แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4/2563)

หน้า
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4/2563)
1. บทนา

1

2. รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02/1 โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืนสังคมสงบสุข

2

บทนำ
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นการกาหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวั ด สตู ล เป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาที่ ได้ ว างไว้ แ ล้ ว และให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 อาศัยอานาจตามความในข้อ 22/2 ในกรณี การเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเกี่ยวกับงานพระราชดาริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอานาจผู้บริหารท้องถิ่น
เหตุผลและควำมจำเป็นในกำรจัดทำแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4/2563)
เหตุผลและความจาเป็นในการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่
4/2563) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อให้
กิจกรรมมีความสอดคล้องกับโครงการและงบประมาณที่จะดาเนินโครงการ

1

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4/2563)
ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
6.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 ก่อสร้างลานกีฬาและ
นันทนาการชุมชน

ที่มา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา
ก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการชุมชน
จังหวัดสตูล
ตามแบบที่กรมพลศึกษากาหนด
- เพื่อให้จงั หวัดสตูลมีสนามกีฬาที่ได้
มาตรฐาน
- เพื่อให้ประชาชนได้ออกกาลังกาย

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)
-

นามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 น. 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
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2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

12,000,000

ตัวชี้วัด (KPI)

2565
(บาท)
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี - ประชาชนมีสถานที่ออกกาลัง
อบจ.สตูล
ความพึงพอใจ กายและทากิจกรรมร่วมกันในชุมชน (กองการศึกษาฯ)
ร้อยละ 70 - ประชาชนมีสุขภาพกายใจ
ที่แข็งแรง

รายละเอียดทีเ่ ปลีย่ นแปลงใหม่
ที่

โครงการ

1 พัฒนาศักยภาพสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล (เฟส 1)

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีสนามกีฬา ลานกีฬา
ที่มีมาตรฐานสามารถใช้เป็นสถานที่
ฝึกซ้อมและจัดการแข่งขันกีฬา
ในระดับต่างๆ
- เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ
ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ภายในสนาม
กีฬาอบจ.สตูล ตามแบบแปลน อบจ.สตูล
ประกอบด้วย
- ก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอลพร้อม
ปรับปรุงพื้นที่ด้วยยางสังเคราะห์สาหรับสนาม
กีฬาจากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ
หนาไม่นอ้ ยกว่า 7 ม.ล. ตาม มอก.
2683-2558 ประเภท C ที่ขึ้นทะเบียน
นวัตกรรมไทย
พร้อมอุปกรณ์และตีเส้นสนามแบบมาตรฐาน
- ก่อสร้างลาน คสล. สนามบาสเกตบอล
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 1,240 ตารางเมตร
- ก่อสร้างลาน คสล. สนามวอลเลย์บอล
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 1,150 ตารางเมตร
- ก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์สาหรับ
ออกกาลังกายทั่วไป พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 950
ตารางเมตร

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)
-

2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
- 15,000,000

ตัวชี้วัด (KPI)
- ผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80
- สนามกีฬา
อบจ.สตูล
จัดการแข่งขัน
ในระดับต่างๆ
ไม่นอ้ ยกว่า
80 ครั้ง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- จังหวัดสตูลศักยภาพรองรับการ
อบจ.สตูล
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับ (กองการศึกษาฯ)
เขตหรือระดับชาติ
- ประชาชนได้รับการพัฒนา
สติปญ
ั ญา จิตใจและสังคมด้วยการ
ออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ร่างกาย

การเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ย้ายงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี 2564 ไปตั้งไว้ในปี 2565 ตัวชี้วดั และผลที่คาดว่าจะได้รบั

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

1. เนื่องจากเป็นสนามกีฬาที่ประชาชนในอาเภอและอาเภอใกล้เคียงมาใช้บริการจานวนมาก จึงต้องปรับปรุงให้มีลานกีฬาที่มีมาตรฐานรองรับความต้องการใช้สนามต่างๆ ของประชาชน
2. เพื่อนาเสนอขอรับงบประมาณภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2 ก่อสร้างโรงยิมเนเซี่ยม
- เพื่อให้มีสนามกีฬามาตรฐาน
- ก่อสร้างโรงยิมเซี่ยมภายในสนามกีฬาอบจ.
ภายในสนามกีฬาอบจ.สตูล สามารถใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมและ สตูล ตามแบบที่กาหนด
จัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ
ตลอดรวมถึงนักท่องเที่ยวในรูปแบบ
เชิงกีฬาและใช้ในการออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ

ที่มา

2562
(บาท)
-

2563
(บาท)
-

2564
(บาท)

92,070,000

ตัวชี้วัด (KPI)

2565
(บาท)
-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมี - จังหวัดสตูลมีศักยภาพในด้าน
ความพึงพอใจ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวใน
ร้อยละ 70 รูปแบบเชิงกีฬา
- เยาวชนและประชาชนได้รับการ
พัฒนาสติปญ
ั ญา จิตใจ และสังคม
ด้วยการออกกาลังกายเพื่อพัฒนา
สุขภาพร่างกาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

นามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (2561-2565) ฉบับทบทวน ปี 2562 น.232

รายละเอียดทีเ่ ปลีย่ นแปลงใหม่
ที่

โครงการ

2 พัฒนาศักยภาพสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล (เฟส 2)

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีสนามกีฬามีโรงยิมเนเซี่ยม - ก่อสร้างโรงยิมเซี่ยม ขนาด 1,000 ที่นั่ง
ขนาด 1,000 ที่นั่ง ที่มีมาตรฐาน
ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สามารถใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมและ สตูล ตามแบบแปลนการกีฬาแห่งประเทศไทย
จัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ
- เพื่อให้ประชาชนใช้ในการออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพ

รวม 2 โครงการ

การเปลี่ยนแปลง
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)
-

-

2563
(บาท)
92,070,000

-

-

92,070,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

2565
(บาท)
-

-

- ผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80
- จัดการแข่งขัน
ในระดับต่างๆ
ไม่นอ้ ยกว่า 80
ครั้ง/ปี

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- จังหวัดสตูลมีศักยภาพรองรับ
การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันใน
ระดับเขตหรือระดับชาติ
- ประชาชนได้รับการพัฒนา
สติปญ
ั ญา จิตใจ และสังคมด้วย
การออกกาลังกายเพื่อพัฒนา
สุขภาพร่างกาย

- 15,000,000

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั และผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. เนื่องจากเป็นสนามกีฬาในระดับจังหวัดและมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ จานวนมาก จึงต้องพัฒนาสนามกีฬาให้มีมาตรฐานพร้อมรองรับการฝึกซ้อมและจัดแข่งขันในระดับต่างๆ
2. เพื่อนาเสนอขอรับงบประมาณภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
อบจ.สตูล
(กองการศึกษาฯ)

