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  หนาที่ 1 

 
บทนํา 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเป็นการกําหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ซึ่งองค์การบริหารสว่นจังหวัดสตูล ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อใช้เป็นกรอบในการกําหนดแนวทางการพัฒนา
ในช่วงสี่ปี และเป็นเครื่องมือในการจดัทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรียบร้อยแล้วนั้น 

ภายหลังจากประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จะต้องดําเนินการนําแผนไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจขององค์กร ประกอบกับ             
รายละเอียดโครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่จะนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ไม่สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริง กิจกรรมและงบประมาณที่ดําเนินการ จึงมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานและเป็นกรอบในการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมดังกล่าว 

  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2559 จึงอาศัยอํานาจตามความในข้อ 22 เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีจะต้องดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

    (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความ
จําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

    (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

         (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง 

    



ยุทธศาสตร์
งบประมาณ

เดิม
งบประมาณที่
เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ
เดิม

งบประมาณที่
เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ
เดิม

งบประมาณที่
เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ
เดิม

งบประมาณที่
เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ

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

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

-  -  - 2 2,200,000 2,200,000 2 2,200,000 2,200,000 2 2,200,000 2,200,000 6 6,600,000

รวม -  -  - 2 2,200,000 2,200,000 2 2,200,000 2,200,000 2 2,200,000 2,200,000 6 6,600,000

แผนงานเกษตร -  - 1 2,000,000 200,000 1 2,000,000 200,000 1 2,000,000 200,000 3 600,000

รวม -  -  - 1 2,000,000 200,000 1 2,000,000 200,000 1 2,000,000 200,000 3 600,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2 8,260,000     8,782,000 2 11,413,000     12,958,000 -  -  - -  -  - 4 21,740,000

รวม 2 8,260,000   8,782,000   2 11,413,000  12,958,000   -  -  - -  -  - 4 21,740,000  

     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
         แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

   (ปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561)
   (แบบสรุป ผ.01)

 จํานวน
โครงการ

 จํานวน
โครงการ

 จํานวน
โครงการ

 จํานวน
โครงการ

ปี 2561 ปี 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน

 จํานวน
โครงการ

ปี 2564ปี 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน                                                                   

 รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง

หนาที่ 2



ยุทธศาสตร์
งบประมาณ

เดิม
งบประมาณที่
เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ
เดิม

งบประมาณที่
เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ
เดิม

งบประมาณที่
เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ
เดิม

งบประมาณที่
เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ

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

 จํานวน
โครงการ

 จํานวน
โครงการ

 จํานวน
โครงการ

 จํานวน
โครงการ

ปี 2561 ปี 2563

 จํานวน
โครงการ

ปี 2564ปี 2562  รวม

แผนงานเคหะและชุมชน 1 300,000        350,000 1 100,000         170,000 1 100,000       170,000 1 100,000        170,000 4 860,000

แผนงานเกษตร - -  - 3 1,000,000         850,000 2 800,000       400,000 2 800,000        400,000 7 1,650,000

รวม 1 300,000     350,000      4 1,100,000    1,020,000     3 900,000     570,000     3 900,000     570,000      11 2,510,000   

แผนงานการศึกษา - -  - 5 4,450,000       2,730,000 4 3,450,000     1,730,000 4 3,450,000     1,730,000 13 6,190,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

- -  - 6 2,865,000       1,870,000 6 2,865,000     1,870,000 6 2,865,000     1,870,000 18 5,610,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ - -  - 1 1,000,000         100,000 1 1,000,000       100,000 1 1,000,000        100,000 3 300,000

แผนงานสาธารณสุข - -  - 2 150,000         150,000 2 150,000       150,000 2 150,000        150,000 6 450,000

แผนงานงบกลาง - -  - 1 3,000,000       2,770,000 1 3,000,000     2,770,000 1 3,000,000     2,770,000 3 8,310,000

รวม -  -  - 15 11,465,000  7,620,000     14 10,465,000 6,620,000   14 10,465,000 6,620,000   43 20,860,000  

แผนงานบริหารงานทั่วไป - -  - 4 10,370,000 13,240,000 2 120,000 170,000 2 120,000 170,000 8 13,580,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

- -  - 1 200,000 100,000 1 200,000 100,000 1 200,000 100,000 3 300,000

รวม - -  - 5   10,570,000    13,340,000 3      320,000      270,000 3      320,000       270,000 11 13,880,000

รวมทั้งสิ้น 3 8,560,000 9,132,000 29 38,748,000 37,338,000 23 15,885,000 9,860,000 23 15,885,000 9,860,000 78 66,190,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข

หนาที่ 3



โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่)

 รักษ์ เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล  รักษ์ เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล

งบประมาณ  ตั้งไว้ 1,200,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว้ 2,000,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564

1 1. เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมและ
งบประมาณที่ดําเนินการ
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560 
  หน้าที่ 5  รายการที่ 2

 สํานักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซี่ยน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ที่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นํามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) 
ฉบับที่

แบบ ผ.01

หนาที่ 4



โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นํามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) 
ฉบับที่

 ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว  ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว

งบประมาณ  ตั้งไว้ 1,000,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว้ 200,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564

2 1. เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมและ
งบประมาณที่ดําเนินการ
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

  หน้าที่ 174  รายการที่ 6

 สํานักปลัดฯ

หนาที่ 5



โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่)

 ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร  ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร

งบประมาณ  ตั้งไว้ 2,000,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว้ 200,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 สร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซี่ยน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน

ที่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นํามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) 
ฉบับที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 1. เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม
ที่ดําเนินการ
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)

 หน้าที่ 178 รายการที่ 3

 กองส่งเสริมฯ

แผนงานเกษตร

แบบ ผ.01

หนาที่ 6



โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่)

ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงถนน สายบ้านค่ายรวมมิตร - บ้านคลองกั่ว ซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต 
สาย สต. ถ. 1-0073 บ้านค่ายรวมมิตร - บ้านคลองกั่ว อ.ควนกาหลง

เป้าหมาย
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 0.944 กม. ตามแบบที่กําหนด

เป้าหมาย
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 0.944 กม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,664.00 ตร.ม. ตามแบบที่กําหนด

งบประมาณ  ตั้งไว้ 3,800,000 บาท งบประมาณ ตั้งไว้  3,672,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)

หน้าที่ 185 รายการที่  15

กองช่าง1 1. เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงตามสภาพ
พื้นที่และดําเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาล
2. เพื่อนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง

ที่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นํามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) 
ฉบับที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซี่ยน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง

แบบ ผ.01

หนาที่ 7



โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่)

ที่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นํามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) 
ฉบับที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงถนน 
สาย สต.ถ. 1-xxxx บ้านบูเก็ตยามู - บ้านนาปริก

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 
สาย สต.ถ. 1-xxxx บ้านบูเก็ตยามู - บ้านนาปริก อ.ควนโดน

เป้าหมาย
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 0.800 กม. 
ตามแบบที่กําหนด

เป้าหมาย
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 0.800 กม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตร.ม. ตามแบบที่กําหนด

งบประมาณ  ตั้งไว้ 3,360,000 บาท งบประมาณ ตั้งไว้  2,277,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561

2 1. เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงตามสภาพ
พื้นที่
2. เพื่อนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2561

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)

หน้าที่ 183 รายการที่  10

กองช่าง

หนาที่ 8



โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่)

ที่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นํามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) 
ฉบับที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงถนน
สาย สต.ถ. 1-0029 บ้านปาดังบูโล๊ะ - บ้านทุ่งวิมาน 
ต.บ้านควน อ.เมือง

ซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต 
สาย สต.ถ. 1-0029 บ้านปาดังบูโล๊ะ - บ้านทุ่งวิมาน 
ต.บ้านควน อ.เมือง

เป้าหมาย
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 1.470 กม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,820 ตร.ม. ตามแบบที่กําหนด

เป้าหมาย
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 ม. 
ระยะทาง 1.382 กม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,056.00 ตร.ม.
ตามแบบที่กําหนด

งบประมาณ  ตั้งไว้ 4,900,000 บาท งบประมาณ ตั้งไว้ 6,505,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561

3 1. เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงตามสภาพ
พื้นที่และดําเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาล
2. เพื่อนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2561

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)

เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560
หน้าที่ 14 รายการที่  7

กองช่าง

หนาที่ 9



โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่)

ที่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นํามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) 
ฉบับที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สต.ถ. 1-0067  
แยกทางหลวง 416 - บ้านนาแก้ว

ถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย สต.ถ. 1-0067  
แยกทางหลวง 416 - บ้านนาแก้ว อ.ควนโดน , อ.ท่าแพ

เป้าหมาย
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 ม. 
ระยะทาง 1.535 กม. ตามแบบที่กําหนด

เป้าหมาย
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00 ม. 
ระยะทาง 2.612 กม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,896 ตร.ม. 
ตามแบบที่กําหนด

งบประมาณ  ตั้งไว้ 7,613,000 บาท งบประมาณ ตั้งไว้  9,286,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562

4 1. เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงตามสภาพ
พื้นที่
2. เพื่อนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2560
หน้าที่ 5 รายการที่  1

กองช่าง

หนาที่ 10



โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่)

สนับสนุนการจัดการขยะอันตราย จังหวัดสตูล สนับสนุนการจัดการขยะอันตราย จังหวัดสตูล

งบประมาณ  ตั้งไว้ 300,000 บาท งบประมาณ ตั้งไว้  350,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561

สนับสนุนการจัดการขยะอันตราย จังหวัดสตูล การจัดการขยะอันตราย จังหวัดสตูล

งบประมาณ  ตั้งไว้ 100,000 บาท งบประมาณ ตั้งไว้  170,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564

1. เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม
ที่ดําเนินการ
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2561

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 

1/2560  
หน้าที่  17 รายการที่  1

กองช่าง

2 1. เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม
ที่ดําเนินการ
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 

1/2560  
หน้าที่  17 รายการที่  1

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่  4  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ที่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นํามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) 
ฉบับที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 แผนงานการเคหะและชุมชน

1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน

แบบ ผ.01

หนาที่ 11



โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่)

ที่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นํามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) 
ฉบับที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 คลองสวยน้ําใส  คลองสวยน้ําใส

งบประมาณ  ตั้งไว้ 500,000 บาท งบประมาณ ตั้งไว้  200,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564

 จัดกิจกรรมรณรงค์เครือข่าย Green  City  จัดกิจกรรมรณรงค์เครือข่าย Green  City

งบประมาณ  ตั้งไว้ 300,000 บาท  งบประมาณ ตั้งไว้  200,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564

สนับสนุนการติดตั้งทุ่นจอดเรือจุดชมปะการังธรรมชาติ สนับสนุนการติดตั้งทุ่นจอดเรือจุดชมปะการังธรรมชาติ

งบประมาณ  ตั้งไว้ 200,000 บาท  งบประมาณ ตั้งไว้  450,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562

3 1. เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้น
ที่ดําเนินการ
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)

หน้าที่ 193 
รายการที่  3

กองช่าง

 แผนงานการเกษตร

1 1. เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม
ที่ดําเนินการ
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)

หน้าที่ 193 
รายการที่  5

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 

1/2560  
หน้าที่  18 รายการที่  2

กองช่าง2 1. เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม
ที่ดําเนินการ
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562-2564

หนาที่ 12



โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่)

ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษา ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษา

งบประมาณ  ตั้งไว้ 1,000,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว้ 100,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข

ที่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข

นํามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) 
ฉบับที่

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 1. เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม
ที่ดําเนินการ
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562-2564

 แผนงานการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564)
 หน้าที่ 201   
รายการที่ 5

กองการศึกษาฯ

แบบ ผ.01

หนาที่ 13



โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่)

ที่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นํามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) 
ฉบับที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

นิเทศการศึกษา นิเทศการศึกษา

เป้าหมาย
- นิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสองเดือน/ครั้ง
- ติดตามการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัดจํานวน 1 
โรงเรียน

เป้าหมาย
- จัดทําแผนนิเทศการศึกษา
- นิเทศการศึกษาและติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียนในสังกัด ย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา

งบประมาณ  ตั้งไว้ 50,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว้ 20,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564

ตัวชี้วัด (KPI)
- นิเทศโรงเรยีนในสังกัดไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ภาคการศึกษา

ตัวชี้วัด (KPI)
- นิเทศโรงเรียนในสังกัดอย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคการศึกษา

กองการศึกษาฯ1. เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม
ที่ดําเนินการ
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562-2564

2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)

 เปลี่ยนแปลงฉบับที่
1/2560 
หน้า 25 

รายการที่ 4

หนาที่ 14



โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่)

ที่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นํามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) 
ฉบับที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สนับสนุนครูสอนภาษาต่างประเทศให้กับโรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6

สนับสนุนครูสอนภาษาต่างประเทศให้กับโรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6

เป้าหมาย
- สนับสนุนครูต่างประเทศให้กับโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6
ประกอบด้วย
- ครูสอนภาษาอังกฤษ
- ครูสอนภาษาจีน เป็นต้น

เป้าหมาย
- สนับสนุนครูต่างประเทศให้กับโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

งบประมาณ  ตั้งไว้ 1,000,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด (KPI) 
- เด็กนักเรียนในสังกัดไม่น้อยกว่า 400 คน
- ภาษาที่จัดสนับสนุน 2 ภาษา

ตัวชี้วัด (KPI)
- เด็กนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะภาษากับครูชาวต่างประเทศ

กองการศึกษาฯแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

2/2561
หน้า 201 
รายการที่ 7

3 1. เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่
ดําเนินการ
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562

หนาที่ 15



โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่)

ที่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นํามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) 
ฉบับที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ร.ร.นิคมพัฒนาผัง 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ร.ร.นิคมพัฒนาผัง 6

งบประมาณ  ตั้งไว้ 2,300,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว้ 1,560,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564

4 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 

1/2560 
หน้า 22 

รายการที่ 2

กองการศึกษาฯ1. เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม
ที่ดําเนินการ
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562-2564

หนาที่ 16



โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่)

ที่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นํามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) 
ฉบับที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา อบจ.สตูล จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา อบจ.สตูล

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาระสําคัญของการจัดทําแผนการศึกษา
- เพื่อกําหนดปฏิทินขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
- เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมเสนอจัดทําและประเมิน
แผนพัฒนาการศึกษาของ อบจ.สตูล
- เพื่อประสานแผนพัฒนาการศึกษาของอปท.ในเขตจังหวัด
สตูล

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาระสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
- เพื่อกําหนดปฏิทินขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
- เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมเสนอจัดทําและประเมิน
แผนพัฒนาการศึกษาของ อบจ.สตูล
- เพื่อประสานแผนพัฒนาการศึกษาของอปท.ในเขตจังหวัดสตูล
- เพื่อติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติ

เป้าหมาย
- แผนพัฒนาการศึกษาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล
- แผนพัฒนาการศึกษาของ อบจ.สตูล

เป้าหมาย
- จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล
- จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ อบจ.สตูล

งบประมาณ  ตั้งไว้ 100,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว้ 50,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564

กองการศึกษาฯ1. เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม
ที่ดําเนินการ
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 

2/2561
หน้า 7  

รายการที่ 1

5

หนาที่ 17



โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่)

ที่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นํามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) 
ฉบับที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จัดการแข่งขันเซปักตระกร้อ (สตูลคัพเขาน้อยเกมส์) จัดการแข่งขันเซปักตระกร้อ (สตูลคัพเขาน้อยเกมส์)

งบประมาณ  ตั้งไว้ 100,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว้ 150,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564

อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน 
"รากแก้วแห่งปัญญา"

อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน 
"รากแก้วแห่งปัญญา"

งบประมาณ  ตั้งไว้ 65,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว้ 70,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564

จัดการแข่งขันจาบังเกมส์ จัดการแข่งขันจาบังเกมส์

งบประมาณ  ตั้งไว้ 300,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว้ 350,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564

1

1. เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม
ที่ดําเนินการ
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562-2564

กองการศึกษาฯ

1. เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม
ที่ดําเนินการ
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562-2564

กองการศึกษาฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 

1/2560 
หน้า 34 รายการที่ 13

1. เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม
ที่ดําเนินการ
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562-2564

2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 

1/2560 
หน้า 33 รายการที่ 12

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 

1/2560
  หน้า 6 รายการที่ 2

กองการศึกษาฯ3

หนาที่ 18



โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่)

ที่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นํามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) 
ฉบับที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา

วัตถุประสงค์
-เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาได้รับความรู้ ประสบการณ์ 
กฏกติกา
- ระเบียบการแข่งขันที่ทันสมัย และเป็นปัจจุบันสามารถนําความรู้
ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่นักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการกีฬาให้ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์
-เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาให้มีความรู้ความชํานาญ
- เพื่อเพิ่มพูน ทักษะ ประสบการณ์ให้ประชาชนที่เล่นกีฬา
- เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่แข็งแรง

เป้าหมาย 
- บุคลากรด้านการกีฬาในจังหวัดสตูลมีศักยภาพ ตัดสินกีฬาสากล
- ครูอาสาพัฒนากีฬา อบจ.สตูลเข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามที่อปท.
กําหนด
- ประเภทกีฬาที่จัดให้พัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
จํานวน 1 ประเภทกีฬา/ปี

เป้าหมาย 
- จัดอบรมให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ให้กับประชาชนที่สนใจกีฬา อย่างน้อย 1 ประเภทกีฬา/ปี

งบประมาณ  ตั้งไว้   200,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว้   200,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564

1. เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม
ที่ดําเนินการ
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

 หน้า 210 รายการที่ 29

กองการศึกษาฯ4

หนาที่ 19



โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่)

ที่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นํามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) 
ฉบับที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- บุคลากรด้านกีฬามีความรู้ ความเข้าใจ ในกติกาการแข่งขันกีฬา
- บุคลากรด้านการกีฬาของจังหวัดสตูลได้พัฒนาตนเองไปสู่ระดับ
ภาค/ประเทศ
- ประชาชนได้พบปะแลกเปลี่ยน ทักษะ ประสบการณ์ระหว่างกัน
- ประชาชนให้ความสําคัญและมีความต้องการออกกําลังกาย
มากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี
- ประชาชนได้พบปะแลกเปลี่ยน ทักษะ ประสบการณ์ 
ระหว่างกัน
- ประชาชนให้ความสําคัญและมีความต้องการออกกําลัง
กายมากขึ้น

เจ้าภาพ-เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมและวิชาการนักเรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดนใต้

เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาและวิชาการนักเรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดนใต้

เป้าหมาย
-เป็นเจ้าภาพและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาและ
วิชาการนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
 5 จังหวัดชายแดนใต้
- คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) จํานวน 200 คน

เป้าหมาย
-ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาและวิชาการนักเรียน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
5 จังหวัดชายแดนใต้
- คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) จํานวน 200 คน

งบประมาณ  ตั้งไว้ 200,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว้ 200,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

หน้า 214 รายการที่ 38

กองการศึกษาฯ5 1. เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม
ที่ดําเนินการ
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562-2564

หนาที่ 20



โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่)

ที่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นํามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) 
ฉบับที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา สนามกีฬาอบจ.สตูล ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา สนามกีฬาอบจ.สตูล

งบประมาณ  ตั้งไว้ 2,000,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว้ 900,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564

ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการสังคม ขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการสังคม

งบประมาณ  ตั้งไว้ 1,000,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว้ 100,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564

อบรมให้ความรู้การป้องกันการติดเชื้อ HIV 
(โรคเอดส์) แก่ประชาชนและผู้นําชุมชน

อบรมให้ความรู้การป้องกันการติดเชื้อ HIV (โรคเอดส์) 
แก่ประชาชนและผู้นําชุมชน

งบประมาณ  ตั้งไว้ 100,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว้ 80,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564

6 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 

1/2560
 หน้าที่ 32 รายการที่ 11

กองการศึกษาฯ1. เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
ดําเนินการ
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562-2564

 แผนงานสังคมสงเคราะห์

 แผนงานสาธารณสุข

1

1. เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม
ที่ดําเนินการ
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)

หน้าที่ 209 รายการที่ 27

 กองส่งเสริมฯ

1  กองส่งเสริมฯ

1. เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม
ที่ดําเนินการ
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)

 หน้าที่ 207   
รายการที่ 18

หนาที่ 21



โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่)

ที่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นํามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) 
ฉบับที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสาธารณสุข  ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสาธารณสุข

งบประมาณ  ตั้งไว้ 50,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว้ 70,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564

 สมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพจังหวัด  สมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพจังหวัด

งบประมาณ  ตั้งไว้ 3,000,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว้ 2,770,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564

 กองส่งเสริมฯ

 แผนงานงบกลาง

1 1. เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม
ที่ดําเนินการ
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)

 หน้าที่ 214   
รายการที่ 39

2 1. เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม
ที่ดําเนินการ
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)

 หน้าที่ 208   
รายการที่ 20

 กองส่งเสริมฯ

หนาที่ 22



โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่)

จัดทําแผนพัฒนาอบจ.สตูล จัดทําแผนพัฒนาอบจ.สตูล

งบประมาณ ตั้งไว้ 250,000 บาท  งบประมาณ ตั้งไว้ 70,000 บาท

ปรากฎในแผนพัฒนท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562 ปรากฎในแผนพัฒนท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562

 ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม

 ฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากร อบจ.สตลู

งบประมาณ  ตั้งไว้  100,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว้ 120,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564

1 1. เพื่อให้สอดคล้องลักษณะปริมาณงาน
กับงบประมาณ
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)

 หน้าที่ 219 รายการที่ 12

กองแผนฯ

1. เพื่อให้สอดคล้องลักษณะปริมาณงาน
กับงบประมาณ
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)

เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560
 หน้าที่ 36 รายการที่ 2

 สํานักปลัดฯ2

ยุทธศาสตร์ที่  7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

ที่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นํามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) 
ฉบับที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

แบบ ผ.01

หนาที่ 23



โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่)
ที่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นํามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) 
ฉบับที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การเลือกตั้ง การเลือกตั้ง

งบประมาณ  ตั้งไว้  10,000,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว้ 13,000,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562

ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานการเงินการคลังขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล

ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานการเงินการคลังขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล

งบประมาณ  ตั้งไว้  20,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว้ 50,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564

อบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง อบรมสง่เสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง

งบประมาณ  ตั้งไว้  200,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว้ 100,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562-2564

3 1. เพื่อให้สอดคล้องลักษณะปริมาณงาน
กับงบประมาณ
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)

 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560
หน้าที่ 38 รายการที่ 4

กองกิจการ
สภาฯ

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 1. เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะปริมาณ

งานกับงบประมาณ
2. เพื่อนําไปจดัทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)

 หน้าที่ 221 รายการที่ 18

กองกิจการ
สภาฯ

4 1. เพื่อให้สอดคล้องกับวีธีการดําเนินงาน
ของโครงการ
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2562-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)

 หน้าที่ 217 รายการที่ 8

กองคลัง

หนาที่ 24



ยุทธศาสตร์ งบประมาณเดิม
งบประมาณ

ที่เปลี่ยนแปลง งบประมาณเดิม
งบประมาณ

ที่เปลี่ยนแปลง จํานวน งบประมาณ
(บาท) (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แผนงานเคหะและชุมชน - -  - 1 2,800,000         3,750,000 1 3,750,000

รวม  -  -  - 1 2,800,000    3,750,000       1 3,750,000    

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - -  - 2 300,000            300,000 2 300,000
รวม -  -  - 2 300,000       300,000          2 300,000      

รวมทั้งสิ้น  -  -  - 3 3,100,000 4,050,000 3 4,050,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
                                 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

                                  (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561)
   (แบบสรุป ผ.02)

 จํานวน
โครงการ

ปี 2561
 จํานวน
โครงการ

ปี 2562 รวม 

หนาที่ 25



โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่)

ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย
บนทางหลวง Black Spot

ปรับปรุงทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ 

เป้าหมาย
- ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร

เป้าหมาย
- ติดตั้งไฟสัญญาณ Black Spot 
- ติดตั้งระบบส่องสว่าง High Mast และปรับปรุง
บริเวณที่ทําการติดตั้งไฟสัญญาณ Black Spot,ระบบ
ส่องสว่าง High Mast บนทางหลวงหมายเลข 416 
ตอนละงู-สามแยก ระหว่าง กม. 38+587 - กม. 40+000

งบประมาณ  ตั้งไว้ 2,800,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว้ 3,750,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)

หน้าที่ 227 รายการที่ 2

กองช่าง แขวงทาง
หลวงสตูล

แผนงานเคหะและชุมชน
1

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง

ที่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นํามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564)
 ฉบับที่

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

หน่วยงานที่รับ
เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561
สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 สร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซี่ยน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 อนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

หนาที่ 26



โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่)

1 บวชศีลจารีณี อบรมศีลจารีณี กองการศึกษาฯ

วัตถุประสงค์
 - เพื่อให้เด็กเยาวชนชาวพุทธได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม
ทางพุทธศาสนาโดยการบวชศีลจาริณี
- เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดให้โทษและอบายมุข
ทุกชนิด
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีกริยา อุปนิสัยที่ดีงาม
เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ

วัตถุประสงค์
 - เพื่อให้เด็กเยาวชนชาวพุทธได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม
ทางพุทธศาสนา 
- เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดให้โทษและอบายมุข
ทุกชนิด
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีกริยา อุปนิสัยที่ดีงาม
เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1. เพื่อนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2562
2. เพื่อให้สอดคล้องกิจกรรม
และงบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)

หน้าที่ 232 รายการที่ 5

 พุทธสมาคม
จังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นํามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564)
 ฉบับที่

หน่วยงานที่
รับเงิน
อุดหนุน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561
สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข  ยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 อนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

หนาที่ 27



โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่)

ที่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นํามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564)
 ฉบับที่

หน่วยงานที่
รับเงิน
อุดหนุน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
- จัดกิจกรรมบวชศีลจาริณีให้แก่เด็กและเยาวชน 
ประชาชนเพศหญิงในจังหวัดสตูล 
ไม่น้อยกว่า 80 คน

เป้าหมาย
- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เด็ก เยาวชนเพศหญิง
ในจังหวัดสตูล 
ไม่น้อยกว่า 80 คน

งบประมาณ  ตั้งไว้ 100,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว้ 100,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด KPI
จํานวนผู้เข้าร่วมบวชศีลจารณี ไม่น้อยกว่า 80 คน

ตัวชี้วัด KPI
จํานวนผู้เข้ารับอบรม ไม่น้อยกว่า 80 คน

2 บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน อบรมสามเณรภาคฤดูร้อน

วัตถุประสงค์
 - เพื่อให้เด็กเยาวชนชาวพุทธได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม
ทางพุทธศาสนาโดยการบวชศีลจาริณี
- เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดให้โทษและอบายมุขทุกชนิด
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีกริยา อุปนิสัยที่ดีงามเป็น
เยาวชนที่ดีของชาติ

วัตถุประสงค์
 - เพื่อให้เด็กเยาวชนชาวพุทธได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมทาง
พุทธศาสนาโดยการบรรพชาสามเณร
- เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติดให้โทษและอบายมุขทุกชนิด
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีกริยา อุปนิสัยที่ดีงามเป็นเยาวชน
ที่ดีของชาติ

กองการศึกษาฯ1. เพื่อให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมที่ดําเนินการ
2. เพื่อนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2562

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)

 หน้าที่ 232 รายการที่ 6

 พุทธสมาคม
จังหวัดสตูล

หนาที่ 28



โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่)

ที่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นํามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564)
 ฉบับที่

หน่วยงานที่
รับเงิน
อุดหนุน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย
- จัดกิจกรรมบรรพชสามเณรภาคฤดูร้อนในช่วงเดือน
เมษายนให้แก่เด็กและเยาวชน ในจังหวัดสตูล ไม่น้อย
กว่า 200 คน

 เป้าหมาย
- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เด็ก เยาวชนเพศชาย
ในจังหวัดสตูล ไม่น้อยกว่า 100 คน

งบประมาณ  ตั้งไว้ 200,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว้ 200,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562

ตัวชี้วัด KPI
เด็กและเยาวชนในจังหวัดสตูลเข้าร่วมบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน ไม่น้อยกวา่ 200 คน

ตัวชี้วัด KPI
จํานวนผู้เข้ารับอบรม ไม่น้อยกว่า 100 คน
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ยุทธศาสตร์
งบประมาณเดิม งบประมาณ

ที่เปลี่ยนแปลง
งบประมาณเดิม งบประมาณ

ที่เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
แผนงานการศึกษา 2 348,000           388,000  -  -   - 2 388,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 30,000             30,000  -  -   - 1 30,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป - -  - 1 9,600             12,500 1 12,500

รวมทั้งสิ้น 3 378,000       418,000         1 9,600          12,500           4 430,500      

ปี 2562 รวม 

 จํานวน
โครงการ

 จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

  บัญชีสรุปครุภัณฑ์
                                 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

                                  (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2561)
   (แบบสรุปครุภัณฑ์ ผ.08)

ปี 2561
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ครุภัณฑ์เดิม ครุภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่)

ชุดเครื่องเล่นสนาม ชุดเครื่องเล่นสนาม

จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1. ชุดรวมปีนป่าย
2. สะพานหลากสี
3. ชุดกระดานลื่นเดี่ยว
4. ท่อลอด
5. ม้าหมุน 6 ที่นั่ง (ที่นังพลาสติก)
6. อุปกรณ์จักรยานม้าหมุน 4 ที่นั่ง

1. ชุดปราสาทมหาสนุก
2. ม้าหมุน 6 ที่นั่ง (ที่นั่งพลาสติก)

งบประมาณ  ตั้งไว้ 300,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว้ 300,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2561

ที่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นํามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564)
ฉบับที่

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 

1/2560
หน้าที่ 1 รายการที่ 47

- เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
2561
 

ประเภท
ครุภัณฑ์

แผนงานการศึกษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รร.นิคม
พัฒนาผัง 6

1 ครุภัณฑ์กีฬา

แบบ ผ.08
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ครุภัณฑ์เดิม ครุภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่)
ที่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นํามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564)
ฉบับที่

ประเภท
ครุภัณฑ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โต๊ะ-เก้าอี้ครู โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้

จํานวน 12 ชุด จํานวน 16 ชุด

งบประมาณ  ตั้งไว้ 48,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว้ 88,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561

 แท่นสําหรับผู้ตัดสินกีฑาประจําจุดเส้นชัย 4 ชั้น  แท่นสําหรับผู้ตัดสินกีฑาประจําจุดเส้นชัย 8 ชั้น

จํานวน 1 แท่น จํานวน 1  แท่น

งบประมาณ  ตั้งไว้ 30,000 บาท งบประมาณ  ตั้งไว้ 30,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561

- เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
2561

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)

หน้าที่ 270 รายการที่ 7

- เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2561
- เพื่อให้รองรับการใช้งานตาม
สภาพพื้นที่จริง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)

หน้าที่ 258  รายการที่ 12

กองการศึกษาฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 ครุภัณฑ์กีฬา

2  ครุภัณฑ์
สํานักงาน

1

รร.นิคม
พัฒนาผัง 6
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ครุภัณฑ์เดิม ครุภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลงใหม่)
ที่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นํามาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564)
ฉบับที่

ประเภท
ครุภัณฑ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จํานวน 3 เครื่อง จํานวน 5 เครื่อง

งบประมาณ  ตั้งไว้ 9,600 บาท งบประมาณ  ตั้งไว้ 12,500 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562

1 - เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562
- เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณ์พื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2561 
ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)

หน้าที่ 264 รายการที่ 1

 กองส่งเสริมฯ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
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