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1

บทนํา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.2548 กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป และแผนการ
ดําเนินงานประจําป เพ่ือเปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองระหวางแผนทุกแผน และ
งบประมาณรายจายประจําป

เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีได
วางไวแลวและใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 4 การแกไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ขอ 22 การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี ข้ันตอน
ดําเนินการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาสามปท่ี เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน

(3) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช
แผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง

เหตุผลและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล (เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1)

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดระบุเหตุผลและ
ความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล (เปลี่ยนแปลง
ครั้งท่ี 1) ดังนี้

(1) เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลจะเสนอโครงการกอสรางอาคารหอประชุมนานาชาติ
จังหวัดสตูล เพ่ือของบกลุมจังหวัด ซึ่งจะตองดําเนินการจางสํารวจออกแบบโครงการกอสรางอาคารหอประชุม
นานาชาติ จังหวัดสตูลเพ่ือประกอบการของบประมาณดังกลาว ซึ่งวัตถุประสงคและงบประมาณท่ีจะดําเนินการ
ไมสอดคลองกับงบประมาณตามแผนเดิม จึงมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคและงบประมาณในโครงการ
จางติดตามออกแบบโครงการท่ี อบจ. ดําเนินการ

(2) เนื่องจากโครงการ รักษ เล ปา ฟา สตูล เดิมจัดอยูในหวงการไวอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในโครงการใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับหวง
ระยะเวลา



จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

แนวทางการพัฒนา 1.2 พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงนิเวศและวิถี
ชีวิตชุมชนภายใตการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น

1               1,200,000 1           1,200,000 1         1,200,000 3 3,600,000

รวม 1 1,200,000 1 1,200,000 1 1,200,000 3 3,600,000

แนวทางการพัฒนา 7.1 การวางแผนและประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

1               1,350,000  -  -  -  - 1 1,350,000

รวม 1 1,350,000  -  -  -  - 1 1,350,000

รวมท้ังสิ้น
2 2,550,000 1 1,200,000 1 1,200,000 4 4,950,000

ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพและย่ังยืน

ป 2562 รวม 3 ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล (เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1)

ยุทธศาสตร
ป 2560 ป 2561
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โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง
โครงการ/วัตถุประสงค/เปาหมาย
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

พ.ศ.2560
บาท

พ.ศ.2561
บาท

พ.ศ.2562
บาท

โครงการ/วัตถุประสงค/เปาหมาย
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

พ.ศ.2560
บาท

พ.ศ.2561
บาท

พ.ศ.2562
บาท

1 โครงการ
รักษเล ปา ฟา สตูล

1,200,000 1,200,000 1,200,000 อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

โครงการ
รักษเล ปา ฟา สตูล

1,200,000 1,200,000 1,200,000 อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

วัตถุประสงค
 - การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 - สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดสตูล

วัตถุประสงค
 - การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 - สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดสตูล
- สรางความรวมมือระหวางภาครัฐเอกชนและประชาชน

เปาหมาย/ผลผลิต
 - จัดกิจกรรมเก็บขยะบรเวณแหลงทองเที่ยวจังหวัด
สตูล จํานวน 1 คร้ัง

เปาหมาย/ผลผลิต
 - กิจกรรมรวมใจภักดิ์ รักษปา รักษน้ํา ตามรอยพอที่
วังสายทอง จังหวัดสตูล จํานวน 1 คร้ัง
 - กิจกรรมประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการเพื่อการทองเที่ยว จํานวน 1 คร้ัง
 - กิจกรรมสงเสริมและปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ
ธรรมชาติ จํานวน 1 คร้ัง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
 -ทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยว มีความ
สวยงามพรอมตอนรับนักทองเที่ยว

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
 - เกิดความรวมมือในการอนุรักษ รักษาดูแลธรรมชาติ
และแหลงทองเที่ยว
 - บุคลากรดานการทองเที่ยวเกิดจิตสํานึกและรวมดูแล
รักษาธรรมชาติ

งบประมาณ หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณ หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1.2 พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชนภายใตการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล (เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1)

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพและย่ังยืน

ที่
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โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง
โครงการ/วัตถุประสงค/เปาหมาย

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
พ.ศ.2560

บาท
พ.ศ.2561

บาท
พ.ศ.2562

บาท
โครงการ/วัตถุประสงค/เปาหมาย

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
พ.ศ.2560

บาท
พ.ศ.2561

บาท
พ.ศ.2562

บาท

1 โครงการ
จางสํารวจออกแบบโครงการ
ที่ อบจ. ดําเนินการ

100,000  -  - อบจ.สตูล
(กองชาง)

โครงการ
จางสํารวจออกแบบโครงการ
ที่ อบจ. ดําเนินการ

1,350,000  -  - อบจ.สตูล
(กองชาง)

วัตถุประสงค
 - เพื่อจางออกแบบโครงการที่ อบจ. ไม
สามารถดําเนินการเองได
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินโครงการ
ที่ อบจ. ดําเนินการ

วัตถุประสงค
 - เพื่อจางออกแบบโครงการที่ อบจ. ไมสามารถ
ดําเนินการเองได
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินโครงการที่ อบจ.
 ดําเนินการ

เปาหมาย/ผลผลิต
 - จางสํารวจออกแบบ

เปาหมาย/ผลผลิต
 - จางสํารวจออกแบบ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
 - การดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
 - การดําเนินโครงการมีประสิทธภาพ
มากขึ้น

งบประมาณ
ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล

7.1 การวางแผนและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นภายใตกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล (เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่
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