000,000.- บาท

งบประมาณ 1,000,000.- บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563-2565

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563-2565
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1. เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม
ที่ดาเนินการ
2. เพื่อนาไปจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563-2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
หน้า 184 ลาดับที่ 1

กองการศึกษาฯ

โครงการเดิม
ที่

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)

2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชน "รากแก้วแห่งปัญญา"
เป้าหมาย
- จัดกิจกรรมค่ายอบรมให้ความรูด้ ้านคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน
- เด็กและเยาวชน อาสาสมัคร วิทยากรพี่เลี้ยง
จานวน 80 คน

โครงการที่เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน 1. เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม
"รากแก้วแห่งปัญญา"
ที่ดาเนินการ
2. เพื่อนาไปจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ
เป้าหมาย
- จัดกิจกรรมค่ายอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ.2563-2565

ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวนปี 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
หน้า 186 ลาดับที่ 5

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ

ให้แก่เด็กและเยาวชน
- เด็กและเยาวชน อาสาสมัคร วิทยากรพี่เลี้ยง
ไม่น้อยกว่า 80 คน

งบประมาณ 70,000.- บาท

งบประมาณ 70,000.- บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563-2565

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563-2565

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน
มุสลิมจังหวัดสตูล (ศูนย์คลองช้าง)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม 1. เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม
จังหวัดสตูล (ศูนย์คลองช้าง)
ที่ดาเนินการ
2. เพื่อนาไปจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ
เป้าหมาย
เป้าหมาย
พ.ศ.2563-2565
- เด็กและเยาวชนมุสลิมในจังหวัดสตูล 240 คน พี่เลี้ยง - เด็กและเยาวชนมุสลิม พี่เลี้ยงและวิทยากร
และวิทยากร 20 คน
ไม่น้อยกว่า 260 คน
งบประมาณ 300,000.- บาท

งบประมาณ 300,000.- บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563-2565

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563-2565
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แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
หน้า 186 ลาดับที่ 6

กองการศึกษาฯ

โครงการเดิม
ที่

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)

4 โครงการศาสนิกสัมพันธ์

โครงการที่เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)
โครงการศาสนิกสัมพันธ์

เป้าหมาย
เป้าหมาย
- จัดอบรมให้กับนักเรียนในโรงเรียนภายในจังหวัดสตูล - จัดอบรมให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดสตูล
เดือนละ 2 ครัง้
ไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง/ปีงบประมาณ
- เด็กและเยาวชน ไม่น้อยกว่า 1,000 คน
งบประมาณ 150,000.- บาท

งบประมาณ 150,000.- บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563-2565

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563-2565

16

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
1. เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม
ที่ดาเนินการ
2. เพื่อนาไปจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563-2565

ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวนปี 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
หน้า 189 ลาดับที่ 12

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2562

แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง

ที่

โครงการเดิม

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต
สาย สต.ถ. 1-0013 บ้านทุ่งไหม้ - บ้านผัง 17
(ต.น้าผุด อ.ละงู , ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต
สาย สต.ถ. 1-0013 บ้านทุ่งไหม้ - บ้านผัง 17
(ต.น้าผุด อ.ละงู , ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง)

เป้าหมาย
- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 2.818 กม.
ตามแบบแปลนของอบจ.สตูลที่ก้าหนด
และแบบมาตรฐานงานทางส้าหรับอปท.

เป้าหมาย
- ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 2.818 กม.
ตามแบบแปลนของอบจ.สตูลที่ก้าหนด
และแบบมาตรฐานงานทางส้าหรับอปท.

งบประมาณปี พ.ศ. 2562 จ้านวน 9,998,000.- บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2563 จ้านวน 13,224,000.- บาท

งบประมาณปี พ.ศ. 2562 จ้านวน 9,998,000.- บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2563 จ้านวน 13,224,000.- บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562-2563

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562-2563
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เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง

1. เพื่อน้าไปจัดท้า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ.2562-2563

ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวนปี 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565
หน้าที่ 223
รายการที่ 30

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองช่าง

