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1

บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 กําหนดให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือเปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองระหวางแผนทุกแผน และงบประมาณรายจายประจําป

เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีไดวางไวแลว และใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และ เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 อาศัยอํานาจตามความในขอ 22 /1
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินใหเปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินไดรับความเห็นชอบแลวใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารประกาศใช

เหตุผลและความจําเปนในการจัดทําแผนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 5/2561)
สวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดระบุเหตุผลและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวน

จังหวัดสตูล (เปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 5/2561) เนื่องจากรายละเอียดในโครงการพัฒนาบางโครงการไมสอดคลองกับการดําเนินกิจกรรมของโครงการ  จึงมีความจําเปนตองขอ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือใหสามารถดําเนินการโครงการไดตามเปาหมายท่ีวางไว



ยุทธศาสตร
งบประมาณ

เดิม
งบประมาณท่ี
เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ
เดิม

งบประมาณท่ี
เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ
เดิม

งบประมาณท่ี
เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ
เดิม

งบประมาณท่ี
เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ

(บาท) (บาท) โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

- - - 1 6,768,000 6,768,000 - - - - - - 1 6,768,000

รวม -  -  - 1 6,768,000 6,768,000 -  -  - -  -  - 1 6,768,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

- - - 3 3,646,200 3,896,200 3 3,896,200

รวม -  -  - 3 3,646,200 3,896,200 -  -  - -  -  - 3 3,896,200

รวมท้ังสิ้น -  -  - 4 10,414,200 10,664,200 -  -  - -  -  - 4 10,664,200

     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
         แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

(เปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 5/2561)
(แบบสรุป ผ.01,ผ.02)

ป 2561 ป 2562 ป 2563

 จํานวน
โครงการ

 จํานวน
โครงการ

 จํานวน
โครงการ

 จํานวน
โครงการ

 รวม

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข

 จํานวน
โครงการ

ป 2564

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง

แบบ ผ.07
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โครงการเดิม โครงการท่ีเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม)

1 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สาย สต.ถ.1-0065
บานชองไทร - บานทาซิว อําเภอทุงหวา

กอสรางถนนงานดินซีเมนตผสมยางพารา
(Para Soil Cement) สาย สต.ถ.1-0065
บานชองไทร - บานทาซิว อําเภอทุงหวา

กองชาง

เปาหมาย
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ระยะทาง 1.500 กม. หรือพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 9,000 ตร.ม. ตามแบบท่ีกําหนด

เปาหมาย
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ระยะทาง 2.000 กม. หรือพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 12,000 ตร.ม. ตามแบบท่ีกําหนด

งบประมาณ  ตั้งไว 6,768,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว 6,768,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2562

- เพ่ือเขารวมโครงการทําถนนงานดิน
ซีเมนตผสมยางพารา (Para Soil
Cement) เพ่ือแกไขปญหายางพารา
ราคาตกต่ํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.2561-2564)

  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4/2561
หนาท่ี 10 รายการท่ี 3

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเช่ือมโยงอยางท่ัวถึง

ท่ี เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
นํามาจากแผนพัฒนาทองถิ่น

(พ.ศ.2561-2564)
ฉบับท่ี

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

(เปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 5/2561)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 สรางมูลคาการทองเท่ียว การเกษตรและการคาสูอาเซียน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง

แบบ ผ.01
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โครงการเดิม โครงการท่ีเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม)

1 จัดการแขงขันกีฬาสตูลลีก จัดการแขงขันกีฬาสตูลลีก กองการศึกษาฯ

งบประมาณ  ตั้งไว 2,500,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว 2,750,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินป พ.ศ.2562-2564 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินป พ.ศ.2562-2564

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1. เพ่ือใหงบประมาณสอดคลองกับ
กิจกรรมท่ีดําเนินการ
2. เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2562-2564

แผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.2561-2564)

  หนาท่ี 212 รายการท่ี 33

นํามาจากแผนพัฒนา
ทองถิ่น

(พ.ศ.2561-2564)
ฉบับท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

(เปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 5/2561)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความม่ันคงและสังคมสันติสุข

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข

ท่ี เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

แบบ ผ.01
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โครงการเดิม โครงการท่ีเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม)

1 งานขยายเขตไฟฟาสนามกีฬามาตรฐาน
แหงท่ี 2 อบจ.สตูล

งานขยายเขตไฟฟาสนามกีฬามาตรฐาน
แหงท่ี 2 อบจ.สตูล

กองการศึกษาฯ

งบประมาณ  ตั้งไว 696,200 บาท งบประมาณ  ตั้งไว 696,200 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินป พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินป พ.ศ.2562

หนวยงานท่ีขอรับอุดหนุน การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสตูล หนวยงานท่ีขอรับอุดหนุน การไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดสตูล (สาขาละงู)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1. เพ่ือใหสอดคลองกับหนวยงาน
ท่ีขอรับสนับสนุนงบประมาณ

แผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.2561-2564)

เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4/2561
  หนาท่ี 26 รายการท่ี 1

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข

ท่ี เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นํามาจากแผนพัฒนา
ทองถิ่น

(พ.ศ.2561-2564)
ฉบับท่ี

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

(เปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 5/2561)
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรประชาชน

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความม่ันคงและสังคมสันติสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข

แบบ ผ.02
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โครงการเดิม โครงการท่ีเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม)

ท่ี เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นํามาจากแผนพัฒนา
ทองถิ่น

(พ.ศ.2561-2564)
ฉบับท่ี

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

2 งานขยายเขตประปาสนามกีฬามาตรฐาน
แหงท่ี 2 อบจ.สตูล

งานขยายเขตประปาสนามกีฬามาตรฐาน
แหงท่ี 2 อบจ.สตูล

กองการศึกษาฯ

งบประมาณ  ตั้งไว 450,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว 450,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินป พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินป พ.ศ.2562

หนวยงานท่ีขอรับอุดหนุน การประปาสวนภูมิภาคจังหวัดสตูล หนวยงานท่ีขอรับอุดหนุน การประปาสวนภูมิภาค
จังหวัดสตูล (สาขาละงู)

1. เพ่ือใหสอดคลองกับหนวยงาน
ท่ีขอรับสนับสนุนงบประมาณ

แผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.2561-2564)

เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4/2561
  หนาท่ี 27 รายการท่ี 2
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ยุทธศาสตร
งบประมาณ

เดิม
งบประมาณท่ี
เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ
เดิม

งบประมาณท่ี
เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ
เดิม

งบประมาณท่ี
เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ
เดิม

งบประมาณท่ี
เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ

(บาท) (บาท) โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- - - 1 1,080,000 1,080,000 - - - - - - 1 1,080,000

รวม -  -  - 1 1,080,000 1,080,000 -  -  - -  -  - 1 1,080,000

 จํานวน
โครงการ

 จํานวน
โครงการ

 จํานวน
โครงการ

 จํานวน
โครงการ

 จํานวน
โครงการ

แผนงานการศึกษา

     บัญชีสรุปครุภัณฑ
         แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

(เปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 5/2561)
(แบบสรุป ผ.08)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564  รวม
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รายการครุภัณฑเดิม รายการครุภัณฑท่ีเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม)

1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ของ รร. นิคมพัฒนาผัง 6
เปาหมาย
- พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบเครือ
ขายคอมพิวเตอรภายในโรงเรียน อุปกรณ
พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
- ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ Rack จํานวน 1 ตู
- อุปกรณปองกันเครือขาย (Next Generation Firewall)
จํานวน 1 ตัว
- อุปกรณคนหาเสนทางเครือขาย
(Router) จํานวน 1 ตัว

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ของ รร. นิคมพัฒนาผัง 6
เปาหมาย
- พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบเครือ
ขายคอมพิวเตอรภายในโรงเรียน  จํานวน 1 ชุด
ประกอบดวย
- ติดตั้งระบบเครือขายใยแกวนําแสง
(Fiber Optic ชนิด Single mode) จากศูนยกลางของ
โรงเรียนไปยังอาคารตางๆ
- ติดตั้งระบบเครือขาย LAN (Local Area Network) ใน
แตละอาคารของโรงเรียน

1. เพ่ือเปลี่ยนแปลงแบบใหถูกตองกับ
การตั้งงบประมาณในหมวดครุภัณฑ
จากเดิมปรากฎในแบบผ.01 เปนปรากฎ
ในแบบ ผ.08
2. เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2562

แผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.2561-2564)

เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4/2561
  หนาท่ี 15 รายการท่ี 5

กองการศึกษาฯ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
(เปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 5/2561)

แผนงานการศึกษา

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

ท่ี เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นํามาจากแผนพัฒนา
ทองถิ่น

(พ.ศ.2561-2564)
ฉบับท่ี

แบบ ผ.08
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รายการครุภัณฑเดิม รายการครุภัณฑท่ีเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (ปจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม)

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นํามาจากแผนพัฒนา
ทองถิ่น

(พ.ศ.2561-2564)
ฉบับท่ี

 - เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA
จํานวน 1 เครื่อง
- อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch ) ขนาด 24 ชอง
จํานวน 4 ตัว
-อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย
(Access Point) จํานวน 28 ตัว
- เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จํานวน 4 เครื่อง
- ติดตั้งระบบเครือขายใยแกวนําแสง
Fiber Optic ชนิด Single mote) จากศูนยกลางของโรงเรียน
ไปยังอาคารตางๆ
- ติดตั้งระบบเครือขาย LAN (Local Architecture
Network) ในแตละอาคารของโรงเรียน

ครุภัณฑระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในโรงเรียน
อุปกรณพรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
- ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ Rack
จํานวน 1 ตู
- อุปกรณปองกันเครือขาย (Next Genaration Firewall)
 จํานวน 1 ตัว
- อุปกรณคนหาเสนทางเครือขาย (Router)
จํานวน 1 ตัว
- อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ชอง จํานวน 4 ตัว
- อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)
จํานวน 28 ตัว
- เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่อง

งบประมาณ  ตั้งไว 1,080,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว 1,080,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินป พ.ศ.2562 (แบบผ.01) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินป พ.ศ.2562 (แบบผ.08)

9


	1»¡á¼¹¾Ñ²¹Ò·éÍ§¶Ôè¹ÊÕè»Õ 2561-2564 à»ÅÕèÂ¹á»Å§ ©ºÑº·Õè 5.pdf
	2»ÃÐ¡ÒÈ»Å.©5-61.pdf
	3ÊÒÃºÑ�á¼¹à»ÅÕèÂ¹á»Å§ ©5.pdf
	4º·¹Óà»ÅÕèÂ¹á»Å§ ©ºÑº·Õè 5-61.pdf
	5¼07 »Å ©5.pdf
	6 áºº¼01Â.3 »Å ©5.pdf
	7áºº¼01Â.6 »Å ©5.pdf
	8áºº¼02 »Å ©.5.pdf
	9ÊÃØ»¤ÃØÀÑ³±ì »Å ©5.pdf
	10¤ÃØÀÑ³±ì »Å ©5.pdf

