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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 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน                    
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
ส าหรับขั้นตอนที่ (2) ในส่วนของการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้มีหนังสือยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการ

เพ่ิมเติมแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัย 
รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดสตูล ด่วนที่สุด ที่ สต 0023.3/ว 382 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่อง  แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดท าแผนและเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม ่

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรจัดท ำแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 6/2564) 
ส่วนราชการในสังกัดฯ แจ้งความประสงค์ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 เพ่ือน าไป

จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)  



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ

(บำท)
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

    2.2 แผนงานการเกษตร - - - - - - 1 800,000 1 2,500,000 2 3,300,000

รวม -           -   - - - - 1 800,000 1 2,500,000 2 3,300,000

2. ยุทธศำสตรก์ำรสรำ้งควำมเข้มแข็งภำคเกษตรและระบบเศรษฐกิจใหม้ั่นคงอย่ำงยั่งยืน

  บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ 

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2565 รวม 5 ปี

                                 แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

                           (เพ่ิมเตมิฉบับที ่6/2564)
                         องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตลู ฉบับทบทวนปี 2562

ป ี2564

ยุทธศำสตร์

แบบ ผ.01

บญัชีสรปุโครงกำรพัฒนำ  2



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
1 ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า

เพื่อเศรษฐกจิ สังคมและ

ส่ิงแวดล้อม

- เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ใหผู้้เข้าร่วม

โครงการ

- เพื่อการใช้ประโยชนท์ี่ดินอยา่งมี

ประสิทธภิาพ เพิ่มพื้นที่ปา่ และ

ส่งเสริมส่ิงแวดล้อม

- เพื่อเพิ่มกจิกรรมเสริมรายได้ในสวน

 มีผลผลิตควบคู่ไปกบัพชืหลัก

- จดัเตรียมวสัดุอปุกรณ์ในการเพาะช ากล้าไม้ 

- จดัอบรมใหค้วามรู้การปลูกไม้มีค่าเพื่อ

เศรษฐกจิใหแ้กเ่กษตรกรในจงัหวดัสตูล

- ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกจิ ป ี64 ไม่เกนิ 

100,000 ต้น ป ี65 ไม่เกนิ 300,000 ต้น

 -  -  -       800,000    2,500,000  เปอร์เซ็นต์

การรอด

ของต้นไม้มีค่า

ไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 75

- ผู้เข้าร่วมกจิกรรมสามารถน า

ความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาต้นไม้

มีค่าทางเศรษฐกจิ ควบคู่ไปกบัพชื

หลักที่ปลูกได้

-เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์

ที่ดินอยา่งมีประสิทธภิาพ เพิ่ม

พื้นที่ปา่ และส่งเสริมส่ิงแวดล้อม

-เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความ

มั่นคงทางอาชีพ

อบจ.สตูล

(กองส่งเสริมฯ)

 -  -  -      800,000   2,500,000

 2. ยทุธศาสตร์สร้างความเขม้แขง็ภาคเกษตรและระบบเศรษฐกจิให้มั่นคงอยา่งยั่งยนื

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล ฉบบัทบทวนป ี2562 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 การเสริมสร้างเศรษฐกจิและสร้างมูลค่าเพิม่จากอทุยานธรณีโลก การท่องเทีย่ว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนทีเ่ติบโตอยา่งต่อเนื่อง

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสตูล ที ่2 สร้างความเขม้แขง็ภาคเกษตรและระบบเศรษฐกจิให้มั่นคงอยา่งยั่งยนื

(เพ่ิมเติมฉบบัที ่6/2564)

รวม 1 โครงการ

     2.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์ที่  2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกจิใหม้ั่นคงอยา่งยั่งยนื  3
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