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บทน ำ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548 และ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ.2561 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  

เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้ว และให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน                    
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
ส าหรับขั้นตอนที่ (2) ในส่วนของการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้มีหนังสือยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการ

เพ่ิมเติมแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัย 
รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดสตูล ด่วนที่สุด ที่ สต 0023.3/ว2152 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรื่อง  แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรจัดท ำแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล ฉบบัทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 5/2563) 
ส่วนราชการในสังกัดฯ แจ้งความประสงค์ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีความจ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้าง  

โรงจอดรถใหม่ จึงต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถน าไปตั้งงบประมาณดังกล่าวได้ 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ

(บำท)
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

   7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - 1 809,000 - - - - 1 809,000

รวม - - - - 1 809,000 - - - - 1 809,000

7. ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีธรรมำภบิำล

  บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ 

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2565 รวม 5 ปี

                                 แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

                           (เพ่ิมเตมิฉบับที ่5/2563)
                         องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตลู ฉบับทบทวนปี 2562

ป ี2564

ยุทธศำสตร์

แบบ ผ.01

บญัชีสรปุโครงกำรพัฒนำ  2



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
1 ก่อสร้างโรงจอดรถ

ชั่วคราวพร้อมร้ัวลวด

หนามและประตูเหล็ก

ลานจอดรถ

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก

ในการจอดรถเมือ่มาใชบ้ริการ
จอดรถได้ไม่น้อยกว่า 60 คัน - -        809,000  - - ประชาชน

มีความพึงพอใจ

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การมาติดต่อราชการ

กองช่าง

 -  -       809,000  -  - รวม 1 โครงการ

     7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 7. ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอยา่งมีธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล

ฉบบัทบทวนป ี2562 (เพ่ิมเติมฉบบัที ่5/2563)

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสตูล ที ่7 บริหารจดัการองค์กรอยา่งมีธรรมาภิบาล

แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์ที่  7 บริหารจดัการองค์กรอยา่งมีธรรมาภบิาล  3
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