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***************************

บทนำ
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นการกาหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวั ด สตู ล เป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาที่ ได้ ว างไว้ แ ล้ ว และให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 อาศัยอานาจตามความในข้อ 22/1 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการพัฒนา
เหตุผลและควำมจำเป็นในกำรจัดทำแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5/2563)
ส่วนราชการในสังกัดฯ แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เนื่องจากจะนาไปจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 และจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินเหลือจ่าย) โดยเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดให้ตรงกับข้อเท็จจริงในปีงบประมาณที่จะดาเนินการ

1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5/2563)
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเทีย่ ว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ ถึง
3. ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาโครงสร้างพืน้ ฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ ถึง

แบบ ผ 02

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งาน บูรณะ/ปรับปรุงถนน (ซ่อมสร้าง/Pavement In-Place Recycling/เสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay)/ขยายไหล่ทาง ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต/พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต/ ผิวจราจร คสล.)
1 สาย สต.ถ.1-0057
บ้านน้าหราบ้านควนกาหลง
(ต.ทุ่งนุ้ย,ต.ควนกาหลง
อ.ควนกาหลง)

ที่มา

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 2.560 กม.
ตามแบบที่กาหนด
N 06-92-44.3
E 9100-08-53.2
N 06-85-84.2
E 100-11-40.5

2,643,000

-

นามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 น.148

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง

2

-

-

5,800,000

ประชาชนมี ประชาชนได้รับความสะดวก
ความพึงพอใจ รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม
ร้อยละ 70 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

รายละเอียดทีเ่ ปลีย่ นแปลงใหม่
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งาน บูรณะ/ปรับปรุงถนน (ซ่อมสร้าง/Pavement In-Place Recycling/เสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay)/ขยายไหล่ทาง ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต/พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต/ ผิวจราจร คสล.)
1 ปรับปรุงถนนสาย
สต.ถ.1-0057
บ้านน้าหรา บ้านควนกาหลง

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.500 กม.
ตามแบบที่กาหนด
(พื้นที่กอ่ สร้าง ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง
จ.สตูล)

-

-

-

5,800,000

-

การเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง ชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ และย้ายงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี 2565 ไปตั้งไว้ในปี 2564

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

1. เดิมระยะทางตลอดสาย 2.560 กม. และได้ดาเนินการไปแล้วบางส่วน ในปี 2561 จึงได้นาระยะทางส่วนที่เหลือมาดาเนินการต่อในปี 2564
2. เพื่อนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง

3

ประชาชนมี ประชาชนได้รับความสะดวก
ความพึงพอใจ รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม
ร้อยละ 70 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้าง ท่าเทียบเรือ เขื่อน สะพาน ท่อเหลี่ยมและตลิ่ง ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

2 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.
บนสายทางถนน
สต.ถ.1-0005
บ้านทุ่งดินลุ่ม - บ้านคีรีวง
อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ที่มา

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการค้าขาย

ขนาด 1.50 x 1.50 x 15.00 ม.
จานวน 3 ช่อง
ตามแบบที่กาหนด
N 07-05-01.9
E 099-48-41.9

487,000

ประชาชนมี ประชาชนได้รับความสะดวก
ความพึงพอใจ รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม
ร้อยละ 70 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

นามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 น.152 รายการที่ 31

รายละเอียดทีเ่ ปลีย่ นแปลงใหม่
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

2563
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้าง ท่าเทียบเรือ เขื่อน สะพาน ท่อเหลี่ยมและตลิ่ง ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

2 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. เพื่อระบายน้าจากการท่วมขังและ
ป้องกันน้ากัดเซาะถนน
ถนน สต.ถ.1-0005
บ้านทุ่งดินลุ่ม - บ้านคีรีวง

ขนาด 2.10 x 2.10 x 15.00 ม.
จานวน 1 ช่อง
ตามแบบที่กาหนด
(พื้นที่กอ่ สร้าง ต.ป่าแก่บอ่ หิน อ.ทุ่งหว้า
จ.สตูล)

การเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รบั

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

1.ปรับขนาดท่อและจานวนให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่กอ่ สร้างเพื่อให้มีช่องทางระบายน้าที่เร็วขึ้น
2.นาไปประกอบการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามระเบียบวิธงี บประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง

4

550,000

ประชาชนมี สามารถระบายน้าไม่ให้ทว่ มขัง
ความพึงพอใจ ได้รวดเร็วทาให้นาไม่
้ กดั เซาะถนน
ร้อยละ 70

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5/2563)
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลแบบมีส่วนร่วม อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล ที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์จดั การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 การจัดการขยะอันตราย
จังหวัดสตูล

ที่มา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
เพื่อร่วมดาเนินการกับเครือข่าย
อปท.หน่วยงานด้านสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อมและหน่วยงานต่างๆ
ในการสนับสนุนส่งเสริมและการ
รวบรวมและกาจัดขยะอันตรายตาม
หลักวิชาการ

- จัดเก็บรวบรวมขยะอันตรายจากเครือข่าย
อปท. หน่วยงานด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
และหน่วยงานต่างๆ ไม่นอ้ ยกว่า
50 แห่ง
- จัดจ้างขนส่งขยะอันตรายและทั่วไป
ปีละ 2 ครั้ง หรือน้าหนักไม่นอ้ ยกว่า 2 ตัน/ปี
- ปรับปรุงโรงจัดเก็บขยะ

งบประมาณ
2561
(บาท)
350,000

นามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 น.156

ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน

5

2562
(บาท)
170,000

2563
(บาท)
170,000

2564
(บาท)
170,000

ตัวชี้วัด (KPI)
2565
(บาท)
170,000 ปริมาณขยะที่
นาไปกาจัด

แบบ ผ.02

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- ขยะอันตรายมีปริมาณลดลง
- ขยะอันตรายได้รับการกาจัด
ตามหลักวิชาการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

รายละเอียดทีเ่ ปลีย่ นแปลงใหม่
ที่

โครงการ

1 การจัดการขยะอันตราย
จังหวัดสตูล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
- เพื่อสงเสริมสนับสนุน ให
ประชาชนในทองถิ่นเขามามีสวนรวม
ในการคัดแยกของเสียอันตรายจาก
ชุมชน เพื่อป้องกันปัญหาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการคักแยกของเสีย
อันตรายออกจากชุมชนใหแก องค
กรปกครองสวนทองถิ่น และหนวย
งานภาครัฐในจังหวัดสตูล
- เพื่อรวบรวมและขนส่งของเสีย
อันตรายจากชุมชนในจังหวัดสตูลไป
กาจัดตามหลักวิชาการ

- ประชาชนในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการ
คัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน
- อปท. และหน่วยงานภาครัฐ สามารถ
รวบรวม/จัดส่งของเสียอันตรายจากชุมชน ไปยัง
ศูนย์รวบรวมและขนถ่ายขยะอันตรายจังหวัด
สตูลได้ตามกาหนด 2 ครั้ง/ปี
- อบจ.สตูล รวบรวมและขนส่งของเสีย
อันตรายจากชุมชนในจังหวัดสตูลไปกาจัดตาม
หลักวิชาการ 2 ครั้ง/ปี
- จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการของเสีย
อันตรายจากชุมชนแก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น
ประชาชน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

2561
(บาท)
350,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
170,000 170,000

การเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณที่ตั้งไว้ในปี 2564 และปี 2565 ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

1. ปรับงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น
2. เพื่อนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2564-2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน
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2564
(บาท)
270,000

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด (KPI)
2565
จะได้รับ
(บาท)
270,000 - จำนวนครั้งใน - ขยะอันตรายมีปริมาณลดลง
กำรรวบรวมขยะ - ขยะอันตรายได้รับการกาจัด
อันตรำย
ตามหลักวิชาการ
- จำนวนครั้งที่
- กลุ่มเป้าหมายสามารถจัดการ
ขนส่งขยะ
ขยะอันตรายได้อย่างถูกต้องตาม
อันตรำยไปกำจัด
- ผู้เข้ำรับกำร หลักวิชาการ
อบรมมีควำมพึง
พอใจไม่นอ้ ยกว่ำ
ร้อยละ 80

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

4.2 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

1 คลองสวยนำ้ ใส

ที่มา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
เพื่อรณรงค์ติดตำมคุณภำพนำ้
ในแม่นำ้ ล้ำคลองของจังหวัดสตูล

มีกจิ กรรมกำรอนุรักษ์ / และตรวจสอบเฝ้ำระวัง
คุณภำพนำ้ ในแม่นำ้ ล้ำคลอง เช่น คลองละงู
คลองดุสน คลองท่ำแพ เป็นต้น

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000
260,000

น้ำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2563 น.3

ยุทธศำสตร์ที่ 4 จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน
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2564
(บาท)
260,000

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด (KPI)
2565
จะได้รับ
(บาท)
260,000 ควำมสะอำด แหล่งนำ้ แม่นำ้ ล้ำคลอง ได้รับกำร
เพิ่มขึน
ตรวจสอบคุณภำพนำ้ และพัฒนำ
ปรับปรุง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่ำง

รายละเอียดทีเ่ ปลีย่ นแปลงใหม่
ที่

โครงการ

1 คลองสวยนำ้ ใส

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
- เพื่อป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูแหล่ง
นำ้ ให้มีคุณภำพนำ้ โดยรวมให้ดีขึน
- เพื่อติดตำมตรวจสอบและเฝ้ำ
ระวังคุณภำพนำ้ เบืองต้นในแหล่งนำ้
สำยหลัก
- เพื่อรณรงค์ประชำสัมพันธ์สร้ำง
จิตส้ำนึกและสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ของชุมชนในกำรอนุรักษ์แหล่งนำ้
และพันธุ์สัตว์นำ้

- คุณภำพนำ้ โดยรวมในล้ำคลองสำยหลักดีขึน
สำมำรถใช้ประโยชน์เพื่อกำรอุปโภคและบริโภค
เป็นแหล่งอำศัยของสัตว์นำ้ และใช้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวได้
- ประชำชนในพืนที่ได้รับทรำบสถำนกำรณ์
คุณภำพนำ้ เบืองต้นในแหล่งนำ้ สำยหลัก
- เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน
กำรร่วมอนุรักษ์ บ้ำรุงรักษำ และใช้ประโยชน์
จำกแหล่งนำ้ อย่ำงยั่งยืน
- อปท.ในพืนที่ล้ำนำ้ สำยหลัก เข้ำร่วมโครงกำร
(อปท.ในพืนที่ล้ำนำ้ สำยหลัก มี 22 แห่ง)

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000
260,000

2564
(บาท)
300,000

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
2565
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
300,000 - อปท.ในพืนที่ล้ำ - ประชำชนมีจติ ส้ำนึก และมีส่วน
กองช่ำง
นำ้ สำยหลักเข้ำร่วม ร่วมในกำรอนุรักษ์แหล่งนำ้
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ - เกิดกำรบูรณำกำรระหว่ำง
50
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- สำมำรถ
หน่วยงำนรำชกำร และประชำชน
ตรวจสอบคุณภำพ
- ล้ำคลองสำยหลักมีระบบนิเวศน์
นำ้ เบืองต้นในล้ำนำ้
และคุณภำพนำ้ ดีขึนอย่ำงต่อเนื่อง
สำยหลักและ
สำมำรถใช้เพื่อกำรอุปโภคและ
ประชำสัมพันธ์ผล
บริโภคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กำรตรวจสอบ
คุณภำพนำ้ เบืองต้น รวมทังใช้เป็นสถำนที่ทอ่ งเที่ยว
ได้ตำมก้ำหนดเวลำ ทำงนำ้ /พักผ่อนหย่อนใจ
อย่ำงน้อย 2
ฤดูกำล
- คุณภำพนำ้
โดยรวมของแหล่ง
นำ้ อยู่ในเกณฑ์ดี

การเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณที่ตังไว้ในปี 2564 และปี 2565 ตัวชีวัด (KPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

1. ปรับงบประมำณให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย (อปท.) และกิจกรรม ที่เพิ่มขึน
2. เพื่อน้ำไปจัดท้ำงบประมำณรำยจ่ำยงบประมำณประจ้ำปี พ.ศ.2564-2565

ยุทธศำสตร์ที่ 4 จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5/2563)
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

1 ส่งเสริมการให้ความรู้
ด้านภัยพิบัติจังหวัดสตูล

ที่มา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสนับสนุนการจัดอบรม/
จัดอบรม/สัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านภัย
สัมมนาให้ความรู้ประชาชน
พิบัติต่างๆ แก่ประชาชน เยาวชน
เยาวชน ด้านภัยพิบัติในพื้นที่
ในพื้นที่ จ.สตูล
จ.สตูล เช่น อุทกภัย วาตภัย
อัคคีภัยอุบัติเหตุทั้งทางถนนและ
ทะเลเป็นต้น

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

50,000

2563
(บาท)

-

นามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 น. 167

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข

แบบ ผ.02
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50,000

2564
(บาท)

50,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

50,000 จานวนผู้เข้ารับ ประชาชนและเยาวชนได้รับ
การอบรม ความรู้และรู้จักภัยพิบัติต่างๆ
และสามารถเตรียมรับมือภัย
พิบัติได้อย่างถูกต้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

รายละเอียดทีเ่ ปลีย่ นแปลงใหม่
ที่

โครงการ

1 ส่งเสริมการให้ความรู้
ด้านภัยพิบัติจังหวัดสตูล

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้
ความเข้าใจด้านภัยพิบัติและ
ขั้นตอนการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัย
พิบัติ
- เพื่อป้องกันและบรรเทาผล
กระทบต่อการสูญเสียชีวิต
ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมจากการ
เกิดภัยพิบัติ
- เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีประสบ
การณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และให้
การสนับสนุน อานวยความ
สะดวกให้กับหน่วยงานที่เข้าเผชิญ
เหตุภัยพิบัติ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- จัดอบรม /สัมมนา / ฝึกซ้อมแผนด้าน
ภัยพิบัติต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดสตูล รวมทั้งภาคีเครือข่ายด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
จ.สตูลไม่น้อยกว่า 80 คน

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

50,000

2563
(บาท)

-

50,000

การเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณที่ตั้งไว้ในปี 2564 และปี 2565 ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

1.เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายและกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น
2.เพื่อนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
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2564
(บาท)

2565
(บาท)

100,000 100,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
มีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจมีทักษะที่ถูกต้องในการ
ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นใน
เบื้องต้น
- มีการเตรียมความพร้อมและ
รับมือในการป้องกันภัยพิบัติ
ต่าง ๆ
- เกิดความร่วมมือระหว่าง
เครือข่ายด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

6.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1 สนับสนุนค่าใช้จา่ ยการ
บริหารสถานศึกษา

ที่มา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนมีนา้ หนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6
- เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน
- เพื่อปรับปรุงและติดตังเพิ่มเติม
ระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน
- เพื่อจัดหาหนังสือและอุปกรณ์
ส้าหรับห้องสมุดโรงเรียนให้เพียงพอ
ต่อการให้บริการนักเรียน
- เพื่อให้นกั เรียนมีความตระหนักและ
เรียนรู้ให้ตนเองห่างไกลยาเสพติด
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
- เพื่อจัดการศึกษาตลอดชีวติ สู่ความ
เป็นเลิศตามศักยภาพหรืออัจฉริยะ
ของผู้เรียน
- เพื่อให้นกั เรียนมีปจั จัยพืนฐานที่
จ้าเป็นต่อการจัดการศึกษา
- เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

งบประมาณ
2561
(บาท)

- นักเรียนชันอนุบาล 1 - ป.6 ได้รับ
7,340,000
สารอาหารครบห้ามือ
- โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปี
ละครัง
- ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการศึกษาใน
อนาคต
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และได้รับการพัฒนา
- โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เนตที่มีประสิทธิภาพ
- ห้องสมุดโรงเรียนมีสื่อการสอนเพียงพอ
ส้าหรับการให้บริการนักเรียน
- นักเรียนได้เรียนรู้และห่างไกลยาเสพติด
- นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาไทยที่มีคุณภาพ
- ปรับปรุงหลักสูตร/สื่อการสอนวิชาอิสลาม
ศึกษา/พุทธศาสนาตามหลักการจัดการศึกษา
ขันพืนฐาน

นำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 น.169

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำคุณภำพชีวติ ประชำชนให้เกิดควำมยั่งยืน สังคมสงบสุข
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2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

7,340,000

7,510,000

7,510,000

7,510,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จ้านวน - นักเรียนมีนา้ หนัก ส่วนสูงตาม
กิจกรรมที่ เกณฑ์มาตรฐาน
ด้าเนินการ - หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
ได้รับการปรับปรุงทุกปีการศึกษา
- ข้าราชการครูสามารถน้าความรู้
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
- นักเรียนมีสุขภาพและพลานามัย
ที่สมบูรณ์
- นักเรียนมีภาวะโภชนาการดี
- นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน
- ครู นักเรียน ได้ใช้งานระบบ
อินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ
- นักเรียนมีการใช้บริการ
ห้องสมุดเพิ่มขึน
- นักเรียนมีความรู้และสามารถ
น้าพาตนเองห่างไกลจาก
สารเสพติด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
รร.นิคมพัฒนา
ผัง 6

รายละเอียดทีเ่ ปลีย่ นแปลงใหม่
ที่
1

โครงการ
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนำหนัก –
ส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน
-เพื่อพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำของ
โรงเรียนนิคมพัฒนำผัง 6
- เพื่อพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน
- เพื่อปรับปรุงและติดตังเพิ่มเติมระบบ
อินเตอร์เน็ตของโรงเรียน
- เพื่อจัดหำหนังสือสำหรับห้องสมุด
โรงเรียนให้เพียงพอต่อกำรให้บริกำร
นักเรียน
- เพื่อให้นักเรียนมีควำมตระหนักและ
เรียนรู้ให้ตนเองห่ำงไกลจำกสำรเสพติด
- เพื่อจัดกำรศึกษำตลอดชีวติ สูค่ วำมเป็น
เลิศตำมศักยภำพหรืออัจฉริยะของผูเ้ รียน
- เพื่อให้นักเรียนมีปัจจัยพืนฐำนที่จำเป็น
ต่อกำรจัดกำรศึกษำ
- เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภำพ
- เพื่อส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงชุมชน
และโรงเรียน
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภำพ

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมศักยภำพกำรจัด
กำรศึกษำท้องถิ่น(ค่ำปัจจัยพืนฐำนสำหรับ
นักเรียนยำกจน)
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมศักยภำพกำรจัด
กำรศึกษำท้องถิ่น(ส่งเสริม พัฒนำกำรศึกษำและ
กำรประเมินผล)
- ค่ำอำหำรกลำงวัน
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำล
จนจบกำรศึกษำขันพืนฐำน
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพืนที่จังหวัดชำยแดนใต้
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรโรงเรียน
- ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมศักยภำพ
กำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น
-ฯลฯ

งบประมาณ
2561
(บาท)
7,340,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

7,340,000

7,510,000

10,100,000

10,100,000

จำนวน
กิจกรรมที่
ดำเนินกำรไม่
น้อยกว่ำ 15
กิจกรรม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-นักเรียนมีนำหนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์
มำตรฐำน
-หลักสูตรสถำนศึกษำของโรงเรียนได้รับ
กำรปรับปรุงทุกปีกำรศึกษำ
- ข้ำรำชกำรครูสำมำรถนำควำมรู้มำใช้
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
-นักเรียนมีสุขภำพและพลำนำมัยที่
สมบูรณ์
-นักเรียนมีสุขภำพและพลำนำมัยที่
สมบูรณ์
- นักเรียนมีภำวะโภชนำกำรดี
- นักเรียนได้ศึกษำแหล่งเรียนรู้ภำยใน
โรงเรียน
- ครู นักเรียน ได้ใช้งำนระบบ
อินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภำพ
- นักเรียนมีกำรใช้บริกำรห้องสมุด
เพิ่มขึน
- นักเรียนมีควำมรู้และสำมำรถนำพำ
ตนเองห่ำงไกลจำกสำรเสพติด
- นักเรียนได้รับกำรพัฒนำตำมศักยภำพ
ของตนเองและพัฒนำสูค่ วำมเป็นเลิศ
- ผูป้ กครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำสถำนศึกษำ

รร.นิคมพัฒนำ
ผัง 6

การเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชีวัด และผลที่คำดว่ำจะได้รบั ในปี 2564 - 2565

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

1. เพื่อให้สอดคล้องข้อเท็จจริงที่ได้รบั กำรจัดสรรงบประมำณ และเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย ระเบียบรำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2. เพื่อนำไปจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยงบประมำณประจำปี พ.ศ.2564-2565

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำคุณภำพชีวติ ประชำชนให้เกิดควำมยั่งยืน สังคมสงบสุข
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ที่

2

โครงการ

ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน

ที่มา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
-เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เพื่อกระตุ้น และชี้นานักเรียนให้เกิด
ความต้องการในการแข่งขันสู่ความเป็น
เลิศตามศักยภาพ
- เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง
ชุมชนและโรงเรียน

- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
ตามกลุ่มสาระ
- กิจกรรมปฏิบตั ิธรรมของโรงเรียนวิถีพทุ ธ
- กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน
- กิจกรรมค่ายวิชาการ
- กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน
- กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ
ดนตรีและกีฬา

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
740,000
740,000

2561
(บาท)
-

2564
(บาท)
740,000

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด (KPI)
2565
จะได้รับ
(บาท)
740,000 -ผลสัมฤทธิ์
- ครูมีทกั ษะในการจัดการเรียน
การสอนให้กบั นักเรียนได้ตรงตาม
ของนักเรียน
เป้าหมาย
สูงขึ้น
- นักเรียนได้รับ - นักเรียนมีความสามารถพิเศษที่
จะสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน
รางวัล การ
- นักเรียนได้รับการพัฒนาตาม
ประกวดระดับ
ศักยภาพของตนเองจนสามารถ
ต่างๆ
แข่งขันทักษะสู่ความเป็นเลิศ
- ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รร.นิคมพัฒนา
ผัง 6

นามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 น.173

รายละเอียดทีเ่ ปลีย่ นแปลงใหม่
ที่

2

โครงการ

ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
-เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เพื่อกระตุ้น และชี้นานักเรียนให้เกิด
ความต้องการในการแข่งขันสู่ความเป็น
เลิศตามศักยภาพ
- เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง
ชุมชนและโรงเรียน

- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตามกลุ่ม
สาระ
- กิจกรรมปฏิบตั ิธรรมของโรงเรียนวิถีพทุ ธ
- กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน
- กิจกรรมค่ายวิชาการ
- กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน
- กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ
ดนตรีและกีฬา

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
740,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
740,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

-ผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน
สูงขึ้น
- นักเรียนได้รับ
รางวัล การ
ประกวดระดับ
ต่างๆ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ครูมีทกั ษะในการจัดการเรียน
การสอนให้กบั นักเรียนได้ตรงตาม
เป้าหมาย
- นักเรียนมีความสามารถพิเศษที่
จะสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน
- นักเรียนได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพของตนเองจนสามารถ
แข่งขันทักษะสู่ความเป็นเลิศ
- ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

รร.นิคมพัฒนา
ผัง 6

การเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง งบประมาณในปี 64 และปี 65

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ไม่ต้องบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เนื่องจากนาไปรวมกับโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษาตามทีได้รบั จัดสรรงบประมาณ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยระเบียบรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
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ที่

โครงการ

3 ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
ให้แก่นกั เรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจา
มัสยิด (คุรุสัมพันธ์)

ที่มา

วัตถุประสงค์
- เพื่อสนับสนุนสร้างสรรค์ให้เด็กและ
เยาวชนศูนย์การศึกษาอิสลามประจา
มัสยิด ได้ทากิจกรรมร่วมกัน
- เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะความรู้
ความสามารถให้แก่เด็ก และเยาวชน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด
- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและครูศูนย์
การศึกษาอิสลามประจามัสยิด
ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้รับ
ประสบการณ์ตรง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- คณะครู และนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจามัสยิด (ครุสัมพันธ์) จานวน 150 คน
- คณะครู และนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจามัสยิดในจังหวัดสตูลเข้าร่วมการ
แข่งขันมหกรรมวิชาการ เพื่อทดสอบความรู้
ความสามารถกับสมาคมคุรุสัมพันธ์
อิสลามแห่งประเทศไทย

2561
(บาท)

150,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
150,000
150,000

2564
(บาท)
150,000

ตัวชี้วัด (KPI)
2565
(บาท)
150,000 - 1 ครั้งที่
สนับสนุน
เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะ
- ครูและเด็ก
นักเรียน
เข้าร่วมไม่นอ้ ย
กว่า 150 คน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เด็กและเยาวชนศูนย์การศึกษา
อิสลามประจามัสยิด ได้ทา
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกัน
- เด็กและเยาวชนศูนย์การศึกษา
อิสลามประจามัสยิด มีทกั ษะ
ความรู้ความสามารถมากขึ้น

กองการศึกษาฯ

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด (KPI)
2565
จะได้รับ
(บาท)
150,000 ได้รับรางวัล - เด็กและเยาวชนศูนย์การศึกษา
อย่างน้อย
อิสลามประจามัสยิด ได้ทา
2 รางวัล
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกัน
- เด็กและเยาวชนศูนย์การศึกษา
อิสลามประจามัสยิด มีทกั ษะ
ความรู้ความสามารถมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 น.168

รายละเอียดทีเ่ ปลีย่ นแปลงใหม่
ที่

โครงการ

3 ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
ให้แก่นกั เรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจา
มัสยิดจังหวัดสตูล

วัตถุประสงค์
- เพื่อสนับสนุนสร้างสรรค์ให้เด็กและ
เยาวชนศูนย์การศึกษาอิสลามประจา
มัสยิด ได้ทากิจกรรมร่วมกัน
- เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะความรู้
ความสามารถให้แก่เด็ก และเยาวชน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด
- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและครูศูนย์
การศึกษาอิสลามประจามัสยิด
ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้รับ
ประสบการณ์ตรง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- คณะครู และนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจามัสยิดจังหวัดสตูล จานวน 100 คน
- คณะครู และนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจามัสยิดในจังหวัดสตูลเข้าร่วมการ
แข่งขันมหกรรมวิชาการ เพื่อทดสอบความรู้
ความสามารถกับสมาคมคุรุสัมพันธ์
อิสลามแห่งประเทศไทย

2561
(บาท)

150,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
150,000
150,000

การเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง ชื่อโครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ในปี 2564 และปี 2565

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

1.เพื่อให้ชื่อโครงการถูกต้อง มีเป้าหมายตรงกับที่จะดาเนินการจริงและให้สอดคล้องกับค่าใช้จา่ ยที่เพิ่มขึ้น
2.เพื่อนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2564-2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
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2564
(บาท)
150,000

กองการศึกษาฯ

6.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 อบรมให้ความรู้ครูผู้สอน
ด้านศาสนากีรออาตี

ที่มา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

- เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความ
ครูผู้สอนด้านศาสนาในพื้นที่จงั หวัดสตูล
เข้าใจในหลักธรรม หลักการปฏิบตั ิ
ของศาสนาที่ถูกต้องเป็นประโยชน์
ต่อผู้เรียน สังคมและประเทศชาติ
- เพื่อให้ครูผู้สอนได้นาความรู้ที่ได้ที่
เป็นแนวทางที่ถูกต้องไปถ่ายทอด สั่ง
สอนให้เด็กนักเรียน

2562
(บาท)
-

2563
(บาท)

200,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

2565
(บาท)

200,000

-

ครูผู้สอน
ศาสนาเข้าร่วม
อบรมไม่นอ้ ยกว่า
100 คน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักธรรมหลักการปฏิบตั ิทาง
ศาสนาที่ถูกต้อง
- รู้จกั วิธกี ารถ่ายทอดเทคนิค
วิธกี ารจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ถูกต้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

นามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 น.191

รายละเอียดทีเ่ ปลีย่ นแปลงใหม่
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

1 อบรมครูผู้สอนการอ่าน
- เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความ
ครูผู้สอนด้านศาสนาในพื้นที่จงั หวัดสตูล
อัลกรุอานตามแนวกีรออาตี เข้าใจในหลักธรรม หลักการปฏิบตั ิ ไม่นอ้ ยกว่า 100 คน
ของศาสนาที่ถูกต้องเป็นประโยชน์
ต่อผู้เรียน สังคมและประเทศชาติ
- เพื่อให้ครูผู้สอนได้นาความรู้ที่ได้ที่
เป็นแนวทางที่ถูกต้องไปถ่ายทอด สั่ง
สอนให้เด็กนักเรียน

-

2562
(บาท)
200,000

การเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง ชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวขี้วดั (KPI) ที่ตั้งไว้ในปี 2564

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

1.เพื่อให้ชื่อโครงการ/เป้าหมายตรงกับที่จะดาเนินการจริงและให้สอดคล้องกับค่าใช้จา่ ยที่เพิ่มขึ้น
2.เพื่อนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
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2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
250,000

ตัวชี้วัด (KPI)

2565
(บาท)
-

ครูผู้สอน
ศาสนาเข้าร่วม
อบรมไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 คน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักธรรมหลักการปฏิบตั ิทาง
ศาสนาที่ถูกต้อง
- รู้จกั วิธกี ารถ่ายทอดเทคนิค
วิธกี ารจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ถูกต้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2 ปรับปรุงถนนทางเข้าสนาม - เพื่อให้จงั หวัดสตูลมีสนามกีฬา
ผิวจราจร คสล. กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง
กีฬามาตรฐานแห่งที่ 2
ที่ได้มาตรฐาน
0.425 กิโลเมตร ตามแบบที่ อบจ.กาหนด
อบจ.สตูล
- เพือ่ ให้ผู้ใช้บริการสนามกีฬาฯ มี
ความปลอดภัยและได้รับความ
สะดวกในการเดินทางเข้าสนามกีฬา

ที่มา

2562
(บาท)
-

2563
(บาท)
-

2564
(บาท)

3,000,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- ผู้ใช้สนามกีฬาฯ - สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน
มีความพึงพอใจ - ประชาชนที่มาใช้บริการมีความ
ร้อยละ 70 ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

นามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 น.6

รายละเอียดทีเ่ ปลีย่ นแปลงใหม่
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 ปรับปรุงถนนทางเข้าสนาม - เพื่อให้จงั หวัดสตูลมีสนามกีฬา
ผิวจราจร คสล. กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง
กีฬามาตรฐานแห่งที่ 2
ที่ได้มาตรฐาน
0.425 กิโลเมตร ตามแบบที่ อบจ.กาหนด
อบจ.สตูล
- เพือ่ ให้ผู้ใช้บริการสนามกีฬาฯ
มีความปลอดภัยและได้รับความ
สะดวกในการเดินทางเข้าสนามกีฬา

การเปลี่ยนแปลง
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)
-

2563
(บาท)
-

เปลี่ยนแปลงงบประมาณและย้ายงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี 2563 มาตั้งไว้ในปี 2565
ปรับงบประมาณให้สอดคล้องกับประมาณการราคาตามหลักวิชาการช่างและราคาพานิชย์ในปีปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
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2564
(บาท)
-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- 3,930,000 ผู้ใช้สนามกีฬาฯ - สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน
มีความพึงพอใจ - ประชาชนที่มาใช้บริการมีความ
ร้อยละ 70 ปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5/2563)
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล ที่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
7.1 แผนงานบริหารทัว่ ไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อ
- เพื่อทบทวนและจัดทากรอบ
จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสร์การพัฒนาของอปท.
ของ อปท.จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
- เพื่อให้อปท.มีกรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่นใช้เป็นแนวทาง
พัฒนาท้องถิ่น

ที่มา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงาน
เพือ่ จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.
จังหวัดสตูล ให้กับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการในสังกัดฯ บุคลากรที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดทาแผนพัฒนาของอปท. คกก.
จัดทาแผนฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)
-

นามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 น.196

ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

แบบ ผ.02
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2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

500,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- จานวนผู้เข้าร่วม - อปท.มีกรอบยุทธศาสตร์การ
จัดทายุทธศาสตร์ พัฒนาท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางใน
ร้อยละ 80
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง
- อปท.มีแผนการใช้ทรัพยากร
ที่ชัดเจนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อท้องถิ่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองแผนฯ

รายละเอียดทีเ่ ปลีย่ นแปลงใหม่
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อ
- เพื่อทบทวนและจัดทากรอบ
จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสร์การพัฒนาของอปท.
ของ อปท.จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
- เพื่อให้อปท.มีกรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่นใช้เป็นแนวทาง
พัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ/ทัศนศึกษาดูงาน
เพือ่ จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.
จังหวัดสตูล ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ บุคลากรที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดทาแผนพัฒนาของอปท.
คกก.จัดทาแผนฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่า 120 คน

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)
-

-

-

2564
(บาท)
600,000

ตัวชี้วัด (KPI)

2565
(บาท)
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนผู้เข้าร่วม - อปท.มีกรอบยุทธศาสตร์การ
สัมมนาไม่น้อยกว่า พัฒนาท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางใน
ร้อยละ 80
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

ตนเอง
- อปท.มีแผนการใช้ทรัพยากรที่
ชัดเจนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อท้องถิ่น

การเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย งบประมาณ และตัวชี้วดั ที่ตั้งไว้ในปี 2564

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

1.ปรับงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่จะดาเนินการนอกพื้นที่ (New Nomal)
2.เพื่อนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

2563
(บาท)

18

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองแผนฯ

7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ปรับปรุง บารุงรักษา หรือ - เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้
ซ่อมแซมเครื่องจักรกล ที่ดิน ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของอบจ.

ที่มา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เช่น อาคารสานักงาน ห้องประชุม บ้านพัก
เสาไฟฟ้า แหล่งท่องเที่ยว ประปา
เครื่องจักรกล เป็นต้น ตามแบบที่กาหนด

งบประมาณ
2561
(บาท)
2,500,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

500,000

1,300,000

2564
(บาท)
500,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

500,000 ผู้ใช้บริการมีความ - ประชาชนได้รับประโยชน์จาก
พึงพอใจร้อยละ ทรัพย์สินของอบจ.
80

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

นามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 น.201 และเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2563 น.4

รายละเอียดทีเ่ ปลีย่ นแปลงใหม่
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ปรับปรุง บารุงรักษา หรือ - เพื่อบารุงรักษาทรัพย์สินของอบจ.
ซ่อมแซมเครื่องจักรกล ที่ดิน ให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้
และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน
ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
ความรับผิดชอบของอบจ.

การเปลี่ยนแปลง
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เช่น อาคารสานักงาน ห้องประชุม บ้านพัก
ไฟฟ้า ประปา แหล่งท่องเที่ยว เครื่องจักรกล
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.สตูล
รายละเอียดตามแบบที่กาหนด

งบประมาณ
2561
(บาท)
2,500,000

ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
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2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2563
(บาท)

500,000

1,300,000 2,500,000 2,500,000 ผู้ใช้บริการมีความ - บุคลากร อบจ.สตูล หรือผู้มาใช้
พึงพอใจร้อยละ บริการได้รับความสะดวกสบาย
80
- ทรัพย์สินของอบจ.มีสภาพพร้อม
ใช้บริการ

เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่ตั้งไว้ในปี 2564-2565
1.ปริมาณทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบที่จาเป็นต้องซ่อมแซม/ปรับปรุงมีปริมาณมากขึ้น
2.เพื่อนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2564-2565

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

2562
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5/2563)
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเทีย่ ว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ ถึง
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ ถึง
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ 02/1

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งาน บูรณะ/ปรับปรุงถนน (ซ่อมสร้าง/Pavement In-Place Recycling/เสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay)/ขยายไหล่ทาง ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต/พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต/ ผิวจราจร คสล.)
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
1 สาย สต.ถ.1-0004
บ้านวังใหญ่-บ้านเกาะไทร ในการคมนาคมของประชาชนในการ ระยะทาง 1.159 กม. ตามแบบที่กาหนด
เดินทางและการขนส่งผลผลิต
N 06-49-48.6 E 099-55-53.3
อ.ท่าแพ จ.สตูล
ทางการเกษตรและการค้าขาย

ที่มา

-

4,915,000

- 4,915,000

-

N 06-49-50.1 E 099-56-35.9

ประชาชนมี ประชาชนได้รับความสะดวก
ความพึงพอใจ รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม
ร้อยละ 70
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

นามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 น.223 รายการที่ 31 และเปลี่ยนแปลงที่ 2/2562

รายละเอียดทีเ่ ปลีย่ นแปลงใหม่
ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งาน บูรณะ/ปรับปรุงถนน (ซ่อมสร้าง/Pavement In-Place Recycling/เสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay)/ขยายไหล่ทาง ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต/พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต/ ผิวจราจร คสล.)
1 ปรับปรุงถนน

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
สาย สต.ถ.1-0004
บ้านวังใหญ่-บ้านเกาะไทร เดินทางและการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการค้าขาย

การเปลี่ยนแปลง
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.390 กม.
ตามแบบที่กาหนด
(พื้นที่กอ่ สร้าง ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล)

-

-

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ เป้าหมาย (ระยะทาง) งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในปี 2564
1.เพื่อให้สอดคล้องกับประมาณการราคาตามหลักวิชาการช่าง
2.เพื่อนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง

20

-

5,405,000

-

ประชาชนมี ประชาชนได้รับความสะดวก
ความพึงพอใจ รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม
ร้อยละ 70
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

