
แผนพัฒนาท	องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
    องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล

ฉบับทบทวนป) 2562
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 9/2564)





 
 
 

                                                                                     หน้า 
 

      รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 
(เปลี่ยนแปลงฉบับที ่9/2564) 

   1. บทน า                 1 

   2. รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แบบ ผ.02 โครงการส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง       2 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน        2-3 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน    4-5 

 - ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง       6-9 

 - ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน      10-11 

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น      12-13 

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข      14-42 

แบบ ผ.02/1 โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       42 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน      43-44 

 - ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง       45-46 

 
       

*************************** 

         



 

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 9/2564) 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจะด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่) และ

จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนราชการในสังกัดฯ จึงได้แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้เหมาะสม
สอดคล้องกับเป้าหมายและงบประมาณท่ีน าไปจัดท างบประมาณดังกล่าว  

 
 



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ขับเคล่ือนอุทยานธรณีโลก
สตูล

-เพ่ือพัฒนาและขับเคล่ือนอุทยาน
ธรณีโลกให้มีความย่ังยืน

-จ านวน 1 คร้ัง  -  -     240,000       240,000      240,000  จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

- อุทยานธรณีโลกสตูล ได้รับการ
รับรองจาก UNESCO

 ส านักปลัดฯ
อุดหนุนสมาคม
อุทยานธรณีโลก

       1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน

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

 (เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 9/2564)
    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก การท่องเท่ียว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 1. พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน

          1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ท่ีมา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562  หน้า 134 รายการท่ี 16

แบบ ผ 02

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน  2



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ขับเคล่ือนอุทยานธรณีโลก
สตูล

-เพ่ือพัฒนาและขับเคล่ือนอุทยาน
ธรณีโลกให้มีความย่ังยืน

-จ านวน 1 คร้ัง  -  -     240,000       240,000     360,000  จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

- อุทยานธรณีโลกสตูล ได้รับการ
ประเมินตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

 ส านักปลัดฯ
อุดหนุนสมาคม
อุทยานธรณีโลก

 การเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลงงบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับและหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในปี 2565

 เหตุผลการเปล่ียนแปลง เพ่ือน าไปจัดท างบบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน  3



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
เพ่ือเศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

- เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ให้ผู้เข้าร่วม
โครงการ
- เพ่ือการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนท่ีป่า และ
ส่งเสริมส่ิงแวดล้อม
- เพ่ือเพ่ิมกิจกรรมเสริมรายได้ในสวน
 มีผลผลิตควบคู่ไปกับพืชหลัก

- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะช ากล้าไม้ 
- จัดอบรมให้ความรู้การปลูกไม้มีค่าเพ่ือ
เศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรในจังหวัดสตูล
- ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ปี 64 ไม่เกิน 
100,000 ต้น ปี 65 ไม่เกิน 300,000 ต้น

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

ของต้นไม้มีค่า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาต้นไม้
มีค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับพืช
หลักท่ีปลูกได้
-เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ท่ีดิน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนท่ีป่า 
และส่งเสริมส่ิงแวดล้อม
-เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีความ
ม่ันคงทางอาชีพ

อบจ.สตูล
(กองส่งเสริมฯ)

       2. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างย่ังยืน

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

 (เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 9/2564)
    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 6/2564 หน้า 3 รายการท่ี 1

แบบ ผ 02

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างย่ังยืน  4



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
เพ่ือเศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

- เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ให้ผู้เข้าร่วม
โครงการ
- เพ่ือการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนท่ีป่า และ
ส่งเสริมส่ิงแวดล้อม
- เพ่ือเพ่ิมกิจกรรมเสริมรายได้ในสวน
 มีผลผลิตควบคู่ไปกับพืชหลัก

- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะช ากล้าไม้ 
- จัดอบรมให้ความรู้การปลูกไม้มีค่าเพ่ือ
เศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรในจังหวัดสตูล
- ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ปี 64 ไม่เกิน 
100,000 ต้น ปี 65 ไม่เกิน 300,000 ต้น

 -  -  -      500,000   1,000,000  เปอร์เซ็นต์
การรอด

ของต้นไม้มีค่า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาต้นไม้
มีค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับพืช
หลักท่ีปลูกได้
-เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ท่ีดิน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนท่ีป่า 
และส่งเสริมส่ิงแวดล้อม
-เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีความ
ม่ันคงทางอาชีพ

อบจ.สตูล
(กองสวัสดิการ

สังคม) 
อุดหนุนส านัก

จัดการ
ทรัพยากรป่า

ไม้ท่ี 13 สงขลา

 การเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลงงบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในปี 2564-2565

 เหตุผลการเปล่ียนแปลง เพ่ือน าไปจัดท างบบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างย่ังยืน  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.)

1 สาย สต.ถ.1-0052  
หมู่ท่ี 4 ต.คลองขุด - 
บ้านโคกพยอม ต.พิมาน 
(เทศบาลมืองสตูล)

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1.145  กม.
ตามแบบท่ีอบจ.ก าหนด
N 06-36-58.8    E 100-05-23.9
N 06-36-57.8    E 100-05-27.8

 - - - 5,000,000     - ประชาชนมีความ
พึงพอใจร้อยละ 70

-ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม 
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ปรับปรุงถนน
สาย สต.ถ.1-0052  
หมู่ท่ี 4 ต.คลองขุด - 
บ้านโคกพยอม ต.พิมาน 
(เทศบาลมืองสตูล)

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1.156  กม.
ตามแบบท่ีอบจ.ก าหนด
N 06-36-58.8    E 100-05-23.9
N 06-36-57.8    E 100-05-27.8

 - - - 5,000,000     -  ถนนได้รับการ
ปรับปรุงให้สามารถ
ใช้งานได้และเป็นไป
ตามมาตรฐานงาน
ทางหลวงท้องถ่ิน

-ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม 
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 การเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลงเป้าหมายและตัวช้ีวัด KPI  ในปี 2564

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)

        3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

 (เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 9/2564)
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก การท่องเท่ียว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง
     3. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายในปี 2564

 ท่ีมา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 น.146 รายการท่ี 14

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงใหม่

ท่ี

 เหตุผลการเปล่ียนแปลง

แบบ ผ 02

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง  6



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

2 สาย สต.ถ. 1-0065
บ้านช่องไทร - บ้านท่าซิว
 (ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า)

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการคมนาคมของ
ประชาชนในการเดินทางและการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 3.000 กม.
ตามแบบท่ีก าหนด
N 07-03-16.50     E 99-44-02.70
N 07-02-32.70     E 99-44-18.40

 - 6,768,000             -                 -      7,000,000  ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

2 ปรับปรุงถนน
สาย สต.ถ. 1-0065
บ้านช่องไทร - บ้านท่าซิว
 (ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า)

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการคมนาคมของ
ประชาชนในการเดินทางและการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 3.000 กม.
ระยะทาง 1.630 กม. (ปี 2565)
ตามแบบท่ีก าหนด
N 07-03-16.50     E 99-44-02.70
N 07-02-32.70     E 99-44-18.40

 - 6,768,000             -                 -     7,500,000  ถนนได้รับการ
ปรับปรุงให้สามารถ
ใช้งานได้และเป็นไป
ตามมาตรฐานงาน
ทางหลวงท้องถ่ิน

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

 การเปล่ียนแปลง  เปล่ียนแปลงเป้าหมาย งบประมาณ และตัวช้ีวัด KPI  ในปี 2565

 เหตุผลการเปล่ียนแปลง เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณในปี พ.ศ.2565 

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ท่ีมา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 น.149 รายการท่ี 22

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง  7



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

3 สาย สต.ถ. 1-0082       
หัวสะพานละงู - บ้านผัง 17,
บ้านผัง 18 (ต.น้ าผุด 
อ.ละงู - ต.นิคมพัฒนา  
อ.มะนัง)

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการคมนาคมของ
ประชาชนในการเดินทางและการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.800 กม.       
  ตามแบบท่ีก าหนด
 N 06-58-17.8    E 099-53-18.4      
 N 06-58-39.5    E 099-55-02.3

 - -             -     7,850,000               -    ประชาชนมีความพึง
พอใจ
ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

3 ปรับปรุงถนน
สาย สต.ถ. 1-0082       
หัวสะพานละงู - บ้านผัง 17,
บ้านผัง 18  (ต.น้ าผุด 
อ.ละงู - ต.นิคมพัฒนา  
อ.มะนัง)

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการคมนาคมของ
ประชาชนในการเดินทางและการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง 1.700 กม.       
  ตามแบบท่ีก าหนด
 N 06-58-17.8     E 099-53-18.4
 N 06-58-39.5     E 099-55-02.3

 - -             -  -   6,800,000  ถนนได้รับการ
ปรับปรุงให้สามารถ
ใช้งานได้และเป็นไป
ตามมาตรฐานงาน
ทางหลวงท้องถ่ิน

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและการค้าขาย

กองช่าง

 การเปล่ียนแปลง  เปล่ียนแปลงเป้าหมาย งบประมาณ และตัวช้ีวัด KPI ในปี 2565

 เหตุผลการเปล่ียนแปลง เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณในปี พ.ศ.2565 

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ท่ีมา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 น.145 รายการท่ี 10

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง  8



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

4 ซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย 
หมู่ท่ี 1 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า

เพ่ือซ่อมแซม/ปรัปบปรุงท่าเทียบเรือ
เดิมท่ีช ารุดทรุดโทรม ให้อยู่ใน
สภาพท่ีใช้งานได้ดี

ซ่อมแซม/ปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย
 ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 48 เมตร

 - - - 8,700,000     - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

ร้อยละ 70

-ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ใช้บริการท่าเทียบเรือท่ีมี
ประสิทธิภาพ

อบจ.สตูล
(กองช่าง)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

4 ซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย 
หมู่ท่ี 1 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า

เพ่ือซ่อมแซม/ปรัปบปรุงท่าเทียบเรือ
เดิมท่ีช ารุดทรุดโทรม ให้อยู่ใน
สภาพท่ีใช้งานได้ดี

 - ซ่อมแซม/ปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านท่า
อ้อย ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 48 เมตร
- ร้ือถอนพร้อมก่อสร้างพ้ืนลานคอนกรีต
หน้าท่าเทียบเรือเดิม

 - - - 10,000,000  -  ท่าเทียบเรือ
ท่ีได้รับการปรับปรุง
สามารถใช้งานได้

-ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ใช้บริการท่าเทียบเรือท่ีมี
ประสิทธิภาพ

อบจ.สตูล
(กองช่าง)

 เหตุผลการเปล่ียนแปลง  เน่ืองจากต้องท าการร้ือถอนพร้อมก่อสร้างพ้ืนลานคอนกรีตหน้าท่าเทียบเรือเดิม  

 การเปล่ียนแปลง  เปล่ียนแปลงเป้าหมาย งบประมาณ และตัวช้ีวัด KPI  ในปี 2564

 ท่ีมา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2/2563 หน้าท่ี 5 รายการท่ี 1

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง  9



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 การจัดการขยะอันตราย 
จังหวัดสตูล

 - เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
ในท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการคัด
แยกของเสียอันตรายจากชุมชน 
เพ่ือป้องกันปัญหาผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการคัดแยกของเสีย
อันตรายออกจากชุมชนให้แก่อปท .
และหน่วยงานภีครัฐในจังหวัดสตูล 
- เพ่ือรวบรวมและขนส่งของเสีย
อันตรายจากชุมชนในจังหวัดสตูลไป
ก าจัดตามหลักวิชาการ

 - ประชาชนในท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมใน
การคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน
- อปท.และหน่วยงานภาครัฐสามารถ
รวบรวม/จัดส่งของเสียจากชุมชนไปยัง
ศูนย์รวบรวมและขนถ่ายขยะอันตราย
จังหวัดสตูลได้ตามก าหนด 2คร้ัง/ปี 
- อบจ.สตูล รวบรวมและขนส่งของเสีย
อันตรายจากชุมชนในจังหวัดสตูลไปก าจัด
ตามหลักวิชาการ 2 คร้ัง/ปี 
- จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการของ
เสียอันตรายจากชุมชนแก่กลุ่มเป้าหมาย 
เช่น ประชาชน หน่วยงานราชการ และ
รัฐวิสาหกิจอย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี

350,000         170,000      170,000        270,000     270,000   - จ านวนคร้ัง
ในการรวบรวม
ขยะอันตราย
- จ านวนคร้ังท่ี

ขนส่งขยะ
อันตรายไปก าจัด
- ผู้เข้ารับการ
อบรมความพึง

พอใจ

 - ขยะอันตรายมีปริมาณลดลง  
 - ขยะอันตรายได้รับการก าจัด
ตามหลักวิชาการ
- กลุ่มเป้าหมายสามารถจัดการ
ขยะอันตรายได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ

อบจ.สตูล
กองสาธารณสุข

       4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

       4. ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างย่ังยืน

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

 (เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 9/2564)
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลแบบมีส่วนร่วม อย่างสมดุลและย่ังยืน 
  ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างย่ังยืน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ท่ีมา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 5/2564  น.6 รายการท่ี 1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ 02

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างย่ังยืน  10



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 การจัดการขยะอันตราย 
จังหวัดสตูล

 - เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม อปท.
 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการของเสียอันตรายจาก
ชุมชน
- เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของ
 อปท. หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนในการ
บริหารจัดการของเสียอันตราย
จากชุมชนตามหลักวิชาการ 
ป้องกันผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม
และสุขภาพอนามัยของประชาชน
- เพ่ือรวบรวมของเสียอันตราย
ชุมชนจาก อปท.หน่วยงานภาครัฐ
 ภาคเอกชน และประชาชน ขนส่ง
ไปก าจัดตามหลักวิชาการ

 - จัดประชุม อบรม สัมมนา ท่ีเก่ียวข้อง
กับการจัดการขยะและของเสียอันตราย
จากชุมชนให้แก่ อปท. หน่วยงานภาครัฐ
 ภาคเอกชน หรือประชาชน อย่างน้อย 
1 คร้ัง/ปี
- อปท. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนไป
ยังศูนย์รวบรวมและขนถ่ายของเสีย
อันตรายจังหวัดสตูล ไม่น้อยกว่า 40 แห่ง
 หรือไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง/ปี
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
สามารถรวบรวมและขนส่งของเสีย
อันตรายจากชุมชนไปก าจัดตามหลัก
วิชาการ ไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง/ปี หรือไม่
น้อยกว่า 20 ตัน/ปี

350,000           170,000       170,000         270,000     400,000  ปริมาณขยะ
ท่ีน าไปก าจัด

 - ขยะอันตรายมีปริมาณลดลง  
 - ขยะอันตรายได้รับการก าจัด
ตามหลักวิชาการ
- กลุ่มเป้าหมายสามารถจัดการ
ขยะอันตรายได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ

อบจ.สตูล
กองสาธารณสุข

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงใหม่
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 การเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง วัตถุประสงค์  เป้าหมาย งบประมาณ และตัวช้ีวัด KPI ปี 2565

 เหตุผลการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้เป้าหมายสอดคล้องกับงบประมาณและน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างย่ังยืน  11



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ส่งเสริมกิจกรรมในเดือน
รอมฎอน

- เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ปฏิบัติ
ตามจารีตประเพณีและค าสอน 
ในการร่วมกันประกอบอาหาร 
ร่วมละศีลอด ละหมาดตารอเว๊ียะ 
ศึกษาหลักธรรม ท าความดี และ
ให้อภัยซ่ึงกันและกัน
- เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้
คุณค่าในการปฏิบัติศาสนกิจ
 คุณธรรมจริยธรรม การประพฤติ
ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติศาสนา
ได้ถูกต้องและครบถ้วน
- ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน
ได้ท ากิจกรรมและปฏิบัติศาสนกิจ
ร่วมกัน ณ มัสยิด บานาซะฮ์ของ
แต่ละชุมชน
- เพ่ือสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์
อันดี สร้างความสามัคคี สมานฉันท์
ให้แก่ประชาชน

- สนับสนุนวัสดุปัจจัยท่ีจ าเป็นในการละ
ศีลอด และการอบรมหลักการปฏิบัติตน
ในเดือนรอมฎอน ให้กับประชาชนผู้นับถือ
ศาสนาอิสลาม ให้กับมัสยิด/มุศ็อกลาฮ์
(บานาซะห์) และผู้ด้อยโอกาส ในสถานท่ี
ต่างๆ ในจังหวัดสตูล

   2,000,000   2,000,000    2,000,000       2,000,000    2,000,000  ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 80

 - ผู้นับถือศาสนาอ่ืนได้เข้าใจถึง
หลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามใน
เดือนรอมฎอน
- เกิดความรัก สามัคคี สมานฉันท์
และสันติสุขของประชาชนใน
จังหวัดสตูล
- ได้ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาตาม
หลักปฏิบัติศาสนาอิสลาม
- ประชาชนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
และท ากิจกรรมร่วมกัน

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ตัวช้ีวัด (KPI)

      5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์โครงการท่ี

 ท่ีมา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1/2562  น. 8  รายการท่ี 1

      5. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

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

 (เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 9/2564)
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การเสริมสร้างความม่ันคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 5 อนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แบบ ผ 02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 อนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  12



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ส่งเสริมกิจกรรมในเดือน
รอมฎอน

- เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ปฏิบัติ
ตามจารีตประเพณีและค าสอน 
ในการร่วมกันประกอบอาหาร 
ร่วมละศีลอด ละหมาดตารอเว๊ียะ 
ศึกษาหลักธรรม ท าความดี และ
ให้อภัยซ่ึงกันและกัน
- เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้
คุณค่าในการปฏิบัติศาสนกิจ
 คุณธรรมจริยธรรม การประพฤติ
ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติศาสนา
ได้ถูกต้องและครบถ้วน
- ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน
ได้ท ากิจกรรมและปฏิบัติศาสนกิจ
ร่วมกัน ณ มัสยิด บานาซะฮ์ของ
แต่ละชุมชน
- เพ่ือสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์
อันดี สร้างความสามัคคี สมานฉันท์
ให้แก่ประชาชน

- สนับสนุนวัสดุปัจจัยท่ีจ าเป็นในการละ
ศีลอด และการอบรมหลักการปฏิบัติตน
ในเดือนรอมฎอน ให้กับประชาชนผู้นับถือ
ศาสนาอิสลาม ให้กับมัสยิด/มุศ็อกลาฮ์
(บานาซะห์) และผู้ด้อยโอกาส ในสถานท่ี
ต่างๆ ในจังหวัดสตูล

   2,000,000   2,000,000    2,000,000       2,000,000 1,800,000 มัสยิดและ
บานาซะห์

หน่วยงานท่ีรับ
การสนับสนุน 

เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80

 -เด็กและเยาวชนศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด ได้ท า
กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ร่วมกัน
- เด็กและเยาวชนศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด มีทักษะ
ความรู้ความสามารถมากข้ึน

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

 การเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง งบประมาณและตัวชีวัด KPI ในปี 2565

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงใหม่

 เหตุผลการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 อนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  13



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 พัฒนาความรู้และทักษะ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับ
ประชาชนในจังหวัดสตูลและ
บุคลากรของอบจ.สตูล
 - เพ่ือเพ่ิมความรู้เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 
ให้กับประชาชนในจังหวัดสตูล
และบุคลากรของอบจ.สตูล

 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ให้กับประชาชนในจังหวัด
สตูลและบุคลากรของอบจ.สตูล จ านวน
 6 รุ่น รุ่นละ 70 คน  รวม 420 คน

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000   - ร้อยละ 80 
ของผู้ท่ีเข้ารับ

การอบรม
มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
มีความรู้
เก่ียวกับ 

พรบ.ว่าด้วยการ
กระท าความผิด

เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์
พ.ศ.2559

 -ประชาชนในจังหวัดสตูลและ
บุคลากรของอบจ.สตูล 
มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และใช้กับชีวิตประจ าวันได้มาก
ย่ิงข้ึน 
 - ประชาชนในจังหวัดสตูล
และบุคลากรของอบจ.สตูล 
สามารถรู้ขอบเขตการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ตามพรบ.ว่าด้วย
การกระท าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2559 
มากย่ิงข้ึน

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

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

 (เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 9/2564)
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การเสริมสร้างความม่ันคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข
      6. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข

 ท่ีมา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562  น 166 รายการท่ี 1 และแก้ไขฉบับท่ี 7/2564

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

       6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แบบ ผ 02

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  14



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 พัฒนาความรู้และทักษะ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับ
ประชาชนในจังหวัดสตูลและ
บุคลากรของอบจ.สตูล
 - เพ่ือเพ่ิมความรู้เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 
ให้กับประชาชนในจังหวัดสตูล
และบุคลากรของอบจ.สตูล

 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ให้กับประชาชนใน
จังหวัดสตูลและบุคลากรของ
อบจ.สตูล จ านวน 4 รุ่น 
รุ่นละ 50 คน  รวม 200 คน

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,020,000   - ร้อยละ 80 
ของผู้ท่ีเข้ารับ

การอบรม
มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
มีความรู้
เก่ียวกับ 

พรบ.ว่าด้วยการ
กระท าความผิด

เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์
พ.ศ.2559

 -ประชาชนในจังหวัดสตูลและ
บุคลากรของอบจ.สตูล 
มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และใช้กับชีวิตประจ าวันได้มาก
ย่ิงข้ึน 
 - ประชาชนในจังหวัดสตูล
และบุคลากรของอบจ.สตูล 
สามารถรู้ขอบเขตการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ตามพรบ.ว่าด้วย
การกระท าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2559 
มากย่ิงข้ึน

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 การเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลงเป้าหมาย และงบประมาณในปี 2565

 เหตุผลการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้เป้าหมายสอดคล้องกับงบประมาณและน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  15



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ส่งเสริมการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย

 - เพ่ือให้เครือข่ายอปพร./หน่วย
งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องด้านสาธารณ
ภัยท้ังทางบกและทะเลได้มีการ
อบรมร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ประสบการณ์ในการ
ท างานและเชิดชูเกียรติ อปพร. 
ท่ีมีผลงานดีเด่น

 - จัดกิจกรรมให้ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง
ด้านสาธารณภัยท้ังทางบกและทะเล
 - จัดอบรม/สัมมนาเพ่ือให้ความรู้ด้าน
ภัยพิบัติต่างๆ แก่ประชาชน เยาวชน 
ในพ้ืนท่ี จ.สตูล

100,000 100,000 200,000 200,000 200,000  จ านวนคร้ังท่ี
จัดกิจกรรม

  -เครือข่ายอปพร./หน่วยงาน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องด้าน
สาธารณภัยได้ร่วมกัน
แสดงออกและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ระหว่างกัน

 ส านักปลัดฯ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ส่งเสริมการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย

 - เพ่ือบูรณาการเตรียมความ
พร้อมก าลังพล เคร่ืองจักร
เคร่ืองมือ ยานพาหนะ และ
ทรัพยากรอ่ืนๆ ให้มีความพร้อม
รับมือกับสถานการณ์
ด้านสาธารณภัยและด้านต่างๆ 
- เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันให้กับ
ประชาชนและนักท่องเท่ียว

 - จัดกิจกรรมให้ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง
ด้านสาธารณภัยท้ังทางบกและทะเล
 - จัดอบรม/สัมมนาเพ่ือให้ความรู้ด้าน
ภัยพิบัติต่างๆ แก่ประชาชน เยาวชน 
ในพ้ืนท่ี จ.สตูล

100,000 100,000 200,000 200,000 100,000  จ านวนคร้ังท่ี
จัดกิจกรรม

  -เครือข่ายอปพร./หน่วยงาน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องด้าน
สาธารณภัยได้ร่วมกัน
แสดงออกและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ระหว่างกัน

 ส านักปลัดฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

 การเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ และงบประมาณในปี 2565

 เหตุผลการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมาย งบประมาณและน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565

      6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ท่ีมา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562  น 167 รายการท่ี 1 และแก้ไขฉบับท่ี 7/2564

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  16



     6.3 แผนงานการศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้าน
การศึกษา

 -เพ่ือร่วมออกแบบแนวทาง
การศึกษาให้ตอบสนองตรงตาม
ความต้องการของสตูล
- เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ
และคุณภาพการศึกษาของสตูล
- เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ของจังหวัด
สตูลในระยะยาว
-เพ่ือสร้างความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการพัฒนาการศึกษาจังหวัด
สตูล

 จัดสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ
ของสภา การศึกษาอบจ.สตูล จ านวน
ไม่น้อยกว่า 3 คร้ัง/ปีงบประมาณ

1,000,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จ านวนคร้ังท่ีจัด
สัมมนาทาง
วิชาการหรือ 
เชิงปฏิบัติการ

- ผลสัมฤทธ์ิและมาตรฐาน
การศึกษาของจังหวัดสตูล
ยกระดับข้ึน
- ครูและผู้บริหารได้รับความรู้และ
ทักษะในการพัฒนายกระดับ
มาตรฐานการศึกษา
- ความร่วมมือของทุกหน่วยงาน
ในการท่ีจะพัฒนาและยก
มาตรฐานการศึกษา

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ท่ีมา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1/2562  น 10 รายการท่ี 1

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  17



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ขับเคล่ือนอนาคตสตูลด้าน
การศึกษา

 -เพ่ือร่วมออกแบบแนวทาง
การศึกษาให้ตอบสนองตรงตาม
ความต้องการของสตูล
- เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ
และคุณภาพการศึกษาของสตูล
- เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ของจังหวัด
สตูลในระยะยาว
-เพ่ือสร้างความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการพัฒนาการศึกษาจังหวัด
สตูล

 จัดสัมมนาทางวิชาการหรือเชิง
ปฏิบัติการของสภา การศึกษาอบจ.สตูล 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง/ปีงบประมาณ

1,000,000 100,000 100,000 100,000 50,000  จ านวนคร้ังท่ีจัด
สัมมนาทาง
วิชาการหรือ 
เชิงปฏิบัติการ

- ผลสัมฤทธ์ิและมาตรฐาน
การศึกษาของจังหวัดสตูล
ยกระดับข้ึน
- ครูและผู้บริหารได้รับความรู้และ
ทักษะในการพัฒนายกระดับ
มาตรฐานการศึกษา
- ความร่วมมือของทุกหน่วยงาน
ในการท่ีจะพัฒนาและยก
มาตรฐานการศึกษา

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

 เหตุผลการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้เป้าหมายสอดคล้องกับงบประมาณและน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 การเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลงเป้าหมาย และ งบประมาณในปี 2565

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  18



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

2 ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
ให้แก่นักเรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิดจังหวัดสตูล

 - เพ่ือสนับสนุนสร้างสรรค์ให้เด็ก
และเยาวชนศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน
- เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมทักษะความรู้
ความสามารถให้แก่เด็ก และเยาวชน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด
- เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและครูศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
ได้พบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้รับ
ประสบการณ์ตรง

 - คณะครู และนักเรียนศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิดจังหงวัดสตูล 
จ านวน 100 คน
- คณะครู และนักเรียนศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิดในจังหวัดสตูลเข้าร่วม
การแข่งขันมหกรรมวิชาการเพ่ือทดสอบ
ความรู้ ความสามารถกับสมาคมคุรุสัมพันธ์
อิสลามแห่งประเทศไทย

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000   ได้รับรางวัล
อย่างน้อย 
2 รางวัล

- เด็กและเยาวชนศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด ได้ท า
กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ร่วมกัน
- เด็กและเยาวชนศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด มีทักษะ
ความรู้ความสามารถมากข้ึน

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ท่ีมา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 5/2563  น. 14  รายการท่ี 3

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  19



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

2 ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
ให้แก่นักเรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิดจังหวัดสตูล

 - เพ่ือสนับสนุนสร้างสรรค์ให้เด็ก
และเยาวชนศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน
- เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมทักษะความรู้
ความสามารถให้แก่เด็ก และเยาวชน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด
- เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและครูศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
ได้พบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้รับ
ประสบการณ์ตรง

 - เด็กและเยาวชนท่ีนับถือศาสนาอิสลาม
 ไม่น้อยกว่า 80 คน 
- ผู้ควบคุม เด็กและเยาวชน ร่วมการ
แข่งขัน ปีละ 1 คร้ัง

150,000 150,000 150,000 150,000 125,000   - จ านวนเด็ก
และเยาวชน
ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

- จ านวนคร้ังท่ี
ร่วมการแข่งขัน

- เด็กและเยาวชนศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด ได้ท า
กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ร่วมกัน
- เด็กและเยาวชนศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด มีทักษะ
ความรู้ความสามารถมากข้ึน

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 การเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลงเป้าหมาย งบประมาณ และตัวช้ีวัด KPI ในปี 2565

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

 เหตุผลการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้เป้าหมายสอดคล้องกับงบประมาณและน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงใหม่

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  20



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

3 ส่งเสริมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการให้กับศูนย์การ
ศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
(ตาดีกา) ประจ าจังหวัดสตูล

- เพ่ือทดสอบความรู้ ความสามารถ
ของนักเรียนตาดีกาในจังหวัดสตูล 
เพ่ือเป็นตัวแทนจังหวัดสตูลเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับภูมิภาคและ
ประเทศ
- เพ่ือให้นักเรียนศูนย์ตาดีกาประจ า
มัสยิด ได้เข้าใจและร่วมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมการเรียนรู้ทางศาสนา
ให้คงอยู่คู่ท้องถ่ินต่อไป
-เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ กล้าแสดงออก
- เพ่ือสร้างสังคมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ เกิดการบูรณาการท างาน
ร่วมกันในทุกภาคส่วน

 - จัดการแข่งขันในแต่ละอ าเภอครบ
ท้ัง 7 อ าเภอ 
- คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
เข้าร่วมการจัดการแข่งขัน

510,000 510,000 510,000 510,000 510,000  จัดการแข่งขัน
ไม่น้อยกว่า 7 

อ าเภอ

-เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ปลอดจากยาเสพติด  
สร้างความสงบสุขในพ้ืนท่ี
-เยาวชนได้ใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มท่ี มี
สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
- เด็กนักเรียนและประชาชน
ได้ร่วมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท่ีดี
ให้อยู่คู่ท้องถ่ินอย่างย่ังยืน
- เกิดการบูรณาการท างานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในท้องถ่ิน ก่อเกิด
ความเข้มแข็งแข็งของชุมชน 
เป็นสังคมการเรียนรู้ท่ีย่ังยืน

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ท่ีมา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562   น.168  รายการท่ี 3

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  21



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

3 ส่งเสริมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการให้กับศูนย์การ
ศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
(ตาดีกา) ประจ าจังหวัดสตูล

- เพ่ือทดสอบความรู้ ความสามารถ
ของนักเรียนตาดีกาในจังหวัดสตูล 
เพ่ือเป็นตัวแทนจังหวัดสตูลเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับภูมิภาคและ
ประเทศ
- เพ่ือให้นักเรียนศูนย์ตาดีกาประจ า
มัสยิด ได้เข้าใจและร่วมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมการเรียนรู้ทางศาสนา
ให้คงอยู่คู่ท้องถ่ินต่อไป
-เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ กล้าแสดงออก
- เพ่ือสร้างสังคมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ เกิดการบูรณาการท างาน
ร่วมกันในทุกภาคส่วน

 - จัดการแข่งขันในแต่ละ อ าเภอครบท้ัง 7
 อ าเภอ
 - เด็กและเยาวชนศูนย์การศึกษา 
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) และ
ประชาชนแต่ละอ าเภอ เข้าร่วมการ
จัดการแข่งขัน

510,000 510,000 510,000 510,000 510,000  จัดการแข่งขัน
ไม่น้อยกว่า 7 

อ าเภอ

-เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ปลอดจากยาเสพติด  
สร้างความสงบสุขในพ้ืนท่ี
-เยาวชนได้ใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มท่ี มี
สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
- เด็กนักเรียนและประชาชน
ได้ร่วมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท่ีดี
ให้อยู่คู่ท้องถ่ินอย่างย่ังยืน
- เกิดการบูรณาการท างานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในท้องถ่ิน ก่อเกิด
ความเข้มแข็งแข็งของชุมชน 
เป็นสังคมการเรียนรู้ท่ีย่ังยืน

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

 การเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลงเป้าหมายในปี 2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

 เหตุผลการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้เป้าหมายสอดคล้องกับงบประมาณและน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  22



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

4 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ของ อบจ.สตูล

 - เพือให้คณะกรรมการและผู้ท่ี
เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับสาระส าคัญของการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา
- เพ่ือก าหนดปฏิทินข้ันตอนการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่าง
เหมาะสม
- เพ่ือให้คณะกรรมการและ
ผู้ท่ีเก่ียวข้องจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพ่ือให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องร่วมเสนอ
จัดท าและประเมินแผนพัฒนา
การศึกษาของอบจ.สตูล  
-เพ่ือประสานแผนพัฒนาการศึกษา
ของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล         
 - เพ่ือติดตามและประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่
การปฏิบัติ
 

 - จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ของ อปท.
ในเขตจังหวัดสตูล
- จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ อบจ.สตูล

100,000 50,000 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ 65 
ของการน า

โครงการในแผน
ไปสู่การปฏิบัติ

 - มีแผนพัฒนาการศึกษาของ 
อบจ.สตูล
- มีแผนพัฒนาการศึกษาของ 
อปท.ในจังหวัด

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

 ท่ีมา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562   น.172  รายการท่ี 9

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  23



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

4 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ของ อบจ.สตูล

 - เพือให้คณะกรรมการและผู้ท่ี
เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับสาระส าคัญของการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา
- เพ่ือก าหนดปฏิทินข้ันตอนการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่าง
เหมาะสม
- เพ่ือให้คณะกรรมการและ
ผู้ท่ีเก่ียวข้องจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพ่ือให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องร่วมเสนอ
จัดท าและประเมินแผนพัฒนา
การศึกษาของอบจ.สตูล  
-เพ่ือประสานแผนพัฒนาการศึกษา
ของ อปท.ในเขตจังหวัดสตูล         
 - เพ่ือติดตามและประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่
การปฏิบัติ
 

 - จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ของ อปท.
ในเขตจังหวัดสตูล
- จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ อบจ.สตูล

100,000 50,000 20,000 20,000 100,000  ร้อยละ 65 
ของการน า

โครงการในแผน
ไปสู่การปฏิบัติ

 - มีแผนพัฒนาการศึกษาของ 
อบจ.สตูล
- มีแผนพัฒนาการศึกษาของ 
อปท.ในจังหวัด

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

 เหตุผลการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้เป้าหมายสอดคล้องกับงบประมาณและน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 การเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลงงบประมาณในปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  24



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

5 ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนโรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6

-เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง
 6
- เพ่ือสร้างและพัฒนาครู บุคลากร
ทางการศึกษาและพนักงานจ้างของ
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ให้มี
ความรู้ความสามารถตามบทบาท
หน้าท่ี
- เพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขัน
ส าหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษ

กิจกรรมท่ีด าเนินการเพ่ือพัฒนา ดังน้ี
- จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการท้ังระดับจังหวัด/ภาค/ประเทศ
- จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ภายนอกท้ังระดับจังหวัด/ภาค/ประเทศ
- กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
- กิจกรรมเผยแพร่งานวิชาการโรงเรียน

2,300,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000  - บุคลากรของ
โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6 

ได้พัฒนาศักยภาพ
ตนเองร้อยละ 90 
- นักเรียนได้เข้า
ร่วมการแข่งขัน
วิชาการ/กีฬา 
กับหน่วยงาน
ภายนอกอย่าง
น้อย 4 คร้ัง

- ครูมีทักษะในการจัดการเรียนการ
สอนให้กับนักเรียนได้ตรงตามเป้าหมาย
- ครูสามารถน าความรู้จากการพัฒนา
 แก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน และ
น าไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอน
- นักเรียนได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพของตนเองจนสามารถ
แข่งขันทักษะสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ/กีฬา 
- นักเรียนได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพของตนเองจนสามารถ
แข่งขันทักษะไปสู่ความเป็นเลิศ

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ท่ีมา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1/2562  น.170 รายการท่ี 5

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  25



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

5 ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนโรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6

-เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง
 6
- เพ่ือสร้างและพัฒนาครู บุคลากร
ทางการศึกษาและพนักงานจ้างของ
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ให้มี
ความรู้ความสามารถตามบทบาท
หน้าท่ี
- เพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขัน
ส าหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษ

 กิจกรรมท่ีด าเนินการเพ่ือ พัฒนา ดังน้ี 
- กิจกรรมจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 
- ส่งเสริมนักเรียนโรงเรียนสังกัดเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาภายนอก
- พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
-  พัฒนาส่งเสริมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
- กิจกรรมเผยแพร่งานวิชาการ โรงเรียน

2,300,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,250,000   - ด าเนิน
กิจกรรม

ครบท้ัง 5 
กิจกรรม

- ครูมีทักษะในการจัดการเรียนการ
สอนให้กับนักเรียนได้ตรงตามเป้าหมาย
- ครูสามารถน าความรู้จากการพัฒนา
 แก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน และ
น าไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอน
- นักเรียนได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพของตนเองจนสามารถ
แข่งขันทักษะสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ/กีฬา 
- นักเรียนได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพของตนเองจนสามารถ
แข่งขันทักษะไปสู่ความเป็นเลิศ

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 การเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลงเป้าหมาย งบประมาณและตัวช้ีวัด KPI ในปี 2565

 เหตุผลการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้เป้าหมายสอดคล้องกับงบประมาณและน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงใหม่

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  26



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  - เพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ลดภาระครอบครัว

 - จัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้สูงอายุ
ด้านต่างๆ

      100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้สูงอายุ
เข้าร่วมอบรม

 - ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
สามารถดูแลตัวเองได้

กองส่งเสริมฯ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  - เพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ลดภาระครอบครัว

 - จัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้สูงอายุ
ด้านต่างๆ 
- ด าเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
- จัดแข่งชันกีฬาผู้สูงอายุ

      100,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000 -จ านวนผู้สูงอายุ
เข้าร่วมมีความ

พึงพอใจ
ร้อยละ 80

 - ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
สามารถดูแลตัวเองได้

กองสวัสดิการ
สังคม

      6.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพ่ือให้เป้าหมายสอดคล้องกับงบประมาณและน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

 ท่ีมา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 น 177 รายการท่ี 1

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงใหม่
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 การเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลงเป้าหมาย งบประมาณ และตัวช้ีวัด KPI ในปี 2565

 เหตุผลการเปล่ียนแปลง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  27



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 จัดการแข่งขันฟุตบอล
สตูลลีก

-เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนในจังหวัดสตูลได้ออก
ก าลังกาย มีพลานามัยท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง ห่างไกลอบายมุข
-เพ่ือให้เยาวชน ประชาชนมีน้ าใจ
นักกีฬา รู้กฎกติกา มารยาท 
มีระเบียบวินัย รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์
-เพ่ือเสริมสร้างทักษะการท างาน
ในหมู่คณะ เกิดความรัก ความ
สามัคคีสมานฉันท์ ลดปัญหา
ความขัดแย้ง
-เพ่ือพัฒนาทักษะด้านกีฬา
ฟุตบอลของเยาวชนและ
ประชาชนให้ได้มาตรฐาน 
เพ่ือไปสู่การแข่งขันในระดับ
ท่ีสูงข้ึน

 -จัดการแข่งขันฟุตบอลสตูลลีก 
ไม่ต่ ากว่า 2 รุ่นอายุ
- ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 
10 ทีม/รุ่นอายุ

   2,750,000 2,750,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000   - ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมการ

แข่งขัน

-เยาวชนและประชาชนเป็นผู้มี
น้ าใจนักกีฬา รู้กฎกติกา มารยาท 
มีระเบียบวินัย รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์
-เกิดความรักความสามัคคี 
สมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง
ต่างๆ
-เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพ
ทางกาย จิตใจท่ีดีข้ึน
-พัฒนากีฬาฟุตบอลในจังหวัดสตูล
ให้มีมาตรฐานท่ีสูงข้ึน
- เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ห่างไกลอบายมุข
- เด็กและเยาวชนได้พัฒนา
ศักยภาพตนเองไปสู่การแข่งขัน
ระดับสากล

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

      6.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 ท่ีมา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 น.185 รายการท่ี 3

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  28



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 จัดการแข่งขันฟุตบอล
สตูลลีก

-เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนในจังหวัดสตูลได้ออก
ก าลังกาย มีพลานามัยท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง ห่างไกลอบายมุข
-เพ่ือให้เยาวชน ประชาชนมีน้ าใจ
นักกีฬา รู้กฎกติกา มารยาท 
มีระเบียบวินัย รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์
-เพ่ือเสริมสร้างทักษะการท างาน
ในหมู่คณะ เกิดความรัก ความ
สามัคคีสมานฉันท์ ลดปัญหา
ความขัดแย้ง
-เพ่ือพัฒนาทักษะด้านกีฬา
ฟุตบอลของเยาวชนและ
ประชาชนให้ได้มาตรฐาน 
เพ่ือไปสู่การแข่งขันในระดับ
ท่ีสูงข้ึน

 -จัดการแข่งขันฟุตบอลสตูลลีก 
ไม่ต่ ากว่า 2 รุ่นอายุ
- ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 7 
ทีม/รุ่นอายุ

   2,750,000 2,750,000 2,800,000 2,800,000 2,240,000   - ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมการ

แข่งขัน

-เยาวชนและประชาชนเป็นผู้มี
น้ าใจนักกีฬา รู้กฎกติกา มารยาท 
มีระเบียบวินัย รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์
-เกิดความรักความสามัคคี 
สมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง
ต่างๆ
-เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพ
ทางกาย จิตใจท่ีดีข้ึน
-พัฒนากีฬาฟุตบอลในจังหวัดสตูล
ให้มีมาตรฐานท่ีสูงข้ึน
- เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ห่างไกลอบายมุข
- เด็กและเยาวชนได้พัฒนา
ศักยภาพตนเองไปสู่การแข่งขัน
ระดับสากล

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

งบประมาณ

 การเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลงเป้าหมาย และงบประมาณในปี 2565

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 เหตุผลการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้เป้าหมายสอดคล้องกับงบประมาณและน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  29



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

2 อบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชน 
"รากแก้วแห่งปัญญา"

- เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการด ารงชีวิต มีจิต
สาธารณะ และรู้จักเสียสละ
- เพ่ือให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ ปลอดจากอบายมุข
 และยาเสพติด
- เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจใน
คุณค่าของชีวิต สามารถใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข

- จัดกิจกรรมค่ายอบรมให้ความรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน
- เด็กและเยาวชน อาสาสมัคร วิทยากร 
พ่ีเล้ียงไม่น้อยกว่า  80 คน

       70,000 70,000 70,000 70,000 70,000   -5 กิจกรรม
ในการจัดฝึกอบรม

จริยธรรมและ
ศีลธรรม

- เด็กและเยาวชน
เข้าร่วมกิจกรรม

ค่ายอบรม
ไม่น้อยกว่า 

75 คน

- เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกท่ีดี 
มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดม่ัน
หลักธรรมศาสนา
- เด็กและเยาวชนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตท่ีดี ปลอดจาก
อบายมุขและยาเสพติด

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

 ท่ีมา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1/2562  น.15  รายการท่ี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  30



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

2 อบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชน 
"รากแก้วแห่งปัญญา"

- เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการด ารงชีวิต มีจิต
สาธารณะ และรู้จักเสียสละ
- เพ่ือให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ ปลอดจากอบายมุข
 และยาเสพติด
- เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจใน
คุณค่าของชีวิต สามารถใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข

- จัดกิจกรรมค่ายอบรมให้ความรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน
- เด็กและเยาวชน อาสาสมัคร วิทยากร 
พ่ีเล้ียงไม่น้อยกว่า  80 คน

       70,000 70,000 70,000 70,000 80,000   -5 กิจกรรม
ในการจัดฝีก

อบรมจริยธรรม
และศีลธรรม
- เด็กและ

เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมค่าย
ไม่น้อยกว่า 

75 คน

- เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกท่ีดี 
มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดม่ัน
หลักธรรมศาสนา
- เด็กและเยาวชนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตท่ีดี ปลอดจาก
อบายมุขและยาเสพติด

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงใหม่
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 การเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลงเป้าหมาย  งบประมาณ และตัวช้ีวัด KPI ในปี 2565

 เหตุผลการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้เป้าหมายสอดคล้องกับงบประมาณและน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  31



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

3 ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชน
มุสลิมจังหวัดสตูล
(ศูนย์คลองช้าง)

 - เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้
และฝึกปฏิบัติตามวิถีศาสนาใน
สถานการณ์ต่างๆ
- เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิด
ภูมิคุ้มกันท่ีดีกับตนเอง สามารถ
น าหลักศาสนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้
- เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์และเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับ
การอบรมมีพฤติกรรมท่ีดีงาม
ตามหลักศาสนา

 - เด็กและเยาวชนมุสลิมในจังหวัดสตูล 
260 คน 

      300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - เด็กและเยาวชน
เข้าร่วมอบรม

ท้ัง 2 รุ่น
 ไม่น้อยกว่า 

240 คน

 - ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติตามวิถีทางศาสนาท่ี
ถูกต้อง
-ผู้เข้ารับการอบรมมีพฤติกรรมท่ีดี
งามตามหลักมารยาทของศาสนา
- ผู้เข้ารับการอบรมเกิดภูมิคุ้มกัน
ท่ีดี ท าให้สังคมสงบสุข
- เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ 
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้กับ
ตนเองและสังคมส่วนรวมได้อย่าง
มีความสุข

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ท่ีมา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1/2562  น. 15 รายการท่ี 3

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  32



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

3 ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชน
มุสลิมจังหวัดสตูล
(ศูนย์คลองช้าง)

 - เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้
และฝึกปฏิบัติตามวิถีศาสนาใน
สถานการณ์ต่างๆ
- เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิด
ภูมิคุ้มกันท่ีดีกับตนเอง สามารถ
น าหลักศาสนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้
- เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์และเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับ
การอบรมมีพฤติกรรมท่ีดีงาม
ตามหลักศาสนา

 - เด็กและเยาวชนมุสลิมพ่ีเล้ียง และ
วิทยากร ไม่น้อยกว่า 200 คน 

      300,000 300,000 300,000 300,000 240,000  - เด็กและ
เยาวชนเข้าร่วม 

ไม่น้อยกว่า 
180 คน

 - ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติตามวิถีทางศาสนาท่ี
ถูกต้อง
-ผู้เข้ารับการอบรมมีพฤติกรรมท่ีดี
งามตามหลักมารยาทของศาสนา
- ผู้เข้ารับการอบรมเกิดภูมิคุ้มกัน
ท่ีดี ท าให้สังคมสงบสุข
- เด็กและเยาวชน เกิดการ
เรียนรู้ สามารถน าความรู้
ไปปรับใช้กับตนเองและสังคม
ส่วนรวมได้อย่างมีความสุข

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 การเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลงเป้าหมาย  งบประมาณและตัวช้ีวัด KPI ในปี 2565

 เหตุผลการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้เป้าหมายสอดคล้องกับงบประมาณและน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  33



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

4 อบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม  ให้แก่ผู้นับถือ
ศาสนาอิสลาม

- เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดี ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม หลักธรรม
ค าสอนของศาสนามาเป็นแนวทาง
ในการด ารงชีวิต
- เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
- เพ่ือสร้างความสามัคคีและความ
สมานฉันท์ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคประชาชน

- ประชาชนในจังหวัดสตูลเข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 250 คน
- กิจกรรมท่ีจัดบริการประชาชน
ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม

      200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  จ านวนประชาชน
ท่ีเข้าร่วมและ

จ านวนกิจกรรม
ท่ีบริการ 

ไม่น้อยกว่า
 250 คน

- ลดปัญหาความขัดแย้งภายใน
สังคมจังหวัดสตูล
- ประชาชนมีภูมิคุ้มกันในการ
ด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข
- รัฐได้รับความร่วมมือในการ
บูรณาการท างานร่วมกันอย่างดี
จากภาคประชาชน

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ท่ีมา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 น. 187  รายการท่ี 7

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  34



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

4 อบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม  ให้แก่ผู้นับถือ
ศาสนาอิสลาม

- เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดี ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม หลักธรรม
ค าสอนของศาสนามาเป็นแนวทาง
ในการด ารงชีวิต
- เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
- เพ่ือสร้างความสามัคคีและความ
สมานฉันท์ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคประชาชน

- ประชาชนในจังหวัดสตูลเข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 180 คน
- กิจกรรมท่ีจัดบริการประชาชน
ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม

      200,000 200,000 200,000 200,000 160,000  - จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม 

ไม่น้อยกว่า 
180 คน
- จ านวน

ไม่น้อยกว่า
 2 กิจกรรม

- ลดปัญหาความขัดแย้งภายใน
สังคมจังหวัดสตูล
- ประชาชนมีภูมิคุ้มกันในการ
ด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข
- รัฐได้รับความร่วมมือในการ
บูรณาการท างานร่วมกันอย่างดี
จากภาคประชาชน

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 การเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลงเป้าหมาย  งบประมาณและตัวช้ีวัด KPI ในปี 2565

 เหตุผลการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้เป้าหมายสอดคล้องกับงบประมาณและน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  35



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

5 จัดงานแข่งขันเซปักตะกร้อ
(สตูลคัพเขาน้อยเกมส์)

 - เพ่ือส่งเสริมให้  เยาวชนและ
ประชาชนในจังหวัดสตูลได้ออก
ก าลังกายมีพลานามัยท่ีสมบูรณ์
แข็งแรงห่างไกลอบายมุข  
- เพ่ือให้เยาวชน ประชาชนมีน้ าใจ
นักกีฬา รู้กฏกติกา มารยาท
มีระเบียบวินัย รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์     
- เพ่ือร่วมจัดการแข่งขัน
เซปักตะกร้อกับหน่วยงานอ่ืน

 - จัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ  
จ านวน 1 คร้ัง

100,000      150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนทีม
ท่ีเข้าร่วมแข่งขัน

 - เยาวชน ประชาชนมีน้ าใจ
นักกีฬา รู้กฏกติกา มารยาทมี
ระเบียบวินัย รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
- เกิดความรัก สามัคคี สมานฉันท์
ลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ       
 - เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพทางกาย จิตใจดีข้ัน

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ท่ีมา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562   น.187  รายการท่ี 8

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  36



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

5 จัดงานแข่งขันเซปักตะกร้อ
(สตูลคัพเขาน้อยเกมส์)

 - เพ่ือส่งเสริมให้  เยาวชนและ
ประชาชนในจังหวัดสตูลได้ออก
ก าลังกายมีพลานามัยท่ีสมบูรณ์
แข็งแรงห่างไกลอบายมุข  
- เพ่ือให้เยาวชน ประชาชนมีน้ าใจ
นักกีฬา รู้กฏกติกา มารยาท
มีระเบียบวินัย รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์     
- เพ่ือร่วมจัดการแข่งขัน
เซปักตะกร้อกับหน่วยงานอ่ืน

 - จัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ  
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง

100,000      150,000 150,000 150,000 100,000 จ านวนทีม
ท่ีเข้าร่วมแข่งขัน

 - เยาวชน ประชาชนมีน้ าใจ
นักกีฬา รู้กฏกติกา มารยาทมี
ระเบียบวินัย รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
- เกิดความรัก สามัคคี สมานฉันท์
ลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ       
 - เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพทางกาย จิตใจดีข้ัน

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 การเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลงเป้าหมายและงบประมาณในปี 2565

 เหตุผลการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้เป้าหมายสอดคล้องกับงบประมาณและน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  37



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

6 อบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม  ให้แก่ผู้นับถือ
ศาสนาพุทธ

- เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดี ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม หลักธรรม
ค าสอนของศาสนามาเป็นแนวทาง
ในการด ารงชีวิต
- เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
- เพ่ือสร้างความสามัคคีและความ
สมานฉันท์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และภาคประชาชน

- ประชาชนท่ีนับถือศาสนาพุทธในจังหวัด
สตูลเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 คน
- กิจกรรมท่ีจัดต้องไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม

100,000      100,000 100,000 100,000 100,000  ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม

มีความพึงพอใจ

 - ประชาชนมีภูมิคุ้มกันในการ
ด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข
 - รัฐได้รับความร่วมมือในการ
บูรณาการท างานร่วมกันอย่างดี
จากภาคประชาชน

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ท่ีมา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562   น.188 รายการท่ี 9

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  38



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

6 อบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม  ให้แก่ผู้นับถือ
ศาสนาพุทธ

- เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดี ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม หลักธรรม
ค าสอนของศาสนามาเป็นแนวทาง
ในการด ารงชีวิต
- เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
- เพ่ือสร้างความสามัคคีและความ
สมานฉันท์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และภาคประชาชน

- ประชาชนท่ีนับถือศาสนาพุทธ
ในจังหวัดสตูลเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 75 คน
- กิจกรรมท่ีจัดต้องไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม

100,000      100,000 100,000 100,000 80,000  ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม

มีความพึงพอใจ

 - ประชาชนมีภูมิคุ้มกันในการ
ด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข
 - รัฐได้รับความร่วมมือในการ
บูรณาการท างานร่วมกันอย่างดี
จากภาคประชาชน

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 การเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลงเป้าหมายและงบประมาณในปี 2565

 เหตุผลการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้เป้าหมายสอดคล้องกับงบประมาณและน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  39



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

7 จัดการแข่งขันกีฬา
จาบังเกมส์

 - เพ่ือส่งเสริมให้เยาวฃนและ
ประชาชนมีทัศนคติท่ีดี เห็นคุณค่า
และความส าคัญของการเล่นกีฬา
- เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง 
สมบูรณ์ท้ังทางด้านร่างกายและ
จิตใจ อารมณ์และสังคม 
- เพ่ือสร้างความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
รู้แพ้ รู้ชนะรู้อภัย มีความรักสามัคคี
ในเพ่ือนพ้องและหมู่คณะ 
- เพ่ือร่วมรณรงค์และป้องกันให้
เยาวชนและประชาชนได้ห่างไกล
ยาเสพติด รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

 - เด็กเยาวชนและประชาชนได้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา ประมาณ 2,000 คน           
 - ประเภทกีฬาท่ีจัดการแข่งขันไม่น้อยกว่า 
4 ประเภท

300,000      350,000 350,000 350,000 350,000 มีผู้เข้าร่วม
แข่งขัน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

-เด็ก/เยาวชนและประชาชน 
มีสุขภาพร่างกายท่ีดี 
- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ลดปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน
ในชุมชน
- เด็ก/เยาวชน และประชาชน 
มีความรักใคร่สามัคคีเกิดเครือข่าย
ท่ีจะพัฒนาชุมชน
- สร้างนักกีฬาให้สามารถยก
ระดับเป็นตัวแทนของนักกีฬาของ
จังหวัดเพ่ือสร้างช่ือเสียงให้จังหวัด

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ท่ีมา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1/2562  น.188  รายการท่ี 10

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  40



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

7 จัดการแข่งขันกีฬา
จาบังเกมส์

 - เพ่ือส่งเสริมให้เยาวฃนและ
ประชาชนมีทัศนคติท่ีดี เห็นคุณค่า
และความส าคัญของการเล่นกีฬา
- เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง 
สมบูรณ์ท้ังทางด้านร่างกายและ
จิตใจ อารมณ์และสังคม 
- เพ่ือสร้างความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
รู้แพ้ รู้ชนะรู้อภัย มีความรักสามัคคี
ในเพ่ือนพ้องและหมู่คณะ 
- เพ่ือร่วมรณรงค์และป้องกันให้
เยาวชนและประชาชนได้ห่างไกล
ยาเสพติด รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

 - เด็กเยาวชนและประชาชนได้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา ประมาณ 2,000 คน        
 - ประเภทกีฬาท่ีจัดการแข่งขัน
ไม่น้อยกว่า 3 ประเภท

300,000      350,000 350,000 350,000 300,000 มีผู้เข้าร่วม
แข่งขัน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

-เด็ก/เยาวชนและประชาชน 
มีสุขภาพร่างกายท่ีดี 
- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ลดปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน
ในชุมชน
- เด็ก/เยาวชน และประชาชน 
มีความรักใคร่สามัคคีเกิดเครือข่าย
ท่ีจะพัฒนาชุมชน
- สร้างนักกีฬาให้สามารถยก
ระดับเป็นตัวแทนของนักกีฬาของ
จังหวัดเพ่ือสร้างช่ือเสียงให้จังหวัด

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 การเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลงเป้าหมายและงบประมาณในปี 2565

 เหตุผลการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้เป้าหมายสอดคล้องกับงบประมาณและน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  41



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

8  ศาสนิกสัมพันธ์ -เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความ
เข้าใจในหลักค าสอน ของแต่ละ
ศาสนาภายใต้พหุสังคม จังหวัดสตูล
- เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ และสร้าง
ความเข้าใจอันดี ระหว่างเด็กและ
เยาวชนทุกศาสนา
- เพ่ือให้เด็กและเยาวชนซ่ึงเป็น
ก าลังส าคัญ มีภูมิคุ้มกันสามารถ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

  - จัดอบรมให้กับเด็กและเยาวชน
ในจังหวัดสตูล ไม่น้อยกว่า 8 คร้ัง/
ปีงบประมาณ 
- เด็กและเยาวชน ไม่น้อยกว่า 1,000 คน

- 150,000 150,000 150,000 150,000  - นักเรียนมีความ
เข้าใจในหลักธรรม
ภายใต้พหุศาสนา

 - นักเรียนสามารถน าหลักค าสอน
ของแต่ละศาสนามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน
- สังคมจังหวัดสตูลสามารถอยู่ร่วม
กันได้อย่างสันติสุข

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

8  ศาสนิกสัมพันธ์ -เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความ
เข้าใจในหลักค าสอน ของแต่ละ
ศาสนาภายใต้พหุสังคม จังหวัดสตูล
- เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ และสร้าง
ความเข้าใจอันดี ระหว่างเด็กและ
เยาวชนทุกศาสนา
- เพ่ือให้เด็กและเยาวชนซ่ึงเป็น
ก าลังส าคัญ มีภูมิคุ้มกันสามารถ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

  - จัดอบรมให้กับเด็กและเยาวชน
ในจังหวัดสตูล ไม่น้อยกว่า 6 คร้ัง/
ปีงบประมาณ 
- เด็กและเยาวชน ไม่น้อยกว่า 600 คน

- 150,000 150,000 150,000 70,000   - เด็กและ
เยาวชน เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า 
600 คน

 - นักเรียนสามารถน าหลักค าสอน
ของแต่ละศาสนามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน
- สังคมจังหวัดสตูลสามารถอยู่ร่วม
กันได้อย่างสันติสุข

อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ท่ีมา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1/2562  น. 16  รายการท่ี 4

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงใหม่
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 การเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลงเป้าหมาย งบประมาณ และตัวช้ีวัด KPI ในปี 2565

 เหตุผลการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้เป้าหมายสอดคล้องกับงบประมาณและน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  42



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 จัดท ำและวำงซ้ังเชือก
เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกร
ทำงทะเล

- เพ่ือสร้ำงควำมม่ันคงทำงอำชีพให้กับ
ชุมชนชำวประมงพ้ืนบ้ำนท่ีท ำประมงใน
บริเวณชำยฝ่ังทะเลของจังหวัดสตูล
- เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกร่วมและควำม
เข้มแข็งภำยในชุมชนในกำรร่วมกัน
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรใต้ท้องทะเล
โดยเฉพำะชำยฝ่ังทะเลหน้ำชุมชน
ชำวประมงพ้ืนบ้ำน ให้มีปริมำณสัตว์น้ ำ
ทะเลเพ่ิมมำกข้ึนและย่ังยืน
- เพ่ือขยำยผลกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรสัตว์น้ ำทะเลในพ้ืนท่ีน ำร่อง 
โดยให้ซ้ังเชือกท ำหน้ำท่ีแหล่งเพำะฟัก
สัตว์น้ ำวัยอ่อน แหล่งอนุบำลสัตว์น้ ำ
ขนำดเล็ก รวมถึงปลำนำนำชนิดและ
สัตว์น้ ำทะเลอ่ืนๆ ได้มำอำศัยอยู่รวมกัน
- เพ่ือบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมซ้ังท่ีช ำรุด
ในจุดท่ีเหมำะสม น ำร่องในพ้ืนท่ีท่ี
ด ำเนินกำรมำก่อนหน้ำน้ีแล้ว ซ่ึงชุมชน
มีควำมพร้อมและมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกำร

- จัดท ำและวำงซ้ังเชือกในพ้ืนท่ีอ ำเภอ
ท่ีติดชำยฝ่ังทะเล จ ำนวน 4 อ ำเภอ 
5 ต ำบล 35 หมู่บ้ำน ๆ ละ 25 ต้น 
รวมท้ังส้ิน 875 ต้น
- จัดประชุม/ประชำคมเพ่ือก ำหนด
ต ำแหน่งวำงซ้ังเชือกท่ีเหมำะสม จัดอบรม
เชิงปฏิบัติกำร/กำรบ ำรุงดูแลรักษำ
- จัดท ำและวำงซ้ังเชือก (ซ่อมแซมในจุด
ท่ีช ำรุด)

- - - 5,000,000      - จ ำนวนสัตว์น้ ำ
เพ่ิมข้ึน

- ชุมชนชำวประมงพ้ืนบ้ำนมีควำม
ม่ันคงทำงอำชีพ
- สำมำรถอนุรักษ์ทรัพยำกรสัตว์
น้ ำทะเล โดยให้ซ้ังเชือกท ำหน้ำท่ี
เป็นแหล่งเพำะฟักสัตว์น้ ำทะเล
วัยอ่อน แหล่งอนุบำลสัตว์น้ ำทะเล
ขนำดเล็ก
- คุณภำพชีวิตของชำวประมงดีข้ึน

กองส่งเสริมฯ

 ท่ีมา น ำมำจำกแผนพัฒนำท้องถ่ิน (2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562  เปล่ียนแลงฉบับท่ี 8/2564 หน้ำ 3 รำยกำรท่ี 1

      2. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างย่ังยืน
         2.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

  ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1 กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกอุทยำนธรณีโลก กำรท่องเท่ียว กำรเกษตร และกำรค้ำสู่อำเซียนท่ีเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง
  ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 2 สร้ำงควำมเข้มแข็งภำคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่ำงย่ังยืน

 (เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 9/2564)

แบบ ผ 02

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างย่ังยืน  43



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 จัดท ำและวำงซ้ังเชือก
เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกร
ทำงทะเล

- เพ่ือสร้ำงควำมม่ันคงทำงอำชีพให้กับ
ชุมชนชำวประมงพ้ืนบ้ำนท่ีท ำประมงใน
บริเวณชำยฝ่ังทะเลของจังหวัดสตูล
- เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกร่วมและควำม
เข้มแข็งภำยในชุมชนในกำรร่วมกัน
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรใต้ท้องทะเล
โดยเฉพำะชำยฝ่ังทะเลหน้ำชุมชน
ชำวประมงพ้ืนบ้ำน ให้มีปริมำณสัตว์น้ ำ
ทะเลเพ่ิมมำกข้ึนและย่ังยืน
- เพ่ือขยำยผลกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรสัตว์น้ ำทะเลในพ้ืนท่ีน ำร่อง 
โดยให้ซ้ังเชือกท ำหน้ำท่ีแหล่งเพำะฟัก
สัตว์น้ ำวัยอ่อน แหล่งอนุบำลสัตว์น้ ำ
ขนำดเล็ก รวมถึงปลำนำนำชนิดและ
สัตว์น้ ำทะเลอ่ืนๆ ได้มำอำศัยอยู่รวมกัน
- เพ่ือบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมซ้ังท่ีช ำรุด
ในจุดท่ีเหมำะสม น ำร่องในพ้ืนท่ีท่ี
ด ำเนินกำรมำก่อนหน้ำน้ีแล้ว ซ่ึงชุมชน
มีควำมพร้อมและมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกำร

  - จัดประชุม/ประชาคม เพ่ือก าหนด
ต าแหน่งวางซ้ังเชือกท่ีเหมาะสม 
-  จัดท าและวางซ้ังเชือกในพ้ืนท่ีอ าเภอ
ติดชายฝ่ังทะเล 4 อ าเภอ 12 ต าบล 
76 หมู่บ้าน ๆ ละ 25 ต้น 
รวมท้ังส้ิน 1,900 ต้น

- -  - 8,868,400     - - จ ำนวนสัตว์น้ ำ
เพ่ิมข้ึน

- ชุมชนประมงพ้ืนบ้ำนมีควำม
ม่ันคงทำงอำชีพ
- สำมำรถอนุรักษ์ทรัพยำกรสัตว์
น้ ำทะเลโดยให้ซ้ังเชือกท ำหน้ำท่ี
เป็นแหล่งเพำะฟักสัตว์น้ ำทะเลวัย
อ่อนแหล่งอนุบำลสัตว์น้ ำทะเล
ขนำดเล็ก
- คุณภำพชีวิตของชำวประมงดีข้ึน

อบจ.สตูล
(กอง

สวัสดิกำร
สังคม)

 การเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลงเป้ำหมำยและงบประมำณในปี 2564

 เหตุผลการเปล่ียนแปลง น ำไปจัดท ำค ำของบประมำณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงใหม่

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวช้ีวัด (KPI)

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

 (เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 9/2564)

  ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1 กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกอุทยำนธรณีโลก กำรท่องเท่ียว กำรเกษตร และกำรค้ำสู่อำเซียนท่ีเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง
  ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 2 สร้ำงควำมเข้มแข็งภำคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่ำงย่ังยืน
     2. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างย่ังยืน
         2.2 แผนงานการเกษตร

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แบบ ผ 02/1

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างย่ังยืน  44



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 สาย สต.ถ.1-0031 
บ้านเกาะใหญ่ - บ้านบูเก็ต
ยามู อ.ควนกาหลง , 
อ.ควนโดน

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการคมนาคมของ
ประชาชนในการเดินทางและการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ
การค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง  4.868  กม. ไหล่ทางข้างละ 
0.00-1.00 ม. ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-50-37.5  E 100-48-42.3 
N 06-48-42.3  E 100-06-52.3

  -   9,998,000   -   -       10,400,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม 
 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย

อบจ.สตูล
กองช่าง

        3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 ท่ีมา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562  หน้า 226 รายการท่ี 36

     3. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง

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

 (เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 9/2564)
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก การท่องเท่ียว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แบบ ผ 02/1

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง  45



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ปรับปรุงถนน
สาย สต.ถ.1-0031 
บ้านเกาะใหญ่ - บ้านบูเก็ต
ยามู อ.ควนกาหลง , 
อ.ควนโดน

 - เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการคมนาคมของ
ประชาชนในการเดินทางและการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ
การค้าขาย

 - ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทาง  4.868  กม. ไหล่ทางข้างละ 
0.00-1.00 ม. ตามแบบท่ีก าหนด
N 06-50-37.5  E 100-48-42.3 
N 06-48-42.3  E 100-06-52.3
-ด าเนินการในปี 2565 ระยะทาง 2.100
 กม.

  -   9,998,000   -   -       10,400,000  ถนนได้รับการ
ปรับปรุงให้

สามารถใช้งาน
ได้และเป็นไป
ตามมาตรฐาน
งานทางหลวง

ท้องถ่ิน

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม 
 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย

อบจ.สตูล
กองช่าง

เปล่ียนแปลงเป้าหมาย และตัวช้ีวัด KPI ในปี 2565 และเปล่ียนแปลงจาก ผ 02/1 เป็น ผ 02

 เหตุผลการเปล่ียนแปลง น าไปจัดท างบประมาณในปี2565

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก การท่องเท่ียว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง
     3. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง
        3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 การเปล่ียนแปลง

 (เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 9/2564)

รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงใหม่
รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

แบบ ผ 02

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง  46


	1.ปก ปล.ฉ.9-64.pdf (p.1)
	2.ประกาศ.pdf (p.2)
	3.สารบัญปล. ฉ.9-64.pdf (p.3)
	4.บทนำปล. ฉ.9-64.pdf (p.4)
	5 ย.1.pdf (p.5-6)
	6.ย.2.pdf (p.7-8)
	7.ย.3.pdf (p.9-12)
	8.ย.4.pdf (p.13-14)
	9.ย.5.pdf (p.15-16)
	10.ย.6.pdf (p.17-45)
	11. 02-1.pdf (p.46-47)
	12.02-1.pdf (p.48-49)

