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1 
 

บทนำ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548 และ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ.2561 
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  

เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้ว และให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 22/1 
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนา 

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562  

(เปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 10/2564) 
ส่วนราชการในสังกัดฯ แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพ่ือขอรับการจัดสรร

งบประมาณตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 

 



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 อบรมผู้ประกอบการ

ท่องเท่ียวเพ่ือยกระดับ

มาตรฐานฮาลาล

  เพ่ือพัฒนาและยกระดับ

ผู้ประกอบการฮาลาลในจังหวัดสตูล

ให้มีมาตรฐานย่ิงข้ึน

จัดอบรม 1 รุ่น 

ผู้เข้าร่วมจ านวนไม่น้อยกว่า 40 คน

- -  -  -      150,000 ผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

 - ผู้ประกอบการฮาลาลมี

ศักยภาพสูงข้ึน

- มีสถานประกอบการท่ีได้

มาตรฐานฮาลาลเพ่ิมข้ึน

 ส านักปลัดฯ

    1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562

 (เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 10/2564)
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก การท่องเท่ียว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 1 พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน

       1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ท่ีมา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4/2563 หน้า 5 รายการท่ี 4

แบบ ผ 02

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน  2



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 Satun Halal Tourism - เพ่ือสร้างรายได้ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ สังคม

หลังจากท่ีได้รับผลกระทบจากการ

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ของภาคผู้ประกอบการท่องเท่ียว

ฮาลาล

- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของการผลิตและการ

บริการและสร้างมาตรฐานแก่

ผู้ประกอบการของภาคผู้ประกอบการ

การท่องเท่ียวฮาลาล

- เพ่ือเพ่ิมช่องทางตลาด

ด้านการท่องเท่ียวของจังหวัด และ

กระจายรายได้สู่ชุมชนระดับฐานราก

 - อบรมพัฒนาผู้ประกอบการสู่

ฮาลาลเพ่ือการท่องเท่ียว

- จัดงาน Satun Halal Street

- เปิดโลกทัศน์ Satun Halal Tourism

 -  -  -  - 1,540,000   -ผู้ประกอบการ

มีการพัฒนา

และมีมาตรฐาน

ด้านการ

ท่องเท่ียวฮาลาล

-นักท่องเท่ียว

เกิดการรับรู้และ

กระตุ้นให้เกิด

ช่องทางการ

ท่องเท่ียว

รูปแบบใหม่

- ผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมข้ึนและ

สามารถกระจายรายได้สู่ชุมชน

- การบริการได้มาตรฐานผ่านการ

รับรองมาตรฐานสากล

- สามารถเพ่ิมช่องทางตลาดด้านการ

ท่องเท่ียวของจังหวัด

อบจ.สตูล

ส านักปลัดฯ

 (เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 10/2564)

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงใหม่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562

 การเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง แบบผ 02 เป็น แบบผ02/1 ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

 เหตุผลการเปล่ียนแปลง น าไปประกอบการขอรับงบประมาณตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก การท่องเท่ียว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 1 พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน

    1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน
       1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ 02/1

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน  3



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1  จ้างท า Application 

จ าหน่ายสินค้าออนไลน์

- เพ่ือเพ่ิมช่องทางจ าหน่ายสินค้าให้กับ

กลุ่มอาชีพต่างๆ  

- เพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชน

 - จ้างท า Application จ าหน่ายสินค้า

ออนไลน์ จ านวน 1 Application

 -  -  -  - 1,500,000   จ านวน 1 

Application

- เกษตรกรมีช่องทางจ าหน่ายสินค้า

เพ่ิมข้ึน 

- เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน

อบจ.สตูล

กองสวัสดิการ

สังคม

 2. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562

 (เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 10/2564)
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก การท่องเท่ียว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างย่ังยืน

     2.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ท่ีมา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 7/2564 หน้า 8 รายการท่ี 2

แบบ ผ 02

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างย่ังยืน  4



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
1  จ้างท า Application 

จ าหน่ายสินค้าออนไลน์

- เพ่ือเพ่ิมช่องทางจ าหน่ายสินค้าให้กับ

กลุ่มอาชีพต่างๆ  

- เพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชน

 - จ้างท า Application จ าหน่ายสินค้า

ออนไลน์ จ านวน 1 Application พร้อม

ดูแลระบบ

 -  -  -  - 2,500,000  จ านวน 1 

Application

- เกษตรกรมีช่องทางจ าหน่ายสินค้า

เพ่ิมข้ึน 

- เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน

อบจ.สตูล

กองสวัสดิการ

สังคม

 การเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง แบบผ 02 เป็น แบบผ02/1 เป้าหมาย และงบประมาณ

 เหตุผลการเปล่ียนแปลง น าไปประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

     2.2 แผนงานการเกษตร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562
 (เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 10/2564)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก การท่องเท่ียว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างย่ังยืน

 2. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างย่ังยืน

แบบ ผ 02/1

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างย่ังยืน  5
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