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ฉบับทบทวนปี 2562 
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ฝ่ายนโยบายและแผน 

กองแผนและงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 สาย  สต.ถ.1-0089 

บา้นนางแกว้ - บา้นปา่แกบ่อ่

หนิ (ต.น า้ผุด อ.ละงู, 

ต.ปา่แกบ่อ่หนิ อ.ทุ่งหวา้ 

จ.สตูล

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

ในการคมนาคมของประชาชน

ในการเดินทางและการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตรและการ

ค้าขาย

ผิวจราจรกวา้ง  6.00 ม. 

ระยะทาง  1.175  กม.

ตามแบบที่ก้าหนด  

N 07-00-48.9

E 099-50-47.5

N 07-01-01.4

E 099-50-03.3

- -        5,700,000        - -             ประชาชนมี

ความพงึพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 

รวดเร็วปลอดภยัในการคมนาคม 

การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร

และการค้าขาย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล ฉบบัทบทวนป ี2562 

แก้ไขครัง้ที ่6/2563

  ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1  การเสริมสร้างเศรษฐกจิและสร้างมูลค่าเพิม่จากอทุยานธรณีโลก การท่องเทีย่ว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนทีเ่ติบโตอยา่งต่อเนื่อง 

  ข. ยทุธศาตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสตูล   ยทุธศาสตร์ ที ่3 พฒันาโครงสร้างพื นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทัว่ถงึ

      3. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทัว่ถงึ

       3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งาน บูรณะ/ปรบัปรงุถนน (ซ่อมสรา้ง/Pavement In-Place Recycling/เสรมิผิวแอสฟัลท์ (Asphalt Overlay) /ขยายไหล่ทาง ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรตี/พาราแอสฟัลท์คอนกรตี/ผิวจราจร คสล.

ที่มา น้ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562  น.145 รายการที่ 9

แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์ที่  3 พฒันาโครงสร้างพื นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง  1



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 ปรับปรุงถนนสาย

สต.ถ.1-0089 

บา้นนางแกว้ - บา้นปา่แก่

บอ่หนิ (ต.น า้ผุด อ.ละงู , 

ต.ปา่แกบ่อ่หนิ อ.ทุ่งหวา้ 

จ.สตูล

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

ในการคมนาคมของประชาชน

ในการเดินทางและการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตรและการ

ค้าขาย

ผิวจราจรกวา้ง  6.00 ม. 

ระยะทาง  1.475  กม.

ตามแบบที่ก้าหนด  

N 07-00-48.9

E 099-50-47.5

N 07-01-01.4

E 099-50-03.3

- -        5,700,000        - -             ประชาชนมี

ความพงึพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 

รวดเร็วปลอดภยัในการคมนาคม 

การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร

และการค้าขาย

กองช่าง

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 เหตุผลการแก้ไข เพื่อให้โครงการมีความถูกต้องและน้าไปจดัตั งงบประมาณจากเงินเหลือจา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งาน บูรณะ/ปรบัปรงุถนน (ซ่อมสรา้ง/Pavement In-Place Recycling/เสรมิผิวแอสฟัลท์ (Asphalt Overlay) /ขยายไหล่ทาง ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรตี/พาราแอสฟัลท์คอนกรตี/ผิวจราจร คสล.

 การแก้ไข แกไ้ขเป้าหมาย เนื่องจากพิมพ์ระยะทางผิดพลาดจากเดิม 1.175 กม. แกไ้ขเป็น 1.475 กม.

รายละเอียดทีแ่ก้ไขใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

ยทุธศาสตร์ที่  3 พฒันาโครงสร้างพื นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง  2



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 ปอ้งกนัการพงัทลายของดิน

สนามกฬีามาตรฐานแหง่ที่ 2 

อบจ.สตูล 

 - เพื่อใหจ้งัหวดัสตูลมีสนามกฬีา

ที่ได้มาตรฐาน

 - เพื่อใหผู้้ใช้บริการสนามกฬีาฯ 

มีความปลอดภยั

 งานปอ้งกนัการพงัทลายของดินและราง

ระบายน า้ ยาวไม่นอ้ยกวา่ 160 เมตร

- - - 1,600,000 -  ผู้ใช้สนามกฬีาฯ

มีความพงึพอใจ

ร้อยละ 70

 ประชาชนที่มาใช้บริการ

มีความปลอดภยั

กองการศึกษาฯ

ที่มา น ำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 4/2563 น.13 รำยกำรที่ 2

      6. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำคุณภำพชีวิตประชำชนให้เกดิควำมยั่งยนื สังคมสงบสุข

      6.7 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

  ข. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสตูล ที ่6 พฒันำคุณภำพชีวิตประชำชนให้เกดิควำมยั่งยนื สังคมสงบสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล ฉบบัทบทวนป ี2562 

แก้ไขครัง้ที ่6/2563

  ก. ยทุธศำสตร์จงัหวัดที ่3 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภำพชีวิต บนฐำนของปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีง 

แบบ ผ.02แบบ ผ.02

ยทุธศำสตร์ที่  6 พฒันำคุณภำพชีวติประชำชนใหเ้กดิควำมยั่งยนื สังคมสงบสุข  3



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการปอ้งกนัการพงัทลาย

ของดินสนามกฬีามาตรฐาน

แหง่ที่ 2 อบจ.สตูล 

 - เพื่อใหจ้งัหวดัสตูลมีสนามกฬีา

ที่ได้มาตรฐาน

 - เพื่อใหผู้้ใช้บริการสนามกฬีาฯ 

มีความปลอดภยั

 งานปอ้งกนัการพงัทลายของดินและราง

ระบายน า้ ยาวไม่นอ้ยกวา่ 160 เมตร

- - 1,600,000  - -  ผู้ใช้สนามกฬีาฯ

มีความพงึพอใจ

ร้อยละ 70

 ประชาชนที่มาใช้บริการ

มีความปลอดภยั

กองการศึกษาฯ

 การแก้ไข แกไ้ขปีที่ด ำเนินกำรจำกเดิมต้ังไวใ้นปี 2564 มำต้ังไวใ้นปี 2563

 เหตุผลการแก้ไข เพื่อน ำไปจดัต้ังงบประมำนจำกเงินเหลือจำ่ยในปีงบประมำณ พ.ศ.2563

รายละเอียดทีแ่ก้ไขใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยทุธศำสตร์ที่  6 พฒันำคุณภำพชีวติประชำชนใหเ้กดิควำมยั่งยนื สังคมสงบสุข  4



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 จดัท ำแผนพฒันำอบจ.สตูล  - เพื่อใหอ้บจ. มีแผนเปน็เคร่ืองมือ

ในกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ

  - จดัประชุม/อบรมเพื่อจดัท ำแผนพฒันำ

ทอ้งถิ่น แผนกำรด ำเนนิงำนขององค์กำร

บริหำรส่วนจงัหวดัสตูล ตำมระเบยีบที่

ก ำหนด

250,000   70,000 100,000 100,000 100,000  จ ำนวนโครงกำร

น ำไปปฏบิติั

ไม่ต่ ำกวำ่

ร้อยละ 70

  - ประชำชนมีส่วนร่วม

ในกำรจดัท ำแผนพฒันำ

ทอ้งถิ่นของอบจ.สตูล 

และอบจ.สตูล มีแผน

เปน็เคร่ืองมมือในกำร

พฒันำทอ้งถิ่น

กองแผนฯ

ที่มา น ำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 น.195 รำยกำรที่ 1

      7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

      7. ยทุธศำสตร์กำรกำรบริหำรจดักำรองค์กรอยำ่งมีธรรมำภิบำล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล ฉบบัทบทวนป ี2562 

แก้ไขครัง้ที ่6/2563

  ก. ยทุธศำสตร์จงัหวัดที ่3 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภำพชีวิต บนฐำนของปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีง 

  ข. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสตูล ที ่6 กำรบริหำรจดักำรองค์กรอยำ่งมีธรรมำภิบำล

แบบ ผ.02แบบ ผ.02

ยทุธศำสตร์ที่ 7 กำรบริหำรจดักำรองค์กรอยำ่งมีธรรมำภบิำล  5



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิ่น

อบจ.สตูล

 - เพื่อใหอ้บจ. มีแผนเปน็เคร่ืองมือ

ในกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ

  - จดัประชุม/อบรมเพื่อจดัท ำแผนพฒันำ

ทอ้งถิ่น แผนกำรด ำเนนิงำนขององค์กำร

บริหำรส่วนจงัหวดัสตูล ตำมระเบยีบที่

ก ำหนด

250,000   70,000 100,000 100,000 100,000  จ ำนวนโครงกำร

น ำไปปฏบิติั

ไม่ต่ ำกวำ่

ร้อยละ 70

  - ประชำชนมีส่วนร่วม

ในกำรจดัท ำแผนพฒันำ

ทอ้งถิ่นของอบจ.สตูล 

และอบจ.สตูล มีแผน

เปน็เคร่ืองมมือในกำร

พฒันำทอ้งถิ่น

กองแผนฯ

 การแก้ไข แกไ้ขชื่อโครงกำรในปี 2564-2565 เนื่องจำกพิมพ์ชื่อโครงกำรตกท ำให้ข้อควำมไม่สมบูรณ์

 เหตุผลการแก้ไข เพื่อแกไ้ขชื่อโครงกำรให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยที่ก ำหนด

รายละเอียดทีแ่ก้ไขใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยทุธศำสตร์ที่ 7 กำรบริหำรจดักำรองค์กรอยำ่งมีธรรมำภบิำล  6



เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน  - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ

บริหารงานของแหล่งทอ่งเที่ยว

บอ่น  าพรุ้อนทุ่งนุ้ย

ตู้ล็อกเกอร์ 9 ช่อง 

จ านวน 8 ตู้

- - 64,000       - - กองคลัง

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน  - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ

บริหารงานของแหล่งทอ่งเที่ยว

บอ่น  าพรุ้อนทุ่งนุ้ย

ตู้ล็อกเกอร์ 6 ช่อง 

จ านวน 8 ตู้

- - 64,000       - - กองคลัง

งบประมาณ

2564

(บาท)

บญัชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล ฉบบัทบทวนป ี2562

 แก้ไขครัง้ที ่6/2563

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

 การแก้ไข แกไ้ขเป้าหมายใหม่เนื่องจากพิมพ์จ านวนผิดพลาดจากเดิม ตู้ล็อกเกอร์ 9 ช่อง แกไ้ขเป็น 6 ช่อง

 เหตุผลการแก้ไข เพื่อให้มีความถูกต้องและน าไปจดัตั งงบประมาณจากเงินเหลือจา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่มา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 4/2563 น.13 รายการที่ 2

รายละเอียดทีแ่ก้ไขใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2564

(บาท)

แบบ ผ.03
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