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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 พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 22/1 
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนา 

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

(เปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 8/2564) 
ส่วนราชการในสังกัดฯ แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพ่ือประกอบการขอรับ

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากส านักงบประมาณ และบางโครงการมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณ จึงขอเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้โครงการสอดคล้องกับกิจกรรมที่จะด าเนินการ  
 



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 จดัท ำและวำงซ้ังเชือกเพื่อ

อนรัุกษฟ์ื้นฟทูรัพยำกรทำง

ทะเล

- เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพ

ใหก้บัชุมชนชาวประมงพื้นบา้นที่ท า

ประมงในบริเวณชายฝ่ังทะเลของ

จงัหวดัสตูล

- เพื่อสร้างจติส านกึร่วมและความ

เข้มแข็งภายในชุมชนในการร่วมกนั

อนรัุกษ ์ฟื้นฟทูรัพยากรใต้ทอ้งทะเล

โดยเฉพาะชายฝ่ังทะเลหนา้ชุมชน

ชาวประมงพื้นบา้น ใหม้ีปริมาณสัตว์

น้ าทะเลเพิ่มขึ้นและยั่งยนื

- จดัท าและวางซ้ังเชือกเพิ่มในพื้นที่ติด

ชายฝ่ังทะเล 4 อ าเภอ 12 ต าบล           

76 หมู่บา้น ๆ ละ 25 ต้น 

รวมทั้งส้ิน 1,900 ต้น

- จดัประชุม/ประชาคม เพื่อก าหนด

ต าแหนง่วางซ้ังเชือกที่เหมาะสม จดัอบรม

เชิงปฏบิติัการ/การบ ารุงดูแลรักษา

- - 8,300,000   - - - ปริมาณสัตวน์้ า

เพิ่มขึ้นร้อยละ 

50

- ชุมชนประมง

พื้นบา้นมีความ

มั่นคงทางอาชีพ

มีรายได้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 50

- มีนกัทอ่งเที่ยว

ใช้บริการตก

ปลาชายฝ่ัง

เพิ่มขึ้นร้อยละ 

100

- ชุมชนประมงพื้นบา้นมีความ

มั่นคงทางอาชีพ

- จ านวนปริมาณสัตวน์้ าทะเล

ชายฝ่ังทะเลเพิ่มมากขึ้น

- มีนกัทอ่งเที่ยวใช้บริการตกปลา

ชายฝ่ังเพิ่มขึ้น

อบจ.สตูล

(กองส่งเสริมฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล ฉบบัทบทวนป ี2562 

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 การเสริมสร้างเศรษฐกจิและสร้างมูลค่าเพิม่จากอทุยานธรณีโลก การท่องเทีย่ว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนทีเ่ติบโตอยา่งต่อเนื่อง

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสตูล ที ่2 สร้างความเขม้แขง็ภาคเกษตรและระบบเศรษฐกจิให้มั่นคงอยา่งยั่งยนื

(เปลี่ยนแปลงฉบบัที ่8/2564)

 2. ยทุธศาสตร์สร้างความเขม้แขง็ภาคเกษตรและระบบเศรษฐกจิให้มั่นคงอยา่งยั่งยนื

     2.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ที่มา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3/2563 หน้า 7)

แบบ ผ 02/1

ยทุธศาสตร์ที่  2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกจิใหม้ั่นคงอยา่งยั่งยนื  2



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
1 จดัท ำและวำงซ้ังเชือกเพื่อ

อนรัุกษฟ์ื้นฟทูรัพยำกรทำง

ทะเล

- เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพ

ใหก้บัชุมชนชาวประมงพื้นบา้นที่ท า

ประมงในบริเวณชายฝ่ังทะเลของ

จงัหวดัสตูล

- เพื่อสร้างจติส านกึร่วมและความ

เข้มแข็งภายในชุมชนในการร่วมกนั

อนรัุกษ ์ฟื้นฟทูรัพยากรใต้ทอ้งทะเล

โดยเฉพาะชายฝ่ังทะเลหนา้ชุมชน

ชาวประมงพื้นบา้น ใหม้ีปริมาณสัตว์

น้ าทะเลเพิ่มมากขึ้นและยั่งยนื

- เพื่อขยายผลการอนรัุกษแ์ละฟื้นฟู

ทรัพยากรสัตวน์้ าทะเลในพื้นที่น าร่อง

 โดยใหซ้ั้งเชือกท าหนา้ที่แหล่งเพาะ

ฟกัสัตวน์้ าวยัออ่น แหล่งอนบุาลสัตว์

น้ าขนาดเล็ก รวมถึงปลานานาชนดิ

และสัตวน์้ าทะเลอื่นๆ ได้มาอาศัยอยู่

รวมกนั

- เพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมซ้ังที่

ช ารุดในจดุที่เหมาะสม น าร่องใน

พื้นที่ที่ด าเนนิการมากอ่นหนา้นี้แล้ว 

ซ่ึงชุมชนมีความพร้อมและมีส่วนร่วม

ในการด าเนนิการ

- จดัท าและวางซ้ังเชือกในพื้นที่อ าเภอที่ติด

ชายฝ่ังทะเล จ านวน 4 อ าเภอ 5 ต าบล  

35 หมู่บา้น ๆ ละ 25 ต้น 

รวมทั้งส้ิน 875 ต้น

- จดัประชุม/ประชาคมเพื่อก าหนด

ต าแหนง่วางซ้ังเชือกที่เหมาะสม จดัอบรม

เชิงปฏบิติัการ/การบ ารุงดูแลรักษา

- จดัท าและวางซ้ังเชือก (ซ่อมแซมในจดุที่

ช ารุด)

- - - 5,000,000      - จ านวนสัตวน์้ า

เพิ่มขึ้น

- ชุมชนชาวประมงพื้นบา้นมีความ

มั่นคงทางอาชีพ

- สามารถอนรัุกษท์รัพยากรสัตว์

น้ าทะเล โดยใหซ้ั้งเชือกท าหนา้ที่

เปน็แหล่งเพาะฟกัสัตวน์้ าทะเล

วยัออ่น แหล่งอนบุาลสัตวน์้ าทะเล

ขนาดเล็ก

- คุณภาพชีวติของชาวประมงดีขึ้น

กองส่งเสริมฯ

รายละเอียดทีเ่ปลีย่นแปลงใหม่

ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 การเปลี่ยนแปลง เปล่ียนแปลง แบบ ผ 02/1 เป็น แบบ ผ 02 (ด าเนินการเอง) วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปีที่ด าเนินการ และงบประมาณ

 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมกจิกรรมที่ด าเนินการจริง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด (KPI)

แบบ ผ 02

ยทุธศาสตร์ที่  2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกจิใหม้ั่นคงอยา่งยั่งยนื  3



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.1-0038 

ร.ร.ปากละงู - บา้นทา่ชะมวง

ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

ในการคมนาคมของประชาชนในการ

เดินทางและการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.

ระยะทาง 5.350 กม.

ตามแบบที่อบจ.ก าหนด

N 06-49-42.0

E 099-47-26.7

N 06-48-05.2

E 099-48-42.6

- 9,308,000  - 9,720,000      10,491,000  ประชาชนมี

ความพงึพอใจ

ร้อยละ 70

 ประชาชนได้รับความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภยัในการคมนาคม 

 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

และการค้าขาย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)

     3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล

ฉบบัทบทวนป ี2562 (เปลี่ยนแปลงฉบบัที ่8/2564)
ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 การเสริมสร้างเศรษฐกจิและสร้างมูลค่าเพิม่จากอทุยานธรณีโลก การท่องเทีย่ว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนทีเ่ติบโตอยา่งต่อเนื่อง

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสตูล ที ่3 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทัว่ถงึ

 3. ยทุธศาสตร์พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทัว่ถงึ

ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ที่มา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 น.222 รายการที่ 29 และแกไ้ขคร้ังที่ 2/2562 น.6 รายการที่ 10

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ 02/1

ยทุธศาสตร์ที่  3 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง  4



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.1-0038 

ร.ร.ปากละงู - บา้นทา่ชะมวง

ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

ในการคมนาคมของประชาชนในการ

เดินทางและการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.

ระยะทาง 5.350 กม.

ตามแบบที่อบจ.ก าหนด

N 06-49-42.0

E 099-47-26.7

N 06-48-05.2

E 099-48-42.6

-ป ี2565 ด าเนนิการระยะทาง 3.110 กม.

-  9308000

(ไม่ได้รับ

งบประมาณ)

-  9720000

(ไม่ได้รับ

งบประมาณ)

12,129,000  ประชาชนมี

ความพงึพอใจ

ร้อยละ 70

 ประชาชนได้รับความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภยัในการคมนาคม 

 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

และการค้าขาย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอขอรับการจดัสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2565 จากส านักงบประมาณ

รายละเอียดทีเ่ปลีย่นแปลงใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 การเปลี่ยนแปลง เปล่ียนแปลง งบประมาณในปี 2565

ยทุธศาสตร์ที่  3 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง  5



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.)

2 ปรับปรุงถนนสาย 

สต.ถ.1-0046 

บา้นเกาะใหญ่ - บา้นนาปริก

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

ในการคมนาคมของประชาชนในการ

เดินทางและการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.

ระยะทาง  1.800  กม. 

ตามแบบที่ก าหนด

(พื้นที่กอ่สร้าง ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง , 

ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล)

  -  -  -       6,920,000  -  ประชาชนมี

ความพงึพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภยัในการคมนาคม 

 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

และการค้าขาย

อบจ.สตูล

(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.)

2 ปรับปรุงถนนสาย 

สต.ถ.1-0046 

บา้นเกาะใหญ่ - บา้นนาปริก

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

ในการคมนาคมของประชาชนในการ

เดินทางและการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.

ระยะทาง  1.800  กม. 

ตามแบบที่ก าหนด

(พื้นที่กอ่สร้าง ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง , 

ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล)

  -  -  -  -    7,020,000  ประชาชนมี

ความพงึพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภยัในการคมนาคม 

 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

และการค้าขาย

อบจ.สตูล

(กองช่าง)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ที่มา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562  เพิ่มเติมฉบับที่ 4/2563 น.8 รายการที่ 3

รายละเอียดทีเ่ปลีย่นแปลงใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 การเปลี่ยนแปลง เปล่ียนแปลง แบบผ.02 (โครงการที่ด าเนินการเอง) เป็น แบบผ.02/1 (โครงการที่เกนิศักยภาพ) และยา้ยงบประมาณจากปี 2564 เป็นปี 2565 พร้อมเพิ่มงบประมาณ

 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง  เพื่อเสนอขอรับการจดัสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2565 จากส านักงบประมาณ

แบบ ผ 02

แบบ ผ 02/1

ยทุธศาสตร์ที่  3 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง  6
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