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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
เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม

เหตุผลและความจําเปนในการจัดทําแผนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับท่ี 7/2561)
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดระบุเหตุผลและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 7/2561) เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลจะตองบรรจุโครงการเพ่ือรองรับการของงบประมาณจากหนวยงานภายนอก
และจัดทํางบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งบางโครงการยังไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
จึงตองดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม



ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  -  - 1 1,600,000 2 14,854,000  -  - 3 16,454,000
รวม - - 1 1,600,000 2 14,854,000 - 3 16,454,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  - 1 700,000 18 99,986,736  -  - 19 100,686,736

รวม - - 1 700,000 18 99,986,736 - - 19 100,686,736

แผนงานเคหะและชุมชน  -  -  -  - 1 3,000,000  -  - 1 3,000,000

รวม - - - - 1 3,000,000  -  - 1 3,000,000

แผนงานการศึกษา -  - 1 100,000 9 3,913,600 1 374,000 11 4,387,600

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ -  - 2 8,153,000 - - - - 2 8,153,000

รวม -  - 3 8,253,000 9 3,913,600 1 374,000 13 12,540,600

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพและย่ังยืน

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง

ยุทธศาสตรท่ี 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูสังคมนาอยูอยางย่ังยืน

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข

ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล

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

(เพิ่มเติมฉบับท่ี 7/2561)
(แบบสรุปรวม ผ.01,ผ.05)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

แบบ ผ.07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  2



ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ -  - - - 1 85,000  -  - 1 85,000

รวม -  - - - 1 85,000  -  - 1 85,000

รวมท้ังสิ้น -  - 5 10,553,000 31 121,839,336 1 374,000 37 132,766,336

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  3



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาอุทยาน
ธรณีโลกสตูล

- เพื่อศึกษาวิจัยตอการพัฒนาและเปน
ขอมูลประกอบการตัดสินในการ
ดําเนินการโครงการ

- จางศึกษาวิจัยการบริหารจัดการแหลง
ทองเท่ียวอุทยานธรณีโลกสตูลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสตูล

 - 1,600,000  -  - จํานวนแหง
ท่ีศึกษาวิจัย

- ไดผลการศึกษาการบริหารจัดการ
แหลงทองเท่ียวอุทยานธรณีโลกสตูล

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

 -    1,600,000   -   -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เพ่ิมเติมฉบับที่ 7/2561

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สรางมูลคาเพิ่มการทองเที่ยว การเกษตร และการคาสูอาเซียน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสตูลที่ 1 การพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพและย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพและย่ังยืน  4



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 กอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

-เพื่อแสดงอัตลักษณของชาติไทย
- เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ

กอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณ
สะพานลอยหนาโรงเรียนบานทุงนุย ความยาว
ไมนอยกวา 25 ม. ตามแบบท่ีอบจ.สตูลกําหนด

 - 700,000  -  - จํานวนแหงท่ี
ดําเนินการ

- ประชาชนท่ัวไปไดแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย
- มีซุมเฉลิมพระเกียรติท่ีมีความ
มั่นคงแข็งแรง สวยงาม และได
มาตรฐาน

อบจ.สตูล
(กองชาง)

 -      700,000   -   -

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางทั่วถึง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสตูลที่ 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางทั่วถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เพ่ิมเติมฉบับที่ 7/2561
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความมั่นคงและสังคมสงบสุข

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง  5



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1  สงเสริมการเรียนรูเด็กปฐมวัย
ทองถิ่นไทย ผานการเลน

 -เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเด็กปฐมวัย
ภายในทองถิ่นมีพัฒนาการสมบูรณตาม
วัยผานการเลนสนามเด็กเลนสรางปญญา
-เพื่อจัดหาวัสดุดําเนินการสรางสนามเด็ก
เลนสรางปญญา
-เพื่อสรางความรวมมือของประชาชนใน
ชุมชน รวมคิด รวมสราง และบริหาร
จัดการสนามเด็กเลนสรางปญญา

 ดําเนินการสรางสนามเด็กเลน สรางปญญา
จํานวน 1 แหง

 -      100,000  -  -  วัสดุพรอม
สําหรับจัดทํา
สนามเด็กเลน
สรางปญญา 1
แหง

-เด็กปฐมวัยภายในทองถิ่นมี
พัฒนาการสมบูรณตามวัยครบ 4
ดานไดแก ดานรางกาย อารมณ
สังคม และสติปญญา ผานการเลน
สนามเด็กเลนสรางปญญา
-ประชาชนในชุมชนมีความรัก
สามัคคี เกิดความรูสึกเปนเจาของ
สนามเด็กเลนสรางปญญารวมกัน

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

2  เชาคอมพิวเตอรสําหรับการ
เรียนการสอน

 -เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ดานเทคโนโลยี
-เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูจักคนควา
หาความรู

 เชาคอมพิวเตอร จํานวน 31 ชุด เคร่ืองพิมพ
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 1
เคร่ือง พรอมติดตั้งระบบเครือขายอินเตอรเน็ต

 -  -      374,000     374,000  จํานวนนักเรียนท่ี
ไดใชประโยชน

 นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีได
อยางเหมาะสม

อบจ.สตูล
(รร.นิคมพัฒนาผัง 6)

3 กอสรางขั้นบันไดและปูตัวหนอน
หนาอาคารเรียนหลังใหม

-เพื่ออํานวยความสะดวกในการใชอาคาร
เรียน
-เพื่อปรับภูมิทัศนใหสวยงาม

กอสรางขั้นบันไดและปูตัวหนอนหนาอาคาร
เรียนหลังใหม

 -  -      400,000  -  จํานวนนักเรียนท่ี
ไดใชประโยชน

โรงเรียนมีภูมิทัศนท่ีสวยงาม อบจ.สตูล
(รร.นิคมพัฒนาผัง 6)

4 กอสรางกันสาดพรอมแผนกัน
ฉนวนดานหนา-หลังอาคารเรียน
หลังใหม

-เพื่ออํานวยความสะดวกในการใชอาคาร
เรียน
-เพื่อปรับภูมิทัศนใหสวยงาม

-กอสรางกันสาดพรอมแผนกันฉนวนดานหนา
อาคารเรียนหลังใหม
-กอสรางกันสาดพรอมแผนกันฉนวนหลังอาคาร
เรียนหลังใหม

 -  -      460,000  -  จํานวนนักเรียนท่ี
ไดใชประโยชน

นักเรียนไดรับความสะดวกในการใช
อาคารสถานท่ี

อบจ.สตูล
(รร.นิคมพัฒนาผัง 6)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสตูลที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข

แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เพ่ิมเติมฉบับที่ 7/2561
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความมั่นคงและสังคมสันติสุข

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  6



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

5 กอสรางทางเทาพรอมหลังคา
โครงเหล็ก

-เพื่ออํานวยความสะดวกในการใชอาคาร
เรียน
-เพื่อเปนทางเดินไปอาคารเรียน 4 ชั้น
หลังใหมและอาคารเรียนอนุบาล

-กอสรางทางเทาพรอมหลังคาเชื่อมระหวางทาง
เทาเดิมเชื่อมกับอาคารเรียน 4 ชั้นหลังใหม
-กอสรางทางเทาพรอมหลังคาระหวางซุมหนา
ประตูโรงเรียนไปยังอาคารเรียนอนุบาล

 -  -      700,000  -  จํานวนนักเรียนท่ี
ไดใชประโยชน

นักเรียนไดรับความสะดวกในการใช
อาคารสถานท่ี

อบจ.สตูล
(รร.นิคมพัฒนาผัง 6)

6  ปรับปรุงหองสํานักงาน
(หองแผนและงบประมาณ)

 - เพื่อใหคณะครูและบุคลากรฝายงาน
แผนและงบประมาณ มีหองพักและ
ทํางานเปนสัดสวน

  - เปลี่ยนประตูเปนบานกระจก
- ก้ันพาติชั่นสําหรับน่ังทํางาน 6 คน
- ติดตั้งกระจกท่ีชองลมและบานหนาตาง
- ติดตั้งระบบไฟใหพรอมใชงาน

 -  -      267,000  -  จํานวนครูและ
บุคลากร

 คณะครูและบุคลากรมีสถานท่ี
ทํางานท่ีเปนสัดสวน

อบจ.สตูล
(รร.นิคมพัฒนาผัง 6)

7  ปรับปรุงหองสํานักงาน
(หองวิชาการและหองสัมพันธ
ชุมชน)

 เพื่อใหคณะครูฝายวิชาการและฝาย
สัมพันธชุมชน มีหองพักและทํางาน
เปนสัดสวน

 -ก้ันหองสําหรับรองฯ
-ก้ันพาติชั่นสําหรับน่ังทํางาน 4 คน
- เปลี่ยนประตูไมเปนบานกระจก
- ติดตั้งผามาน, - ติดตั้งระบบไฟใหพรอมใชงาน

 -  -      405,600  -  จํานวนครูและ
บุคลากร

 คณะครูมีสถานท่ีทํางานเตรียมการ
สอนท่ีเปนสัดสวน

อบจ.สตูล
(รร.นิคมพัฒนาผัง 6)

8  ปรับปรุงหองสํานักงาน
(หองกิจการนักเรียนและหอง
บุคคล)

 เพื่อใหคณะครูฝายกิจการนักเรียนและ
ฝายบุคคล มีหองพักและทํางาน
เปนสัดสวน

 -ก้ันพาติชั่นสําหรับน่ังทํางาน 8 คน
- ติดตั้งผามาน
- ติดตั้งระบบไฟใหพรอมใชงาน
- เปลี่ยนประตูไมเปนบานกระจก

 -  -      367,000  -  จํานวนครูและ
บุคลากร

 คณะครูมีสถานท่ีทํางานเตรียมการ
สอนท่ีเปนสัดสวน

อบจ.สตูล
(รร.นิคมพัฒนาผัง 6)

9  ปรับปรุงอาคาร 4 ชั้นหลังเกา  -เพื่อปรับปรุงใตถุนอาคารหลังเกาเปน
หองสมุด
-เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน
-เพื่อบริการผูปกครองเวลาหลังเลิกเรียน

 -ก้ันหองสมุดจํานวน 1 หอง
-ติดตั้งมานบังแสง

 -  -      400,000  -  จํานวนนักเรียน
และผูปกครองท่ี
ใชบริการ

นักเรียนไดรับความสะดวกในการใช
อาคารสถานท่ี

อบจ.สตูล
(รร.นิคมพัฒนาผัง 6)

10  กอสรางกําแพงกันดิน  -เพื่อปองกันการพังทลายของดินบริเวณ
ใกลโรงนํ้า

 กอสรางกําแพงกันดินยาวไมนอยกวา 16 เมตร  -  -      540,000  -  ความยาว
กําแพงกันดิน

นักเรียนไดรับความสะดวกในการใช
อาคารสถานท่ี

อบจ.สตูล
(รร.นิคมพัฒนาผัง 6)

          -     100,000  3,913,600    374,000

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  7



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

1 ปองกันการพังทลายของดิน
สนามกีฬามาตรฐานแหงท่ี 2
อบจ.สตูล

 - เพื่อสงเสริมสนับสนุนการกีฬาของ
จังหวัดสตูล
- เพื่อใหจังหวัดสตูลมีสนามกีฬาท่ีได
มาตรฐาน
- เพื่อใหประชาชนไดมีท่ีออกกําลังกาย
และทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัวและ
ชุมชน

 1. งานปองกันการพังทลายของดิน พื้นท่ี 2,800
 ตร.ม.
2. งานระบายนํ้า คสล.รางวี
3. งานรางระบายนํ้า คสล.รางเปด
4. งานบอพัก คสล.และทอระบายนํ้า
5. ฯลฯ

 -    3,500,000  -  - สนามกีฬา
มาตรฐาน

จํานวน 1 สนาม

 -จังหวัดสตูลสามารถจัดการแขงขัน
กีฬาในระดับภูมิภาค และประเทศได
- ประชาชนมีสุขภาพรางกายท่ี
แข็งแรง มีสุขภาพจิตท่ีดี

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

2 ปรับปรุงระบบไฟสองสวาง
สนามกีฬาองคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล

 - เพื่อสงเสริมสนับสนุนการกีฬาของ
จังหวัดสตูล
- เพื่อใหจังหวัดสตูลมีสนามกีฬาท่ีได
มาตรฐาน
- เพื่อใหประชาชนไดมีท่ีออกกําลังกาย
และทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัวและ
ชุมชน

 ปรับปรุงระบบไฟสองสวางสนามกีฬาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล แบบหลอดเมทัลฮาไลต
จํานวน 48 หลอด พรอมระบบติดตั้งการใชงาน

 -    4,653,000   -   - สนามกีฬา
มาตรฐาน

จํานวน 1 สนาม

 -จังหวัดสตูลสามารถจัดการแขงขัน
กีฬาในระดับภูมิภาค และประเทศได
- ประชาชนมีสุขภาพรางกายท่ี
แข็งแรง มีสุขภาพจิตท่ีดี

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

 -   8,153,000  -  -

 -   8,253,000  -  -

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหเกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  8



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 ปรับปรุงหอง/เคานเตอรประชา-
 สัมพันธอบจ.สตูล

-เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธของอบจ.สตูล
- เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชนท่ีมาติดตอราชการ

 ปรับปรุงหอง/จุดเคานเตอรประชาสัมพันธ
ตามแบบท่ีอบจ.สตูลกําหนด

 - - 85,000  - ประชาชนผูมา
ติดตอราชการมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ

70

- งานประชาสัมพันธอบจ.สตูล
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ประชาชนไดรับความสะดวกใน
การติดตอราชการ

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

 -  -        85,000   -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เพ่ิมเติมฉบับที่ 7/2561
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ - ไมเชื่อมโยง

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา

จะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ที่ 7 บริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตรที่ 7 บริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล  9



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาทาเทียบเรือ
เพ่ือการทองเที่ยว

-เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว
-เพื่อจัดระเบียบการขึ้น-ลงเรือใหเกิด
ความปลอดภัย
-เพื่อยกระดับมาตรฐานของการบริหาร
จัดการทาเทียบเรือเพื่อการทองเท่ียวของ
จังหวัดสตูล

1.ติดตั้งระบบเคร่ืองปรับอากาศ
สวนบริการนักทองเท่ียว
พื้นท่ี 1,354 ตร.ม.
2.ติดตั้งระบบแจงขอมูลการ
เดินทางของนักทองเท่ียว
3.ติดตั้งปายแสดงผลแอลอีดีฟูลคัล
เลอร LED DISPLAY FULL
COLOR ความละเอียด 4.81 มม.
(Pitch 4.81)

- - 9,354,000 - ความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ
ทาเทียบเรือ
ปากบารา

-ทาเทียบเรือมีสิ่งอํานวยความสะดวก
แกนักทองเท่ียว
-การขึ้น-ลงเรือของนักทองเท่ียวมี
ความปลอดภัย
-ยกระดับมาตรฐานของการบริหาร
จัดการทาเทียบเรือเพื่อการทองเท่ียว
ฝงอันดามัน

อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

2 ปรับปรุงแหลงทองเท่ียว
บอนํ้าพุรอนทุงนุย

-เพื่อปรับปรุงแหลงทองเท่ียวบอนํ้าพุรอน
ทุงนุยใหมีความพรอมในการบริการและ
อํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว
- เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการทองเท่ียวและ
เพิ่มรายไดใหแกประชาชนในพื้นท่ี

-ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
-อาคารสปา
-ปรับปรุงงานระบบของโครงการ
-ปรับภูมิทัศน
-ปองกันตลิ่ง
ตามแบบท่ี อบจ.สตูลกําหนด

- - 5,500,000 - ความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ

 - ผูใชบริการบอนํ้าพุรอนทุงนุยไดรับ
ความสะดวก
- มีผูใชบริการบอนํ้าพุรอนทุงนุยเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล
(กองคลัง)

 -  - 14,854,000  -

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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

(เพ่ิมเติมฉบับที่ 7/2561)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สรางมูลคาเพิ่มการทองเที่ยว การเกษตร และการคาสูอาเซียน
ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ที่ 1 การพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพและย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.05แบบ ผ.05

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการทองเท่ียวอยางมีคุณภาพและย่ังยืน  10



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต
1 กอสรางถนนสาย สต.ถ.1-0056

บานควนบอทอง - บานทุงพัก
อ.ควนกาหลง

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.496 กม.
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 8,976
ตร.ม.

- - 6,606,336 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา
รอยละ 70

ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

2 กอสรางถนนสาย สต.ถ.1-0060
บานยางในคง หมูท่ี 12 ต.ละงู

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.000 กม.
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 6,000
ตร.ม.

- - 4,416,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา
รอยละ 70

ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

3 กอสรางถนนสาย สต.ถ.1-0094
บานเอียดแกว - จดอุไดเจริญ ม.
10 ต.ละงู  อ.ละงู

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 2.200 กม.
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 13,200
ตร.ม.

- - 9,715,200 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา
รอยละ 70

ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ที่ 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางทั่วถึง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางทั่วถึง

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

(เพ่ิมเติมฉบับที่ 7/2561)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความมั่นคงและสังคมสันติสุข

แบบ ผ.05แบบ ผ.05

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง  11



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4 ซอมสรางถนนสาย  สต.ถ.1-0022
บานผัง 120 - บานผัง 42
อ.ควนกาหลง

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 0.425 กม.
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 2,550
ตร.ม.

- - 1,530,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา
รอยละ 70

ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

5 ซอมสรางถนนสาย  สต.ถ.1-0057
บานนํ้าหรา - บานควนกาหลง
อ.ควนกาหลง

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.500 กม.
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 9,000
ตร.ม.

- - 5,400,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา
รอยละ 70

ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

6 ซอมสรางถนนสาย  สต.ถ.1-0058
บานปลักสาวสูง - บานทุงพัก
อ.ควนกาหลง

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

ผิวจราจรกวาง 5.00 ม.
ระยะทาง 1.500 กม.
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 7,500
ตร.ม.

- - 4,500,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา
รอยละ 70

ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

7 ซอมสรางถนนสาย  สต.ถ.1-0061
บานหวยไทร - บานผัง 41 อ.ละงู
อ.ควนกาหลง

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 2.025 กม.
ไหลทางขางละ 0 - 1.00 ม.
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 16,200
ตร.ม.

- - 9,720,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา
รอยละ 70

ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

8 ซอมสรางถนนสาย  สต.ถ.1-0074
บานนํ้ารอน  อ.ควนกาหลง

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 0.120 กม.
ไหลทางขางละ 0 - 1.00 ม.
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 960 ตร.ม.

- - 576,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา
รอยละ 70

ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

9 ซอมสรางถนนสายบานทุงวิมาน -
 บานควนขัน  อ.เมือง

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 0.680 กม.
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 4,080
ตร.ม.

- - 2,448,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา
รอยละ 70

ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

ซอมสราง/ปรับปรุงถนน

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง  12



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

10 ซอมสรางถนนสาย  สต.ถ.1-0048
บานควนสูง - บานปาเตะ  อ.เมือง

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.000 กม.
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 6,000
ตร.ม.

- - 3,600,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา
รอยละ 70

ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

11 ซอมสรางถนนสาย  สต.ถ.1-0070
เลียบคลองชลประทาน  ม.1
ต.คลองขุด  อ.เมือง

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

ผิวจราจรกวาง 5.00 ม.
ระยะทาง 1.670 กม.
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 8,350
ตร.ม.

- - 5,010,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา
รอยละ 70

ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

12 ซอมสรางถนนสาย  สต.ถ.1-0083
หมูท่ี 1 ต.กําแพง  อ.ละงู

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

ผิวจราจรกวาง 5.00 ม.
ระยะทาง 800 ม.
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 4,000
ตร.ม.

- - 2,400,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา
รอยละ 70

ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

13 ซอมสรางถนนสาย  สต.ถ.1-0038
ร.ร.ปากละงู - บานทาชะมวง
อ.ละงู

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 2.700 กม.
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 16,200
ตร.ม.

- - 9,720,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา
รอยละ 70

ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

14 ซอมสรางถนนสาย  สต.ถ.1-0009
บานควนไสน - คลองละงู อ.ละงู

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 2.200 กม.
ไหลทางขางละ 0 - 1.00 ม.
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 17,600
ตร.ม.

- - 10,560,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา
รอยละ 70

ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

15 ซอมสรางถนนสาย  สต.ถ.1-0025
บานทาพยอม หมูท่ี 7 ต.ปากนํ้า
อ.ละงู

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.449 กม.
ไหลทางขางละ 0 - 1.00 ม.
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 11,592
ตร.ม.

- - 6,955,200 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา
รอยละ 70

ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง  13



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

16 ซอมสรางถนนสาย  สต.ถ.1-0089
บานนางแกว - บานปาแกบอหิน
อ.ละงู, อ.ทุงหวา

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.175 กม.
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 8,850
ตร.ม.

- - 5,310,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา
รอยละ 70

ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

17 ซอมสรางถนนสาย  สต.ถ.1-0033
บานวังปริง - บานเกาะไทร
อ.ทาแพ

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 2.025 กม.
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 12,150
ตร.ม.

- - 7,290,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา
รอยละ 70

ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

18 ซอมสรางถนนสาย สต.ถ.1-0006
บานชองงับ - บานยารายี อ.ทุงหวา

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและการคาขาย

ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.175 กม.
หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 7,050
ตร.ม.

- - 4,230,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมนอยกวา
รอยละ 70

ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการคมนาคม การขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและการคาขาย

อบจ.สตูล
(กองชาง)

 - - 99,986,736  -

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานและเชื่อมโยงอยางท่ัวถึง  14



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางศูนยรวบรวมและขนถาย
ขยะอันตราย จังหวัดสตูล

เพื่อกอสรางอาคารศูนย
รวบรวมและขนถายขยะ
อันตราย เพื่อรองรับขยะ
อันตรายจาก อปท.
โรงพยาบาล และหนวยงานท่ี
เก่ียวของในพื้นท่ีจังหวัดสตูล

- ศูนยรวบรวมและขนถายขยะอันตราย ตาม
แบบมาตรฐาน
- สถานท่ีกักเก็บของเสียอันตรายจากชุมชน
จํานวน 1 แหง

- - 3,000,000 - ปริมาณขยะ
อันตรายท่ีเก็บ
รวบรวมสงกําจัด

จังหวัดสตูล มีสถานท่ีจัดเก็บ
และขนถายขยะอนตรายท่ีมี
ความปลอดภัยและถูกตองตาม
หลักวิชาการ

อบจ.สตูล
(กองชาง)

 - - 3,000,000  -

 แผนงานเคหะและชุมชน

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

(เพ่ิมเติมฉบับที่ 7/2561)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และอุทยานธรณีสตูลอยางสมดุล และยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูสังคมนาอยูอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูสังคมนาอยูอยางย่ังยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.05

ยุทธศาสตรท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูสังคมนาอยูอยางย่ังยืน  15



ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

- - 1 2,600 8 76,300 7 161,600 16 240,500

- - - - 8 405,700 5 94,300 13 500,000

- - - - 1 100,000 - 1 100,000

- - - - 1 4,600 - 1 4,600

- - 1 3,000 3 54,700 - 4 57,700

รวมท้ังสิ้น - - 2 5,600 21 641,300 12 255,900 35 802,800

รวม 4 ป

   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

บัญชีสรุปครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
(เพิ่มเติมฉบับท่ี 7/2561)

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป

  แผนงานการศึกษา

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

  แผนงานรักษาความสงบภายใน

บัญชีครุภัณฑ  16



เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารงานของสํานัก
ปลัดฯ (ฝายพัฒนาสงเสริม
การทองเที่ยว)

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
สวน ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาดไมต่ํากวา
9,000 BTU จํานวน 1 เคร่ือง
 ติดตั้ง  ณ หองประชาสัมพันธ
 อบจ.สตูล

- - 13,000 - อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

2 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของแหลง
ทองเที่ยวบอน้ําพุรอนทุงนุย

ตูบานเลื่อน บานกระจก
จํานวน 1 ตู

- - 7,500 - อบจ.สตูล
(กองคลัง)

3 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของกองคลัง

ตูเหล็กบานเลื่อน แบบบาน
กระจก จํานวน 1 ตู

- - 7,200 - อบจ.สตูล
(กองคลัง)

4 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของกองคลัง

ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก
จํานวน 1 ตู

- - 7,900 - อบจ.สตูล
(กองคลัง)

5 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของกองคลัง

ตูเหล็กบานเลื่อน แบบบานทึบ
 จํานวน 3 ตู

- - 7,200 14,400 อบจ.สตูล
(กองคลัง)

(เพิ่มเติมฉบับท่ี 7/2561)

บัญชีครุภัณฑ

หมวดแผนงานท่ี

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

ประเภท
งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค

แบบ ผ.08

บัญชีครุภัณฑ  17



เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานท่ี ประเภท
งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค

6 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของแหลง
ทองเที่ยวบอน้ําพุรอนทุงนุย

เคร่ืองปมน้ําสแตนเลส
ทนน้ําเดือด 110° c
ขนาด ½ HP ทอดูด 1¼
ทอสง 1 นิ้ว ปละ 1 เคร่ือง

 - - 10,000 10,000 อบจ.สตูล
(กองคลัง)

7 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของแหลง
ทองเที่ยวบอน้ําพุรอนทุงนุย

เคร่ืองสูบน้ําแบบหอยโขง
ขนาดไมนอยกวา 1 แรง
ทอสง 1½ นิ้ว
ปละ 1 เคร่ือง

- - 6,500 6,500 อบจ.สตูล
(กองคลัง)

8 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของแหลง
ทองเที่ยวบอน้ําพุรอนทุงนุย

เคร่ืองสูบน้ํา แบบมอเตอร
ไฟฟา 200 V. ทอดูด 2 นิ้ว
Power ไมนอยกวา 055 KW
จํานวน 1 เคร่ือง

- - - 5,600 อบจ.สตูล
(กองคลัง)

9 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของแหลง
ทองเที่ยวบอน้ําพุรอนทุงนุย

เคร่ืองซักผาอัตโนมัติ ขนาด
ไมนอยกวา 21 กก.
จํานวน 1 เคร่ือง

- - - 85,900 อบจ.สตูล
(กองคลัง)

10 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของกองคลัง

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอรหรือ
ชนิด LED จํานวน 3 เคร่ือง

- 2,600 - 5,200 อบจ.สตูล
(กองคลัง)

11 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของกองคลัง

เคร่ืองคอมพิวเตอร ALL In
One จํานวน 3 เคร่ือง

- - 17,000 34,000 อบจ.สตูล
(กองคลัง)

บัญชีครุภัณฑ  18



เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานท่ี ประเภท
งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค

12 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานอาคาร
สถานที่

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด
24,000 บีทียู  เคร่ืองละ
32,400 บาท จํานวน 8 ตัว
สําหรับหองแผนฯ 2 ตัว
หองวิชาการ 3 ตัว
หองกิจการนักเรียน 3 ตัว

- - 259,200 - อบจ.สตูล
(รร.นิคมพัฒนาผัง 6)

13 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานอาคาร
สถานที่

ชุดโซฟารับแขก  จํานวน 2
ชุดๆละ 12,000 บาท

- - 24,000 - อบจ.สตูล
(รร.นิคมพัฒนาผัง 6)

14 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานอาคาร
สถานที่

ตูเย็น ขนาด7 คิว เคร่ืองละ
9,400 จํานวน 3 เคร่ือง

- - 28,200 - อบจ.สตูล
(รร.นิคมพัฒนาผัง 6)

15 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานอาคาร
สถานที่

เคร่ืองดูดฝุน ขนาด 15 ลิตร
จํานวน 2 เคร่ือง

- - 13,000 13,000 อบจ.สตูล
(รร.นิคมพัฒนาผัง 6)

16 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเตรียมการสอน

คอมพิวเตอรสํานักงาน จอ
ขนาดไมเกิน 19 นิ้ว จํานวน 6
 เคร่ืองๆ ละ 16,000 บาท

- - 48,000 48,000 อบจ.สตูล
(รร.นิคมพัฒนาผัง 6)

17 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเตรียมการสอน

เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
จํานวน 2 เคร่ือง

- - 4,300 4,300 อบจ.สตูล
(รร.นิคมพัฒนาผัง 6)

บัญชีครุภัณฑ  19



เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานท่ี ประเภท
งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค

18 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเตรียมการสอน

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด
LED ขาวดํา แบบ Network
แบบที่ 2 (33 หนา/นาที)
จํานวน 2 เคร่ือง

- - 15,000 15,000 อบจ.สตูล
(รร.นิคมพัฒนาผัง 6)

19 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ใชงานคอมพิวเตอร

เคร่ืองสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA
จํานวน 10 เคร่ืองๆ ละ
 2,800 บาท

- - 14,000 14,000 อบจ.สตูล
(รร.นิคมพัฒนาผัง 6)

20 รักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การชวยเหลือ/กูภัยทางน้ํา

ชุดอุปกรณดําน้ํา
จํานวน 2 ชุด

- - 100,000 - อบจ.สตูล
(กองชาง)

21 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของกองชาง

เคร่ืองบันทึกเสียงระบบ
ดิจิตอล จํานวน 1 เคร่ือง

- - 4,600 - อบจ.สตูล
(กองชาง)

22 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการขนสิ่งของเขาทา
เทียบเรือปากบารา

รถเข็นบรรทุก มีร้ัวกั้น ลอซ่ี
ลวด (โครงเหล็ก)
จํานวน 1 คัน

- 3,000 - - อบจ.สตูล
(สํานักปลัด)

23 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ในการ
ใหบริการนักทองเที่ยว
ทาเทียบเรือปากบารา

เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก

สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เคร่ือง

-   . 21,000 - อบจ.สตูล
(สํานักปลัด)
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานท่ี ประเภท
งบประมาณและท่ีผานมา

วัตถุประสงค

24 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

- เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ในการ
ใหบริการนักทองเที่ยว
ทาเทียบเรือปากบารา

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
XGAขนาด 2,500 ANSI
Lumens จํานวน 1 เคร่ือง

- - 27,700 - อบจ.สตูล
(สํานักปลัด)

25 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

- เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ในการ
ใหบริการนักทองเที่ยว
ทาเทียบเรือปากบารา

จอรับภาพชนิดแขวน เสน
ทแยงมุม 60 นิ้ว  จํานวน 1
จอ

- - 6,000 - อบจ.สตูล
(สํานักปลัด)

- 5,600 628,300 255,900
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