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1

บทนํา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.2548 กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป และแผนการ
ดําเนินงานประจําป เพ่ือเปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองระหวางแผนทุกแผน และ
งบประมาณรายจายประจําป

เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีได
วางไวแลวและใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 4 การแกไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ขอ 22 การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี ข้ันตอน
ดําเนินการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาสามปท่ี เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน

(3) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช
แผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง

เหตุผลและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) องคการบริหารสวน
จังหวัดสตูล (เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2)

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ไดระบุเหตุผลและ
ความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล (เปลี่ยนแปลง
ครั้งท่ี 2) ดังนี้

(1) เนื่องจากมีความจําเปนจะจัดซื้อครุภัณฑเพ่ิมเติม (เครื่องปรับอากาศ) สําหรับหองประชุม
อาคารสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ชั้น 3 ชั้น 4 และหองหัวหนาสํานักปลัดฯ แทนเครื่องเกาท่ีชํารุด
จึงตองเปลี่ยนแปลงเปาหมาย/ผลผลิตและงบประมาณในแผนเดิม

(2) เนื่องจากงบประมาณในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ของโครงการปรับปรุง
บํารุงรักษาหรือซอมแซมเครื่องจักรกลท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อบจ.สตูลไมสอดคลองกับ
ประมาณการคาใชจายในการปรับปรุงซอมแซมและทาสีอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ซึ่งทรัพยสินของ อบจ. สตูล ซึ่งมีจํานวนมากและจะตองปรับปรุงซอมแซมเพ่ือใหใชการไดดี จึงมีความจําเปนตอง
เปลี่ยนแปลงงบประมาณในโครงการ



จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

แนวทางการพัฒนา 7.2 พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ และสถานท่ีในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหทันสมัยและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน

2           1,769,000  -  -  -  - 2 1,769,000

รวม 2 1,769,000  -  -  -  - 2 1,769,000

รวมท้ังสิ้น 2 1,769,000  -  -  -  - 2 1,769,000

ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล

ป 2562 รวม 3 ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล (เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2)

ยุทธศาสตร
ป 2560 ป 2561

2



โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง
โครงการ/วัตถุประสงค/เปาหมาย

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
พ.ศ.2560

บาท
พ.ศ.2561

บาท
พ.ศ.2562

บาท
โครงการ/วัตถุประสงค/เปาหมาย

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
พ.ศ.2560

บาท
พ.ศ.2561

บาท
พ.ศ.2562

บาท

1 โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองมือ เคร่ืองใชประจํา
สํานักงาน สํานักปลัดฯ

257,000  -  - อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองมือ เคร่ืองใชประจําสํานักงาน
สํานักปลัดฯ

369,000  -  - อบจ.สตูล
(สํานักปลัดฯ)

วัตถุประสงค
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ขององคกร
- เพื่อนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช
ในการบริหารองคกร

วัตถุประสงค
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ขององคกร
- เพื่อนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช
ในการบริหารองคกร

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่
งบประมาณ

ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา 7.2 พัฒนาเคร่ืองมือ อุปกรณ และสถานท่ีในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหทันสมัยและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล (เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณ
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โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง
โครงการ/วัตถุประสงค/เปาหมาย

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
พ.ศ.2560

บาท
พ.ศ.2561

บาท
พ.ศ.2562

บาท
โครงการ/วัตถุประสงค/เปาหมาย

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
พ.ศ.2560

บาท
พ.ศ.2561

บาท
พ.ศ.2562

บาท

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่
งบประมาณ หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณ

เปาหมาย/ผลผลิต
- จัดซ้ือครุภัณฑประจําสํานักงานสํานักปลัดฯ
จํานวน 8 รายการ
  - เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา สงได
ครั้งละ 30 แผน จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VAจํานวน 1 เครื่อง
 - เครื่องพิมพดีด ภาษาไทย แคร ยาว 18 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง
 - กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด
ไมนอยกวา 18 ลานพิกเซล จํานวน 1 ตัว
 - อุปกรณถายทอดภาพและเสียงผานทาง
อินเตอรเน็ต
(streaming Box ) จํานวน 1 ตัว
 - ถังตมน้ําไฟฟา ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา
 30 ซม. จํานวน 1 ถัง
 - เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง
ขนาด12,000BTU จํานวน1เครื่อง
 -โตะขนาดยาว180ซม.กวาง60ซม. สูง75 ซม.
จํานวน 60 ตัว

เปาหมาย/ผลผลิต
- จัดซ้ือครุภัณฑประจําสํานักงานสํานักปลัดฯ
จํานวน 9รายการ
  - เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา สงไดครั้งละ 30
แผน จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VAจํานวน 1 เครื่อง
 - เครื่องพิมพดีด ภาษาไทย แคร ยาว 18 นิ้ว จํานวน 1
เครื่อง
 - กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา
 18 ลานพิกเซล จํานวน 1 ตัว
 - อุปกรณถายทอดภาพและเสียงผานทางอินเตอรเน็ต
(streaming Box ) จํานวน 1 ตัว
 - ถังตมน้ําไฟฟา ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 30 ซม.
 จํานวน 1 ถัง
 - เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง
ขนาด12,000BTU จํานวน 1 เครื่อง
- เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 BTU
จํานวน 4 เคร่ือง
 -โตะขนาดยาว180ซม.กวาง60ซม. สูง75 ซม.
 จํานวน 60 ตัว

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
- องคกรมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานมาก
ขึ้น

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
- องคกรมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากขึ้น
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โครงการเดิม โครงการที่เปลี่ยนแปลง
โครงการ/วัตถุประสงค/เปาหมาย

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
พ.ศ.2560

บาท
พ.ศ.2561

บาท
พ.ศ.2562

บาท
โครงการ/วัตถุประสงค/เปาหมาย

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
พ.ศ.2560

บาท
พ.ศ.2561

บาท
พ.ศ.2562

บาท

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่
งบประมาณ หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณ

2 โครงการ
ปรับปรุง บํารุงรักษา หรือซอมแซม
เคร่ืองจักรกล ที่ดินและสิ่งกอสรางที่อยูใน
ความรับผิดชอบของ อบจ.

500,000 500,000 500,000 อบจ.สตูล
(กองชาง)

โครงการ
ปรับปรุง บํารุงรักษา หรือซอมแซมเคร่ืองจักรกล ที่ดิน
และสิ่งกอสรางที่อยูในความรับผิดชอบของ อบจ.

1,400,000 - - อบจ.สตูล
(กองชาง)

วัตถุประสงค
 - เพื่อใหอยูในสภาพที่ดีสามารถใช
ประโยชนไดอยางเต็มที่

. วัตถุประสงค
 - เพื่อใหอยูในสภาพที่ดีสามารถใชประโยชนไดอยาง
เต็มที่

เปาหมาย/ผลผลิต
 - เชน อาคารสํานักงานหองประชุม บานพัก
เสาไฟฟา แหลงทองเที่ยว ประปา
เคร่ืองจักรกล เปนตน
ตามแบบที่กําหนด

เปาหมาย/ผลผลิต
- เชน อาคารสํานักงาน หองประชุม บานพัก เสาไฟฟา
 แหลงทองเที่ยว ประปา เคร่ืองจักรกล เปนตน ตาม
แบบที่กําหนด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
- ประชาชนไดรับประโยชนจากทรัพยสินของ
อบจ.

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
 - ประชาชนไดรับประโยชนจากทรัพยสินของอบจ.
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