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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 5/2563) 
ส่วนราชการในสังกัดฯ แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เนื่องจากจะน าไปจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565  และจัดท างบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินเหลือจ่าย) โดยเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดให้ตรงกับข้อเท็จจริงในปีงบประมาณท่ีจะด าเนินการ  

 
 



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

งาน บูรณะ/ปรับปรุงถนน (ซ่อมสร้าง/Pavement In-Place Recycling/เสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay)/ขยายไหล่ทาง   ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต/พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต/ ผิวจราจร คสล.)

1 สาย สต.ถ.1-0057 

บ้านน ้าหรา-

บ้านควนกาหลง 

(ต.ทุ่งนุ้ย,ต.ควนกาหลง 

อ.ควนกาหลง)

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

ในการคมนาคมของประชาชนในการ

เดินทางและการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกวา้ง  6.00 ม. 

ระยะทาง 2.560  กม.

ตามแบบที่ก าหนด

N  06-92-44.3

E  9100-08-53.2

N  06-85-84.2

E  100-11-40.5

2,643,000  -           -           -          5,800,000  ประชาชนมี

ความพงึพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภยัในการคมนาคม 

 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

และการค้าขาย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล

ฉบบัทบทวนป ี2562 (เปลี่ยนแปลงฉบบัที ่5/2563)
ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 การเสริมสร้างเศรษฐกจิและสร้างมูลค่าเพิม่จากอทุยานธรณีโลก การท่องเทีย่ว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนทีเ่ติบโตอยา่งต่อเนื่อง

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสตูล ที ่3 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทัว่ถงึ

 3. ยทุธศาสตร์พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทัว่ถงึ

     3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

 ที่มา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 น.148

แบบ ผ 02

ยทุธศาสตร์ที่  3 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง  2



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

งาน บูรณะ/ปรับปรุงถนน (ซ่อมสร้าง/Pavement In-Place Recycling/เสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay)/ขยายไหล่ทาง   ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต/พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต/ ผิวจราจร คสล.)

1 ปรับปรุงถนนสาย

สต.ถ.1-0057 

บ้านน ้าหรา -

บ้านควนกาหลง 

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

ในการคมนาคมของประชาชนในการ

เดินทางและการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกวา้ง  6.00 ม. 

ระยะทาง 1.500  กม.

ตามแบบที่ก าหนด

(พื้นที่กอ่สร้าง ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง

 จ.สตูล)

-            -           -           5,800,000 -           ประชาชนมี

ความพงึพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภยัในการคมนาคม 

 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

และการค้าขาย

กองช่าง

รายละเอียดทีเ่ปลีย่นแปลงใหม่

 การเปลี่ยนแปลง เปล่ียนแปลง ชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ และยา้ยงบประมาณที่ต้ังไวใ้นปี 2565  ไปต้ังไวใ้นปี  2564

 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 1. เดิมระยะทางตลอดสาย 2.560 กม. และได้ด าเนินการไปแล้วบางส่วน ในปี 2561  จงึได้น าระยะทางส่วนที่เหลือมาด าเนินการต่อในปี 2564

2. เพื่อน าไปจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตร์ที่  3 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง  3



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

2 ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. 

บนสายทางถนน 

สต.ถ.1-0005 

บ้านทุ่งดินลุ่ม - บ้านคีรีวง 

อ.ทุ่งหว้า   จ.สตูล

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

ในการคมนาคมของประชาชนในการ

เดินทางและการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

ขนาด 1.50 x 1.50 x 15.00 ม.

จ านวน  3  ช่อง

ตามแบบที่ก าหนด

N  07-05-01.9

E 099-48-41.9

-            -           487,000    -          -           ประชาชนมี

ความพงึพอใจ

ร้อยละ 70

 ประชาชนได้รับความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภยัในการคมนาคม 

 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

และการค้าขาย

กองช่าง

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

2 ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.

ถนน สต.ถ.1-0005 

บ้านทุ่งดินลุ่ม - บ้านคีรีวง 

 เพื่อระบายน้ าจากการทว่มขังและ

ปอ้งกนัน้ ากดัเซาะถนน

ขนาด  2.10 x 2.10 x 15.00 ม.

จ านวน  1  ช่อง

ตามแบบที่ก าหนด

(พื้นที่กอ่สร้าง ต.ปา่แกบ่อ่หนิ อ.ทุ่งหวา้   

จ.สตูล)

-            -           550,000    -          -           ประชาชนมี

ความพงึพอใจ

ร้อยละ 70

สามารถระบายน้ าไม่ใหท้ว่มขัง

ได้รวดเร็วท าใหน้้ าไม่กดัเซาะถนน
กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 การเปลี่ยนแปลง เปล่ียนแปลงชื่อโครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณ ผลที่คาดวา่จะได้รับ

 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 1.ปรับขนาดท่อและจ านวนให้เหมาะสมกบัพื้นที่ที่กอ่สร้างเพื่อให้มีช่องทางระบายน้ าที่เร็วขึ้น

2.น าไปประกอบการเปล่ียนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามระเบียบวธิงีบประมาณ

ปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้าง ทา่เทยีบเรือ เขื่อน สะพาน ทอ่เหลี่ยมและตลิ่ง ใหอ้ยู่ในสภาพที่พร้อมใชง้าน

รายละเอียดทีเ่ปลีย่นแปลงใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ที่มา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 น.152 รายการที่ 31

ปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้าง ทา่เทยีบเรือ เขื่อน สะพาน ทอ่เหลี่ยมและตลิ่ง ใหอ้ยู่ในสภาพที่พร้อมใชง้าน

ยทุธศาสตร์ที่  3 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง  4



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 การจดัการขยะอนัตราย 

จงัหวดัสตูล

เพื่อร่วมด าเนนิการกบัเครือข่าย

อปท.หนว่ยงานด้านสาธารณสุข 

ส่ิงแวดล้อมและหนว่ยงานต่างๆ

ในการสนบัสนนุส่งเสริมและการ

รวบรวมและก าจดัขยะอนัตรายตาม

หลักวชิาการ

 - จดัเกบ็รวบรวมขยะอนัตรายจากเครือข่าย 

อปท. หนว่ยงานด้านสาธารณสุขส่ิงแวดล้อม 

และหนว่ยงานต่างๆ ไม่นอ้ยกวา่

50 แหง่  

- จดัจา้งขนส่งขยะอนัตรายและทั่วไป 

ปลีะ 2 คร้ัง หรือน้ าหนกัไม่นอ้ยกวา่ 2 ตัน/ป ี    

   - ปรับปรุงโรงจดัเกบ็ขยะ

350,000      170,000     170,000       170,000    170,000  ปริมาณขยะที่

น าไปก าจดั

 - ขยะอนัตรายมีปริมาณลดลง  

 - ขยะอนัตรายได้รับการก าจดั

ตามหลักวชิาการ

กองช่าง

4. ยทุธศาสตร์จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อยา่งยั่งยนื

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล

ฉบบัทบทวนป ี2562 (เปลี่ยนแปลงฉบบัที ่5/2563)
  ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่2 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และอทุยานธรณีสตูลแบบมีส่วนร่วม อยา่งสมดุลและยั่งยนื 

  ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสตูล ที ่4 จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อยา่งยั่งยนื

     4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่มา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 น.156

แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์ที่  4 จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมนา่อยู่อยา่งยั่งยนื  5



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
1 การจดัการขยะอนัตราย 

จงัหวดัสตูล

 - เพื่อสงเสริมสนบัสนนุ ให

ประชาชนในทองถิ่นเขามามีสวนรวม

ในการคัดแยกของเสียอนัตรายจาก

ชุมชน เพื่อปอ้งกนัปญัหาผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของ

ประชาชน 

 - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ

บริหารจดัการคักแยกของเสีย

อนัตรายออกจากชุมชนใหแก องค

กรปกครองสวนทองถิ่น และหนวย

งานภาครัฐในจงัหวดัสตูล

 -  เพื่อรวบรวมและขนส่งของเสีย

อนัตรายจากชุมชนในจงัหวดัสตูลไป

ก าจดัตามหลักวชิาการ 

 - ประชาชนในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการ

คัดแยกของเสียอนัตรายจากชุมชน

 -   อปท. และหนว่ยงานภาครัฐ สามารถ

รวบรวม/จดัส่งของเสียอนัตรายจากชุมชน ไปยงั

ศูนยร์วบรวมและขนถ่ายขยะอนัตรายจงัหวดั

สตูลได้ตามก าหนด 2 คร้ัง/ปี

 -  อบจ.สตูล รวบรวมและขนส่งของเสีย

อนัตรายจากชุมชนในจงัหวดัสตูลไปก าจดัตาม

หลักวชิาการ 2 คร้ัง/ปี

 - จดัอบรมใหค้วามรู้ด้านการจดัการของเสีย

อนัตรายจากชุมชนแกก่ลุ่มเปา้หมาย เช่น 

ประชาชน  หนว่ยงานราชการ  และรัฐวสิาหกจิ 

 อยา่งนอ้ย  1 คร้ังต่อป ี

350,000      170,000     170,000       270,000    270,000  - จ ำนวนคร้ังใน
กำรรวบรวมขยะ
อนัตรำย
 - จ ำนวนคร้ังที่
ขนส่งขยะ
อนัตรำยไปก ำจดั
 - ผู้เข้ำรับกำร
อบรมมีควำมพงึ
พอใจไม่นอ้ยกวำ่
ร้อยละ 80

 - ขยะอนัตรายมีปริมาณลดลง  

 - ขยะอนัตรายได้รับการก าจดั

ตามหลักวชิาการ

 - กลุ่มเปา้หมายสามารถจดัการ

ขยะอนัตรายได้อยา่งถูกต้องตาม

หลักวชิาการ

กองช่าง

รายละเอียดทีเ่ปลีย่นแปลงใหม่
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 การเปลี่ยนแปลง เปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณที่ต้ังไวใ้นปี 2564 และปี 2565 ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ

 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 1. ปรับงบประมาณให้สอดคล้องกบัเป้าหมายและกจิกรรมที่เพิ่มขึ้น

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด (KPI)

ยทุธศาสตร์ที่  4 จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมนา่อยู่อยา่งยั่งยนื  6



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 คลองสวยน ำ้ใส เพื่อรณรงค์ติดตำมคุณภำพน ำ้

ในแม่น ำ้ล้ำคลองของจงัหวดัสตูล

มีกจิกรรมกำรอนรัุกษ ์/ และตรวจสอบเฝ้ำระวงั

คุณภำพน ำ้ในแม่น ำ้ล้ำคลอง เช่น คลองละงู

คลองดุสน คลองทำ่แพ  เปน็ต้น

300,000 200,000 260,000 260,000 260,000  ควำมสะอำด

เพิ่มขึ น

แหล่งน ำ้ แม่น ำ้ล้ำคลอง ได้รับกำร

ตรวจสอบคุณภำพน ำ้และพฒันำ

ปรับปรุง

กองช่ำง

     4.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่มา น้ำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 เปล่ียนแปลงฉบับที่ 3/2563 น.3

ยทุธศำสตร์ที่  4 จดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมนำ่อยู่อยำ่งยั่งยนื  7



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
1 คลองสวยน ำ้ใส  - เพื่อปอ้งกนั แกไ้ข และฟื้นฟแูหล่ง

น ำ้ใหม้ีคุณภำพน ำ้โดยรวมใหดี้ขึ น

 - เพื่อติดตำมตรวจสอบและเฝ้ำ

ระวงัคุณภำพน ำ้เบื องต้นในแหล่งน ำ้

สำยหลัก

 - เพื่อรณรงค์ประชำสัมพนัธส์ร้ำง

จติส้ำนกึและสร้ำงกำรมีส่วนร่วม

ของชุมชนในกำรอนรัุกษแ์หล่งน ำ้

และพนัธุ์สัตวน์ ำ้

 - คุณภำพน ำ้โดยรวมในล้ำคลองสำยหลักดีขึ น 

สำมำรถใช้ประโยชนเ์พื่อกำรอปุโภคและบริโภค

เปน็แหล่งอำศัยของสัตวน์ ำ้ และใช้เปน็แหล่ง

ทอ่งเที่ยวได้

 - ประชำชนในพื นที่ได้รับทรำบสถำนกำรณ์

คุณภำพน ำ้เบื องต้นในแหล่งน ำ้สำยหลัก

 - เกดิกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน

กำรร่วมอนรัุกษ ์บ้ำรุงรักษำ และใช้ประโยชน์

จำกแหล่งน ำ้อยำ่งยั่งยนื

 - อปท.ในพื นที่ล้ำน ำ้สำยหลัก เข้ำร่วมโครงกำร

(อปท.ในพื นที่ล้ำน ำ้สำยหลัก มี  22  แหง่)

300,000 200,000 260,000 300,000 300,000   - อปท.ในพื นที่ล้ำ

น ำ้สำยหลักเข้ำร่วม

ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 

50

 - สำมำรถ

ตรวจสอบคุณภำพ

น ำ้เบื องต้นในล้ำน ำ้

สำยหลักและ

ประชำสัมพนัธผ์ล

กำรตรวจสอบ

คุณภำพน ำ้เบื องต้น

ได้ตำมก้ำหนดเวลำ

อย่ำงน้อย 2  

ฤดูกำล

 - คุณภำพน ำ้

โดยรวมของแหล่ง

น ำ้อยู่ในเกณฑ์ดี

 - ประชำชนมีจติส้ำนกึ และมีส่วน

ร่วมในกำรอนรัุกษแ์หล่งน ำ้

 - เกดิกำรบรูณำกำรระหวำ่ง

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

หนว่ยงำนรำชกำร และประชำชน

 - ล้ำคลองสำยหลักมีระบบนเิวศน์

และคุณภำพน ำ้ดีขึ นอยำ่งต่อเนื่อง 

สำมำรถใช้เพื่อกำรอปุโภคและ

บริโภคได้อยำ่งมีประสิทธภิำพ 

รวมทั งใช้เปน็สถำนที่ทอ่งเที่ยว

ทำงน ำ้/พกัผ่อนหยอ่นใจ

กองช่ำง

รายละเอียดทีเ่ปลีย่นแปลงใหม่
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 การเปลี่ยนแปลง เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณที่ตั งไว้ในปี 2564 และปี 2565 ตัวชี วัด (KPI) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 1. ปรับงบประมำณให้สอดคล้องกบัเป้ำหมำย (อปท.) และกจิกรรม ที่เพิ่มขึ น

2. เพื่อน้ำไปจดัท้ำงบประมำณรำยจำ่ยงบประมำณประจ้ำปี พ.ศ.2564-2565

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด (KPI)

ยทุธศำสตร์ที่  4 จดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมนำ่อยู่อยำ่งยั่งยนื  8



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 ส่งเสริมการให้ความรู้

ด้านภัยพิบัติจังหวัดสตูล

เพื่อสนับสนุนการจัดอบรม/

สัมมนาให้ความรู้ประชาชน 

เยาวชน ด้านภัยพิบัติในพื้นที่ 

จ.สตูล เช่น อุทกภัย วาตภัย 

อัคคีภัยอุบัติเหตุทั้งทางถนนและ

ทะเลเป็นต้น

จัดอบรม/สัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านภัย

พิบัติต่างๆ แก่ประชาชน เยาวชน 

ในพื้นที่ จ.สตูล

50,000 - 50,000 50,000 50,000  จ านวนผู้เข้ารับ

การอบรม

ประชาชนและเยาวชนได้รับ

ความรู้และรู้จักภัยพิบัติต่างๆ 

และสามารถเตรียมรับมือภัย

พิบัติได้อย่างถูกต้อง

กองช่าง

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกดิความยั่งยนื สังคมสงบสุข
    6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล

ฉบบัทบทวนป ี2562 (เปลี่ยนแปลงฉบบัที ่5/2563)
ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสตูล ที ่6 พฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกดิความยั่งยนื สังคมสงบสุข

ที่มา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 น. 167

แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์ที่  6 พฒันาคุณภาพชีวติประชาชนใหเ้กดิความยั่งยนื สังคมสงบสุข  9



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 ส่งเสริมการให้ความรู้

ด้านภัยพิบัติจังหวัดสตูล

 - เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ 

ความเข้าใจด้านภัยพิบัติและ

ขั้นตอนการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัย

พิบัติ

 - เพื่อป้องกันและบรรเทาผล

กระทบต่อการสูญเสียชีวิต 

ทรัพย์สินและส่ิงแวดล้อมจากการ

เกิดภัยพิบัติ

 - เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีประสบ

การณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และให้

การสนับสนุน อ านวยความ

สะดวกให้กับหน่วยงานที่เข้าเผชิญ

เหตุภัยพิบัติ

 - จัดอบรม /สัมมนา / ฝึกซ้อมแผนด้าน

ภัยพิบัติต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

จังหวัดสตูล รวมทั้งภาคีเครือข่ายด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 

จ.สตูลไม่น้อยกว่า 80  คน

50,000 - 50,000 100,000 100,000  ผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม

มีความพึงพอใจ

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

  - ประชาชนมีความรู้ความ

เข้าใจมีทักษะที่ถูกต้องในการ

ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นใน

เบื้องต้น

 - มีการเตรียมความพร้อมและ

รับมือในการป้องกันภัยพิบัติ

ต่าง ๆ

 - เกิดความร่วมมือระหว่าง

เครือข่ายด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

กองช่าง

 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 1.เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายและกจิกรรมที่เพิ่มขึ้น

2.เพื่อน าไปจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 การเปลี่ยนแปลง  เปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณที่ต้ังไวใ้นปี 2564 และปี 2565 ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ

รายละเอียดทีเ่ปลีย่นแปลงใหม่

ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)

ยทุธศาสตร์ที่  6 พฒันาคุณภาพชีวติประชาชนใหเ้กดิความยั่งยนื สังคมสงบสุข  10



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 สนบัสนนุค่าใช้จา่ยการ

บริหารสถานศึกษา

- เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีน า้หนกั-

ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน

- เพื่อพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา

ของโรงเรียนนคิมพฒันาผัง 6

- เพื่อพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายใน

โรงเรียน

- เพื่อปรับปรุงและติดตั งเพิ่มเติม

ระบบอนิเตอร์เนต็ของโรงเรียน

- เพื่อจดัหาหนงัสือและอปุกรณ์

ส้าหรับหอ้งสมุดโรงเรียนใหเ้พยีงพอ

ต่อการใหบ้ริการนกัเรียน

- เพื่อใหน้กัเรียนมีความตระหนกัและ

เรียนรู้ใหต้นเองหา่งไกลยาเสพติด

- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่

คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน

- เพื่อจดัการศึกษาตลอดชีวติสู่ความ

เปน็เลิศตามศักยภาพหรืออจัฉริยะ

ของผู้เรียน

- เพื่อใหน้กัเรียนมีปจัจยัพื นฐานที่

จ้าเปน็ต่อการจดัการศึกษา

- เพื่อส่งเสริมการจดัการเรียนการ

สอนของโรงเรียนใหม้ีประสิทธภิาพ

- นกัเรียนชั นอนบุาล 1 - ป.6 ได้รับ

สารอาหารครบหา้มื อ

- โรงเรียนมีการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาปี

ละครั ง

- ข้าราชการครู/บคุลากรทางการศึกษาได้รับ

การพฒันาศักยภาพเพื่อรองรับการศึกษาใน

อนาคต

- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และได้รับการพฒันา

- โรงเรียนมีระบบอนิเตอร์เนตที่มีประสิทธภิาพ

- หอ้งสมุดโรงเรียนมีส่ือการสอนเพยีงพอ

ส้าหรับการใหบ้ริการนกัเรียน

- นกัเรียนได้เรียนรู้และหา่งไกลยาเสพติด

- นกัเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้

ภาษาไทยที่มีคุณภาพ

- ปรับปรุงหลักสูตร/ส่ือการสอนวชิาอสิลาม

ศึกษา/พทุธศาสนาตามหลักการจดัการศึกษา

ขั นพื นฐาน

7,340,000 7,340,000 7,510,000 7,510,000 7,510,000 จ้านวน

กจิกรรมที่

ด้าเนนิการ

- นกัเรียนมีน า้หนกั ส่วนสูงตาม

เกณฑ์มาตรฐาน

- หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน

ได้รับการปรับปรุงทกุปกีารศึกษา

- ข้าราชการครูสามารถน้าความรู้

มาใช้ในการจดัการเรียนการสอน

- นกัเรียนมีสุขภาพและพลานามัย

ที่สมบรูณ์

- นกัเรียนมีภาวะโภชนาการดี

- นกัเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้

ภายในโรงเรียน

-  ครู นกัเรียน ได้ใช้งานระบบ

อนิเตอร์เนต็ที่มีประสิทธภิาพ

-  นกัเรียนมีการใช้บริการ

หอ้งสมุดเพิ่มขึ น

-  นกัเรียนมีความรู้และสามารถ

น้าพาตนเองหา่งไกลจาก

สารเสพติด

รร.นคิมพฒันา

ผัง 6

   6.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่มา น ำมำจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562  น.169

ยทุธศำสตร์ที่  6 พฒันำคุณภำพชีวติประชำชนใหเ้กดิควำมยั่งยนื สังคมสงบสุข  11



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
1  สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร

บริหำรสถำนศึกษำ

 -เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน  ำหนัก – 

ส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน

 -เพื่อพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำของ

โรงเรียนนิคมพัฒนำผัง 6

-  เพื่อพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน

-  เพื่อปรับปรุงและติดตั งเพิ่มเติมระบบ

อินเตอร์เน็ตของโรงเรียน

-  เพื่อจดัหำหนังสือส ำหรับห้องสมุด

โรงเรียนให้เพียงพอต่อกำรให้บริกำร

นักเรียน

-  เพื่อให้นักเรียนมีควำมตระหนักและ

เรียนรู้ให้ตนเองห่ำงไกลจำกสำรเสพติด

-  เพื่อจดักำรศึกษำตลอดชีวติสู่ควำมเป็น

เลิศตำมศักยภำพหรืออัจฉริยะของผู้เรียน

- เพื่อให้นักเรียนมีปัจจยัพื นฐำนที่จ ำเป็น

ต่อกำรจดักำรศึกษำ

- เพื่อส่งเสริมกำรจดักำรเรียนกำรสอนของ

โรงเรียนให้มีประสิทธภิำพ

- เพื่อส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมระหวำ่งชุมชน

และโรงเรียน

เพื่อกำรบริหำรจดักำรโรงเรียนให้มี

ประสิทธภิำพ

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมศักยภำพกำรจัด

กำรศึกษำท้องถิ่น(ค่ำปัจจัยพื นฐำนส ำหรับ

นักเรียนยำกจน)

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมศักยภำพกำรจัด

กำรศึกษำท้องถิ่น(ส่งเสริม พฒันำกำรศึกษำและ

กำรประเมินผล)

- ค่ำอำหำรกลำงวนั   

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั งแต่ระดับอนุบำล

จนจบกำรศึกษำขั นพื นฐำน

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่จังหวดัชำยแดนใต้

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรโรงเรียน

- ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นส ำหรับส่งเสริมศักยภำพ

กำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น

-ฯลฯ

7,340,000 7,340,000          7,510,000       10,100,000      10,100,000  จ ำนวน

กิจกรรมที่

ด ำเนินกำรไม่

น้อยกวำ่ 15 

กิจกรรม

-นักเรียนมีน  ำหนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์

มำตรฐำน

-หลักสูตรสถำนศึกษำของโรงเรียนได้รับ

กำรปรับปรุงทุกปีกำรศึกษำ

-  ข้ำรำชกำรครูสำมำรถน ำควำมรู้มำใช้

ในกำรจดักำรเรียนกำรสอน

-นักเรียนมีสุขภำพและพลำนำมัยที่

สมบูรณ์

-นักเรียนมีสุขภำพและพลำนำมัยที่

สมบูรณ์

-  นักเรียนมีภำวะโภชนำกำรดี

-  นักเรียนได้ศึกษำแหล่งเรียนรู้ภำยใน

โรงเรียน

-  ครู นักเรียน ได้ใช้งำนระบบ

อินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธภิำพ

-  นักเรียนมีกำรใช้บริกำรห้องสมุด

เพิ่มขึ น

-  นักเรียนมีควำมรู้และสำมำรถน ำพำ

ตนเองห่ำงไกลจำกสำรเสพติด

- นักเรียนได้รับกำรพัฒนำตำมศักยภำพ

ของตนเองและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ

- ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในกำร

พัฒนำสถำนศึกษำ

รร.นิคมพฒันำ

ผัง 6

รายละเอียดทีเ่ปลีย่นแปลงใหม่

 การเปลี่ยนแปลง

 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

เปล่ียนแปลง วตัถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ตัวชี วดั และผลที่คำดวำ่จะได้รับ  ในปี 2564 - 2565

1. เพื่อให้สอดคล้องข้อเท็จจริงที่ได้รับกำรจดัสรรงบประมำณ และเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วย ระเบียบรำยได้และกำรจำ่ยเงินของสถำนศึกษำสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

2. เพื่อน ำไปจดัท ำงบประมำณรำยจำ่ยงบประมำณประจ ำปี พ.ศ.2564-2565

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ยทุธศำสตร์ที่  6 พฒันำคุณภำพชีวติประชำชนใหเ้กดิควำมยั่งยนื สังคมสงบสุข  12



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
2  ส่งเสริมการจัดการ

เรียนการสอน

-เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้

มีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น

- เพื่อกระตุ้น และชี้น านกัเรียนใหเ้กดิ

ความต้องการในการแข่งขันสู่ความเปน็

เลิศตามศักยภาพ

- เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม

และคุณลักษณะอนัพงึประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหวา่ง

ชุมชนและโรงเรียน

- กจิกรรมพฒันาการเรียนการสอน

ตามกลุ่มสาระ

- กจิกรรมปฏบิติัธรรมของโรงเรียนวถิีพทุธ

- กจิกรรมสานสัมพนัธช์ุมชน

- กจิกรรมค่ายวชิาการ

- กจิกรรมกฬีาสีโรงเรียน

- กจิกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ 

ดนตรีและกฬีา

- 740,000      740,000     740,000    740,000     -ผลสัมฤทธิ์

ของนักเรียน

สูงขึ้น

- นักเรียนได้รับ

รางวัล การ

ประกวดระดับ 

ต่างๆ

- ครูมีทกัษะในการจดัการเรียน

การสอนใหก้บันกัเรียนได้ตรงตาม

เปา้หมาย

- นกัเรียนมีความสามารถพเิศษที่

จะสร้างชื่อเสียงใหโ้รงเรียน

- นกัเรียนได้รับการพฒันาตาม

ศักยภาพของตนเองจนสามารถ

แข่งขันทกัษะสู่ความเปน็เลิศ

- ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการพฒันาโรงเรียน

 รร.นิคมพัฒนา

ผัง 6

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
2  ส่งเสริมการจัดการ

เรียนการสอน

-เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้

มีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น

- เพื่อกระตุ้น และชี้น านกัเรียนใหเ้กดิ

ความต้องการในการแข่งขันสู่ความเปน็

เลิศตามศักยภาพ

- เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม

และคุณลักษณะอนัพงึประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหวา่ง

ชุมชนและโรงเรียน

- กจิกรรมพฒันาการเรียนการสอนตามกลุ่ม

สาระ

- กจิกรรมปฏบิติัธรรมของโรงเรียนวถิีพทุธ

- กจิกรรมสานสัมพนัธช์ุมชน

- กจิกรรมค่ายวชิาการ

- กจิกรรมกฬีาสีโรงเรียน

- กจิกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ 

ดนตรีและกฬีา

- 740,000      740,000     - -  -ผลสัมฤทธิ์

ของนักเรียน

สูงขึ้น

- นักเรียนได้รับ

รางวัล การ

ประกวดระดับ 

ต่างๆ

- ครูมีทกัษะในการจดัการเรียน

การสอนใหก้บันกัเรียนได้ตรงตาม

เปา้หมาย

- นกัเรียนมีความสามารถพเิศษที่

จะสร้างชื่อเสียงใหโ้รงเรียน

- นกัเรียนได้รับการพฒันาตาม

ศักยภาพของตนเองจนสามารถ

แข่งขันทกัษะสู่ความเปน็เลิศ

- ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการพฒันาโรงเรียน

 รร.นิคมพัฒนา

ผัง 6

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

รายละเอียดทีเ่ปลีย่นแปลงใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่มา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562  น.173

 การเปลี่ยนแปลง เปล่ียนแปลง งบประมาณในปี 64 และปี 65

 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ไม่ต้องบรรจแุผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เนื่องจากน าไปรวมกบัโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษาตามทีได้รับจดัสรรงบประมาณ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วา่ด้วยระเบียบรายได้และการจา่ยเงินของสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ยทุธศาสตร์ที่  6 พฒันาคุณภาพชีวติประชาชนใหเ้กดิความยั่งยนื สังคมสงบสุข  13



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
3 ส่งเสริมทกัษะทางวชิาการ

ใหแ้กน่กัเรียนศูนย์

การศึกษาอสิลามประจ า

มัสยดิ (คุรุสัมพนัธ์)

 - เพื่อสนบัสนนุสร้างสรรค์ใหเ้ด็กและ

เยาวชนศูนยก์ารศึกษาอสิลามประจ า

มัสยดิ ได้ท ากจิกรรมร่วมกนั

- เพื่อพฒันาและเพิ่มทกัษะความรู้

ความสามารถใหแ้กเ่ด็ก  และเยาวชน

ศูนยก์ารศึกษาอสิลามประจ ามัสยดิ

- เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชนและครูศูนย์

การศึกษาอสิลามประจ ามัสยดิ 

ได้พบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้รับ

ประสบการณ์ตรง

 - คณะครู และนกัเรียนศูนยก์ารศึกษาอสิลาม

ประจ ามัสยดิ (ครุสัมพนัธ์) จ านวน 150 คน

- คณะครู และนกัเรียนศูนยก์ารศึกษาอสิลาม

ประจ ามัสยดิในจงัหวดัสตูลเข้าร่วมการ

แข่งขันมหกรรมวชิาการ เพื่อทดสอบความรู้ 

ความสามารถกบัสมาคมคุรุสัมพนัธ์

อสิลามแหง่ประเทศไทย

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  - 1 คร้ังที่

สนบัสนนุ

เข้าร่วมแข่งขัน

ทกัษะ 

- ครูและเด็ก

นกัเรียน

เข้าร่วมไม่นอ้ย

กวา่ 150 คน

- เด็กและเยาวชนศูนยก์ารศึกษา

อสิลามประจ ามัสยดิ ได้ท า

กจิกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกนั

- เด็กและเยาวชนศูนยก์ารศึกษา

อสิลามประจ ามัสยดิ มีทกัษะ

ความรู้ความสามารถมากขึ้น

กองการศึกษาฯ

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

3 ส่งเสริมทกัษะทางวชิาการ

ใหแ้กน่กัเรียนศูนย์

การศึกษาอสิลามประจ า

มัสยดิจงัหวดัสตูล

 - เพื่อสนบัสนนุสร้างสรรค์ใหเ้ด็กและ

เยาวชนศูนยก์ารศึกษาอสิลามประจ า

มัสยดิ ได้ท ากจิกรรมร่วมกนั

- เพื่อพฒันาและเพิ่มทกัษะความรู้

ความสามารถใหแ้กเ่ด็ก  และเยาวชน

ศูนยก์ารศึกษาอสิลามประจ ามัสยดิ

- เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชนและครูศูนย์

การศึกษาอสิลามประจ ามัสยดิ 

ได้พบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้รับ

ประสบการณ์ตรง

 - คณะครู และนกัเรียนศูนยก์ารศึกษาอสิลาม

ประจ ามัสยดิจงัหวดัสตูล  จ านวน 100 คน

- คณะครู และนกัเรียนศูนยก์ารศึกษาอสิลาม

ประจ ามัสยดิในจงัหวดัสตูลเข้าร่วมการ

แข่งขันมหกรรมวชิาการ เพื่อทดสอบความรู้ 

ความสามารถกบัสมาคมคุรุสัมพนัธ์

อสิลามแหง่ประเทศไทย

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000   ได้รับรางวลั

อยา่งนอ้ย 

2 รางวลั

- เด็กและเยาวชนศูนยก์ารศึกษา

อสิลามประจ ามัสยดิ ได้ท า

กจิกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกนั

- เด็กและเยาวชนศูนยก์ารศึกษา

อสิลามประจ ามัสยดิ มีทกัษะ

ความรู้ความสามารถมากขึ้น

กองการศึกษาฯ

ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 1.เพื่อให้ชื่อโครงการถูกต้อง มีเป้าหมายตรงกบัที่จะด าเนินการจริงและให้สอดคล้องกบัค่าใช้จา่ยที่เพิ่มขึ้น

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

รายละเอียดทีเ่ปลีย่นแปลงใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่มา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562  น.168

 การเปลี่ยนแปลง เปล่ียนแปลง ชื่อโครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ในปี 2564 และปี 2565

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด (KPI)

ยทุธศาสตร์ที่  6 พฒันาคุณภาพชีวติประชาชนใหเ้กดิความยั่งยนื สังคมสงบสุข  14



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 อบรมใหค้วามรู้ครูผู้สอน

ด้านศาสนากรีออาตี

- เพื่อใหค้รูผู้สอนมีความรู้ความ

เข้าใจในหลักธรรม หลักการปฏบิติั

ของศาสนาที่ถูกต้องเปน็ประโยชน์

ต่อผู้เรียน สังคมและประเทศชาติ

- เพื่อใหค้รูผู้สอนได้น าความรู้ที่ได้ที่

เปน็แนวทางที่ถูกต้องไปถ่ายทอด ส่ัง

สอนใหเ้ด็กนกัเรียน

ครูผู้สอนด้านศาสนาในพื้นที่จงัหวดัสตูล  - 200,000 - 200,000 -  ครูผู้สอน

ศาสนาเข้าร่วม

อบรมไม่นอ้ยกวา่

 100 คน

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ

ในหลักธรรมหลักการปฏบิติัทาง

ศาสนาที่ถูกต้อง

- รู้จกัวธิกีารถ่ายทอดเทคนคิ

วธิกีารจดักจิกรรมการเรียน

การสอนที่ถูกต้อง

กองการศึกษาฯ

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
1 อบรมครูผู้สอนการอา่น

อลักรุอานตามแนวกรีออาตี

- เพื่อใหค้รูผู้สอนมีความรู้ความ

เข้าใจในหลักธรรม หลักการปฏบิติั

ของศาสนาที่ถูกต้องเปน็ประโยชน์

ต่อผู้เรียน สังคมและประเทศชาติ

- เพื่อใหค้รูผู้สอนได้น าความรู้ที่ได้ที่

เปน็แนวทางที่ถูกต้องไปถ่ายทอด ส่ัง

สอนใหเ้ด็กนกัเรียน

ครูผู้สอนด้านศาสนาในพื้นที่จงัหวดัสตูล

ไม่นอ้ยกวา่ 100 คน

 - 200,000 - 250,000 -   ครูผู้สอน

ศาสนาเข้าร่วม

อบรมไม่นอ้ยกวา่

 ร้อยละ 80 คน

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ

ในหลักธรรมหลักการปฏบิติัทาง

ศาสนาที่ถูกต้อง

- รู้จกัวธิกีารถ่ายทอดเทคนคิ

วธิกีารจดักจิกรรมการเรียน

การสอนที่ถูกต้อง

กองการศึกษาฯ

เปล่ียนแปลง ชื่อโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวขี้วดั(KPI) ที่ต้ังไวใ้นปี 2564

 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 1.เพื่อให้ชื่อโครงการ/เป้าหมายตรงกบัที่จะด าเนินการจริงและให้สอดคล้องกบัค่าใช้จา่ยที่เพิ่มขึ้น

2.เพื่อน าไปจดัท างบประมาณรายจา่ยงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2564

   6.7 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ที่มา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562  น.191

รายละเอียดทีเ่ปลีย่นแปลงใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 การเปลี่ยนแปลง

ยทุธศาสตร์ที่  6 พฒันาคุณภาพชีวติประชาชนใหเ้กดิความยั่งยนื สังคมสงบสุข  15



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

2 ปรับปรุงถนนทางเข้าสนาม

กฬีามาตรฐานแหง่ที่ 2 

อบจ.สตูล

 -  เพื่อใหจ้งัหวดัสตูลมีสนามกฬีา

ที่ได้มาตรฐาน

- เพื่อใหผู้้ใช้บริการสนามกฬีาฯ มี

ความปลอดภยัและได้รับความ

สะดวกในการเดินทางเข้าสนามกฬีา

 ผิวจราจร คสล. กวา้ง 8.00 เมตร ระยะทาง 

0.425 กโิลเมตร ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด

- - 3,000,000 - -  ผู้ใช้สนามกฬีาฯ

มีความพงึพอใจ

ร้อยละ 70

 - สนามกฬีาที่ได้มาตรฐาน

- ประชาชนที่มาใช้บริการมีความ

ปลอดภยั

กองการศึกษาฯ

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

2 ปรับปรุงถนนทางเข้าสนาม

กฬีามาตรฐานแหง่ที่ 2 

อบจ.สตูล

 - เพื่อใหจ้งัหวดัสตูลมีสนามกฬีา

ที่ได้มาตรฐาน

- เพื่อใหผู้้ใช้บริการสนามกฬีาฯ 

มีความปลอดภยัและได้รับความ

สะดวกในการเดินทางเข้าสนามกฬีา

 ผิวจราจร คสล. กวา้ง 8.00 เมตร ระยะทาง 

0.425 กโิลเมตร ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด

- - - - 3,930,000  ผู้ใช้สนามกฬีาฯ

มีความพงึพอใจ

ร้อยละ 70

 - สนามกฬีาที่ได้มาตรฐาน

- ประชาชนที่มาใช้บริการมีความ

ปลอดภยั

กองการศึกษาฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง  ปรับงบประมาณให้สอดคล้องกบัประมาณการราคาตามหลักวชิาการช่างและราคาพานิชยใ์นปีปัจจบุัน

รายละเอียดทีเ่ปลีย่นแปลงใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่มา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 น.6

 การเปลี่ยนแปลง เปล่ียนแปลงงบประมาณและยา้ยงบประมาณที่ต้ังไวใ้นปี 2563 มาต้ังไวใ้นปี 2565

ยทุธศาสตร์ที่  6 พฒันาคุณภาพชีวติประชาชนใหเ้กดิความยั่งยนื สังคมสงบสุข  16



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 สัมมนาเชิงปฏบิติัการเพื่อ

จดัท ายทุธศาสตร์การพฒันา

ของ อปท.จงัหวดัสตูล

 - เพื่อทบทวนและจดัท ากรอบ

ยทุธศาสร์การพฒันาของอปท.

จงัหวดัสตูล 

- เพื่อใหอ้ปท.มีกรอบยทุธศาสตร์

การพฒันาทอ้งถิ่นใช้เปน็แนวทาง

พฒันาทอ้งถิ่น

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงาน 

เพือ่จัดท ายุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.

จังหวดัสตูล ให้กับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน

ราชการในสังกัดฯ บุคลากรที่มีหน้าที่

รับผิดชอบในการจัดท าแผนพฒันาของอปท. คกก.

จัดท าแผนฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

-  - - 500,000 -   จ านวนผู้เข้าร่วม

จัดท ายุทธศาสตร์

ร้อยละ 80

 - อปท.มีกรอบยทุธศาสตร์การ

พฒันาทอ้งถิ่นใช้เปน็แนวทางใน

การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นของ

ตนเอง

- อปท.มีแผนการใช้ทรัพยากร

ที่ชัดเจนกอ่ใหเ้กดิประโยชนสู์งสุด

ต่อทอ้งถิ่น

กองแผนฯ

7. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการองค์กรอยา่งมีธรรมาภิบาล
   7.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล

ฉบบัทบทวนป ี2562 (เปลี่ยนแปลงฉบบัที ่5/2563)
 ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

 ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสตูล ที ่7 บริหารจดัการองค์กรอยา่งมีธรรมาภิบาล

ที่มา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562  น.196

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์ที่  7 บริหารจดัการองค์กรอยา่งมีธรรมาภบิาล  17



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
1 สัมมนาเชิงปฏบิติัการเพื่อ

จดัท ายทุธศาสตร์การพฒันา

ของ อปท.จงัหวดัสตูล

 - เพื่อทบทวนและจดัท ากรอบ

ยทุธศาสร์การพฒันาของอปท.

จงัหวดัสตูล 

- เพื่อใหอ้ปท.มีกรอบยทุธศาสตร์

การพฒันาทอ้งถิ่นใช้เปน็แนวทาง

พฒันาทอ้งถิ่น

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ/ทัศนศึกษาดูงาน 

เพือ่จัดท ายุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.

จังหวดัสตูล ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ บุคลากรที่มีหน้าที่

รับผิดชอบในการจัดท าแผนพฒันาของอปท. 

คกก.จัดท าแผนฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกวา่ 120 คน

-  - - 600,000 -    จ านวนผู้เข้าร่วม

สัมมนาไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

 - อปท.มีกรอบยทุธศาสตร์การ

พฒันาทอ้งถิ่นใช้เปน็แนวทางใน

การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นของ

ตนเอง

- อปท.มีแผนการใช้ทรัพยากรที่

ชัดเจนกอ่ใหเ้กดิประโยชนสู์งสุด

ต่อทอ้งถิ่น

กองแผนฯ

 การเปลี่ยนแปลง เปล่ียนแปลงเป้าหมาย งบประมาณ และตัวชี้วดัที่ต้ังไวใ้นปี 2564

 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 1.ปรับงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกบัข้อเท็จจริงที่จะด าเนินการนอกพื้นที่ (New Nomal)

2.เพื่อน าไปจดัท างบประมาณรายจา่ยงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2564

รายละเอียดทีเ่ปลีย่นแปลงใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตร์ที่  7 บริหารจดัการองค์กรอยา่งมีธรรมาภบิาล  18



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 ปรับปรุง บ ารุงรักษา หรือ

ซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกล ที่ดิน 

และส่ิงกอ่สร้างที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบของอบจ.

 - เพื่อใหอ้ยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้

ประโยชนไ์ด้อยา่งเต็มที่

 - เช่น อาคารส านกังาน หอ้งประชุม บา้นพกั

เสาไฟฟา้ แหล่งทอ่งเที่ยว ประปา 

เคร่ืองจกัรกล เปน็ต้น ตามแบบที่ก าหนด

2,500,000 500,000 1,300,000 500,000 500,000  ผู้ใช้บริการมีความ

พงึพอใจร้อยละ 

80

 - ประชาชนได้รับประโยชนจ์าก

ทรัพยสิ์นของอบจ.

กองช่าง

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 ปรับปรุง บ ารุงรักษา หรือ

ซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกล ที่ดิน 

และส่ิงกอ่สร้างที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบของอบจ.

 - เพื่อบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นของอบจ.

ใหอ้ยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้

ประโยชนไ์ด้อยา่งเต็มที่

 - เช่น อาคารส านกังาน หอ้งประชุม บา้นพกั

ไฟฟา้ ประปา แหล่งทอ่งเที่ยว เคร่ืองจกัรกล 

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.สตูล 

รายละเอยีดตามแบบที่ก าหนด

2,500,000 500,000 1,300,000 2,500,000 2,500,000  ผู้ใช้บริการมีความ

พงึพอใจร้อยละ 

80

 - บคุลากร อบจ.สตูล หรือผู้มาใช้

บริการได้รับความสะดวกสบาย

- ทรัพยสิ์นของอบจ.มีสภาพพร้อม

ใช้บริการ

กองช่าง

 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 1.ปริมาณทรัพยสิ์นที่อยู่ในความรับผิดชอบที่จ าเป็นต้องซ่อมแซม/ปรับปรุงมีปริมาณมากขึ้น

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

รายละเอียดทีเ่ปลีย่นแปลงใหม่

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 การเปลี่ยนแปลง เปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผลที่คาดวา่จะได้รับ ที่ต้ังไวใ้นปี 2564-2565

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

   7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่มา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562  น.201 และเปล่ียนแปลงฉบับที่ 3/2563 น.4

ยทุธศาสตร์ที่  7 บริหารจดัการองค์กรอยา่งมีธรรมาภบิาล  19



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
งาน บูรณะ/ปรับปรุงถนน (ซ่อมสร้าง/Pavement In-Place Recycling/เสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay)/ขยายไหล่ทาง   ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต/พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต/ ผิวจราจร คสล.)

1 สาย สต.ถ.1-0004 

บ้านวังใหญ-่บ้านเกาะไทร

อ.ท่าแพ  จ.สตูล

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

ในการคมนาคมของประชาชนในการ

เดินทางและการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกวา้ง  6.00 ม. 

ระยะทาง 1.159  กม. ตามแบบที่ก าหนด

N  06-49-48.6  E  099-55-53.3

N  06-49-50.1  E  099-56-35.9

-      4,915,000   - 4,915,000 -          ประชาชนมี

ความพงึพอใจ

ร้อยละ 70

 ประชาชนได้รับความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภยัในการคมนาคม 

 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

และการค้าขาย

กองช่าง

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
งาน บูรณะ/ปรับปรุงถนน (ซ่อมสร้าง/Pavement In-Place Recycling/เสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay)/ขยายไหล่ทาง   ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต/พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต/ ผิวจราจร คสล.)

1 ปรับปรุงถนน

สาย สต.ถ.1-0004 

บ้านวังใหญ-่บ้านเกาะไทร

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

ในการคมนาคมของประชาชนในการ

เดินทางและการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกวา้ง  6.00 ม. 

ระยะทาง 1.390  กม.

ตามแบบที่ก าหนด

(พื้นที่กอ่สร้าง ต.แป-ระ อ.ทา่แพ จ.สตูล)

-      -            -           5,405,000 -          ประชาชนมี

ความพงึพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภยัในการคมนาคม 

 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

และการค้าขาย

กองช่าง

 3. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทัว่ถึง
     3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล

ฉบบัทบทวนป ี2562 (เปลี่ยนแปลงฉบบัที ่5/2563)
ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 การเสริมสร้างเศรษฐกจิและสร้างมูลค่าเพิม่จากอทุยานธรณีโลก การท่องเทีย่ว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนทีเ่ติบโตอยา่งต่อเนื่อง

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสตูล ที ่3 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทัว่ถงึ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดทีเ่ปลีย่นแปลงใหม่

ที่ โครงการ  
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 การเปลี่ยนแปลง  เปล่ียนแปลงชื่อโครงการ เป้าหมาย (ระยะทาง) งบประมาณ  ที่ต้ังไวใ้นปี  2564
 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 1.เพื่อให้สอดคล้องกบัประมาณการราคาตามหลักวชิาการช่าง

2.เพื่อน าไปจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่มา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 น.223 รายการที่ 31 และเปล่ียนแปลงที่ 2/2562

แบบ ผ 02/1

ยทุธศาสตร์ที่  3 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง  20
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