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1 
 

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 22/1 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนา 

เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรจัดท ำแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562  

(เปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 6/2563) 
ส่วนราชการในสังกัดฯ แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เนื่องจากเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดให้ตรงกับข้อเท็จจริงในปีงบประมาณท่ีจะด าเนินการ  
 

 



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 จัดท ำและวำงซ้ังเชือก

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู

ทรัพยำกรทำงทะเล

 - เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกร่วมและควำม

เข้มแข็งภำยในชุมชนในกำร

ร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยำกร

ใต้ท้องทะเล

โดยเฉพำะชำยฝ่ังทะเลหน้ำชุมชน

ชำวประมงพื้นบ้ำน ให้มีปริมำณ

สัตว์น้ ำทะเลเพิ่มมำกขึ้นและยั่งยืน

- เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำชีพ

ให้กับชุมชนชำวประมงพื้นบ้ำนที่

ท ำประมงในบริเวณชำยฝ่ังทะเล

ของจังหวัดสตูล

 - จัดท ำและวำงซ้ังเชือก

ในพื้นที่อ ำเภอที่ติดชำยฝ่ัง

ทะเล จ ำนวน  3  จุด

-  -  1,000,000  -  -  จ ำนวนสัตว์น้ ำ

ที่เพิ่มขึ้น

 - สำมำรถอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูทรัพยำกรสัตว์น้ ำ

ทะเล โดยให้ซ้ังเชือก

ท ำหน้ำที่เป็นแหล่งเพำะ

ฟักสัตว์น้ ำทะเลวัยอ่อน แหล่ง

อนุบำลสัตว์น้ ำทะเลขนำดเล็ก 

- ชุมชนชำวประมงพื้นบ้ำน

มีควำมมั่นคงทำงอำชีพ

- คุณภำพชีวิตของชำวประมงดี

ขึ้น

กองส่งเสริมฯ

 ที่มา น ำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่นฯ (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562  น.139

   2.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

2. ยทุธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเขม้แขง็ภำคเกษตรและระบบเศรษฐกจิให้มั่นคงอยำ่งยั่งยนื

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล

ฉบบัทบทวนป ี2562 (เปลี่ยนแปลงฉบบัที ่6/2563)
ก.ยทุธศำสตร์จงัหวัดที ่1 กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกจิและสร้ำงมูลค่ำเพิม่จำกอทุยำนธรณีโลก กำรท่องเทีย่ว กำรเกษตร และกำรค้ำสู่อำเซียนทีเ่ติบโตอยำ่งต่อเนื่อง
ข.ยทุธศำสตร์กำรพฒันำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสตูล ที ่2 สร้ำงควำมเขม้แขง็ภำคเกษตรและระบบเศรษฐกจิให้มั่นคงอยำ่งยั่งยนื

แบบ ผ.02

ยทุธศำสตร์ที่  2 สร้ำงควำมเข้มแข็งภำคเกษตรและระบบเศรษฐกจิใหม้ั่นคงอยำ่งยั่งยนื
 2



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
1 จัดท ำและวำงซ้ังเชือก

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู

ทรัพยำกรทำงทะเล

 - เพื่อสร้ำงจติส ำนกึร่วมและควำม

เข้มแข็งภำยในชุมชนในกำรร่วมกนั

อนรัุกษ ์ฟื้นฟทูรัพยำกรใต้ทอ้งทะเล

โดยเฉพำะชำยฝ่ังทะเลหนำ้ชุมชน

ชำวประมงพื้นบำ้น ใหม้ีปริมำณสัตว์

น้ ำทะเลเพิ่มมำกขึ้นและยั่งยนื 

- เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำชีพ

ใหก้บัชุมชนชำวประมงพื้นบำ้นที่ท ำ

ประมงในบริเวณชำยฝ่ังทะเลของ

จงัหวดัสตูล 

- เพื่อขยำยผลกำรอนรัุกษแ์ละฟื้นฟู

ทรัพยำกรสัตวน์้ ำทะเลในพื้นที่น ำร่อง

 โดยใหซ้ั้งเชือกท ำหนำ้ที่เปน็แหล่ง

เพำะฟกัสัตวน์้ ำวยัออ่น แหล่ง

อนบุำลสัตวน์้ ำขนำดเล็ก รวมถึงปลำ

นำนำชนดิและสัตวน์้ ำทะเลอื่น ๆ 

ได้มำอำศัยอยู่รวมกนั 

- เพื่อบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมซ้ังที่

ช ำรุดในจดุที่เหมำะสม น ำร่องใน

พื้นที่ที่ด ำเนนิกำรมำกอ่นหนำ้นี้แล้ว 

ซ่ึงชุมชนมีควำมพร้อมและมีส่วนร่วม

ในกำรด ำเนนิกำร

- จัดท ำและวำงซ้ังเชือกในพื้นที่อ ำเภอ

ที่ติดชำยฝ่ังทะเล จ ำนวน 3 จุด

- ซ่อมแซมซ้ังเชือกในจุดเดิมที่ช ำรุด

-  -  1,000,000  -  -  จ ำนวนสัตว์น้ ำ

ที่เพิ่มขึ้น

 - สำมำรถอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูทรัพยำกรสัตว์น้ ำ

ทะเล โดยให้ซ้ังเชือก

ท ำหน้ำที่เป็นแหล่งเพำะ

ฟักสัตว์น้ ำทะเลวัยอ่อน แหล่ง

อนุบำลสัตว์น้ ำทะเลขนำดเล็ก 

- ชุมชนชำวประมงพื้นบ้ำน

มีควำมมั่นคงทำงอำชีพ

- คุณภำพชีวิตของชำวประมง

ดีขึ้น

กองส่งเสริมฯ

 การเปลี่ยนแปลง เปล่ียนแปลง วตัถุประสงค์และเป้ำหมำย

 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 1. เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมกจิกรรมที่ด ำเนินกำรจริง

รายละเอียดทีเ่ปลีย่นแปลงใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยทุธศำสตร์ที่  2 สร้ำงควำมเข้มแข็งภำคเกษตรและระบบเศรษฐกจิใหม้ั่นคงอยำ่งยั่งยนื
 3



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 จดังานวนัร าลึกเกยีรติประวติั

ทา่นศาสดามูฮัมหมัด

- เพื่อใหผู้้นบัถือศาสนาอสิลาม

ได้ร าลึกถึงชีวประวติัศาสดามูฮัมหมัด

 (ซ.ล.)

- เพื่อเผยแพร่พระจริยวตัรของทา่น

ศาสดามูฮัมหมัดแกม่วลมนษุยชาติ

- เพื่อสร้างความสามัคคีของ

พี่นอ้งมุสลิมจงัหวดัสตูล

 - จดังานวนัร าลึกเกยีรติ

ประวติัทา่นศาสดามูฮัมหมัด

ใหพ้ี่นอ้งมุสลิมในจงัหวดัสตูล และพี่นอ้ง

ต่างศาสนกิมีผู้เข้าร่วมงานจ านวน 300 คน

300,000    300,000     400,000     400,000    400,000     จ านวนผู้เข้าร่วม

 ไม่นอ้ยกวา่ 300

 คน

- ผู้นบัถือศาสนาอสิลามได้เข้าใจ

ถึงชีวประวติัทา่นศาสดานบี

มูฮัมหมัด

- พี่นอ้งชาวมุสลิมมีความรักความ

สามัคคี

- พี่นอ้งมุสลิมและศาสนกิอื่นๆ

สามารถเข้าใจถึงความส าคัญของ

ชีวประวติัศาสดามูฮัมหมัดมากขึ้น

กองการศึกษาฯ

คกก.อสิลาม

ประจ าจงัหวดั

สตูล

   5.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
5. ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสตูล ที ่5 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล

ฉบบัทบทวนป ี2562 (เปลี่ยนแปลงฉบบัที ่6/2563)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ที่มา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562  น.161

แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์ที่  5 อนรัุกษศิ์ลปะ วฒัธรรม จารีตประเพณี และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น  4



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
1 จดังานวนัร าลึกเกยีรติประวติั

ทา่นศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.)

- เพื่อใหผู้้นบัถือศาสนาอสิลาม

ได้ร าลึกถึงชีวประวติัศาสดามูฮัมหมัด

(ซ.ล.)

- เพื่อเผยแพร่พระจริยวตัรของทา่น

ศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.) 

แกม่วลมนษุยชาติ

- เพื่อสร้างความสามัคคีของ

พี่นอ้งมุสลิมจงัหวดัสตูล

 - จดังานวนัร าลึกเกยีรติ

ประวติัทา่นศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.)

ใหพ้ี่นอ้งมุสลิมในจงัหวดัสตูล และพี่นอ้ง

ต่างศาสนกิมีผู้เข้าร่วมงานจ านวน 300 คน

300,000    300,000     400,000     400,000    400,000     จ านวน

ผู้เข้าร่วม

 ไม่นอ้ยกวา่ 

300 คน

- ผู้นบัถือศาสนาอสิลามได้เข้าใจ

ถึงชีวประวติัทา่นศาสดานบี

มูฮัมหมัด(ซ.ล.)

- พี่นอ้งชาวมุสลิมมีความรักความ

สามัคคี

- พี่นอ้งมุสลิมและศาสนกิอื่นๆ

สามารถเข้าใจถึงความส าคัญของ

ชีวประวติัศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.)

มากขึ้น

กองการศึกษาฯ

อดุหนนุมูลนธิิ

เพื่อการศึกษา

อสิลามภาค

ฟรัฎอูยันฺ

สตูล

 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 1. เพื่อให้สอดคล้องกบัการด าเนินการจริง

2. เพื่อน าไปจดัท างบประมาณรายจา่ยงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2564-2565

รายละเอียดทีเ่ปลีย่นแปลงใหม่

ที่ โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

เปล่ียนแปลง หน่วยงานรับผิดชอบ (ในปี 2564-2565) การเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด (KPI)

ยทุธศาสตร์ที่  5 อนรัุกษศิ์ลปะ วฒัธรรม จารีตประเพณี และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น  5



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 จดังานมหกรรมวชิาการ

และกฬีาเพื่อเปดิโลกทศัน์

ทางการศึกษาเยาวชน

มุสลิม

 - ส่งเสริมองค์กรด้านการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรมใหม้ีบทบาทใน

สังคมมากขึ้นและพฒันาศักยภาพ

ผู้น าองค์กรฯ

- ส่งเสริมการแสดงออกของนกัเรียน

ในการท ากจิกรรมร่วมกบัผู้อื่นอยา่ง

สามัคคี

- เพื่อแสดงผลงานทางการศึกษาสู่

สาธารณชนและส่งเสริมกจิกรรม

สร้างความสัมพนัธค์วามสามัคคี

- เพื่อพฒันาองค์ความรู้ทางด้าน

ศาสนาใหส้ามารถเปน็แนวทางใน

การศึกษาในระดับสากล

- จดังานมหกรรมวชิาการเปดิโลกทศัน์

เยาวชนมุสลิม
550,000 550,000 650,000 650,000 650,000  จ านวน

กจิกรรม

ที่อดุหนนุ

 - องค์กรมุสลิมมีประสิทธภิาพ

และสามารถอยู่ร่วมกนัได้บน

พื้นฐานของความเข้าใจมากขึ้น

- เด็กและเยาวชนน าความรู้ทาง

ทกัษะวชิาการมาเผยแพร่ 

แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนั

- เด็กนกัเรียนได้รับความรู้และ

ทกัษะวชิาการเพื่อน ามาปรับใช้ใน

ชีวติประจ าวนั

กองการศึกษาฯ

อดุหนนุ สนง.

คกก.

อสิลามฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล

ฉบบัทบทวนป ี2562 (เปลี่ยนแปลงฉบบัที ่6/2563)
ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่มา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562  น.171

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสตูล ที ่6 พฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกดิความยั่งยนื สังคมสงบสุข
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกดิความยั่งยนื สังคมสงบสุข
   6.3 แผนงานการศึกษา

แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์ที่  6 พฒันาคุณภาพชีวติประชาชนใหเ้กดิความยั่งยนื สังคมสงบสุข  6



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
1 จดังานมหกรรมวชิาการ

และกฬีาเพื่อเปดิโลกทศัน์

ทางการศึกษาเยาวชน

มุสลิม

 - ส่งเสริมองค์กรด้านการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรมใหม้ีบทบาทใน

สังคมมากขึ้นและพฒันาศักยภาพ

ผู้น าองค์กรฯ

- ส่งเสริมการแสดงออกของนกัเรียน

ในการท ากจิกรรมร่วมกบัผู้อื่นอยา่ง

สามัคคี

- เพื่อแสดงผลงานทางการศึกษาสู่

สาธารณชนและส่งเสริมกจิกรรม

สร้างความสัมพนัธค์วามสามัคคี

- เพื่อพฒันาองค์ความรู้ทางด้าน

ศาสนาใหส้ามารถเปน็แนวทางใน

การศึกษาในระดับสากล

-จดังานมหกรรมวชิาการและกฬีาเพื่อเปดิ

โลกทศันท์างการศึกษาเยาวชนมุสลิม
550,000 550,000 650,000 650,000 650,000  ผู้เข้าร่วม

กจิกรรม

มีความ

พงึพอใจ

ไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 70

 - องค์กรมุสลิมมีประสิทธภิาพ

และสามารถอยู่ร่วมกนัได้บน

พื้นฐานของความเข้าใจมากขึ้น

- เด็กและเยาวชนน าความรู้ทาง

ทกัษะวชิาการมาเผยแพร่ 

แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนั

- เด็กนกัเรียนได้รับความรู้และ

ทกัษะวชิาการเพื่อน ามาปรับใช้ใน

ชีวติประจ าวนั

กองการศึกษาฯ

อดุหนนุมูลนธิิ

เพื่อการศึกษา

อสิลามภาค

ฟรัฎอูยันฺ

สตูล

รายละเอียดทีเ่ปลีย่นแปลงใหม่

 การเปลี่ยนแปลง

 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

เปล่ียนแปลง เป้าหมาย ตัวชี้วดั (KPI) และหน่วยงานรับผิดชอบ (ในปี 2563-2565)

1. เพื่อให้สอดคล้องกบัการด าเนินการจริง

2. เพื่อน าไปจดัท างบประมาณรายจา่ยงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563-2565

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ที่  6 พฒันาคุณภาพชีวติประชาชนใหเ้กดิความยั่งยนื สังคมสงบสุข  7
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