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บทน ำ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548 และ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ.2561 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  

เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้ว และให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเก่ียวกับงานพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น 

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

(เปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 4/2563) 

  เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 
4/2563) เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพ่ือให้
กิจกรรมมีความสอดคล้องกับโครงการและงบประมาณท่ีจะด าเนินโครงการ 

 
 



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 กอ่สร้างลานกฬีาและ

นนัทนาการชุมชน

 - เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุการกฬีา

จงัหวดัสตูล

- เพื่อใหจ้งัหวดัสตูลมีสนามกฬีาที่ได้

มาตรฐาน

- เพื่อใหป้ระชาชนได้ออกก าลังกาย

 กอ่สร้างลานกฬีาและนนัทนาการชุมชน 

ตามแบบที่กรมพลศึกษาก าหนด

 - -  - 12,000,000   - ประชาชนมี

ความพงึพอใจ

ร้อยละ 70

 - ประชาชนมีสถานที่ออกก าลัง

กายและท ากจิกรรมร่วมกนัในชุมชน

- ประชาชนมีสุขภาพกายใจ

ที่แข็งแรง

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล

ฉบบัทบทวนป ี2562 (เปลี่ยนแปลงฉบบัที ่4/2563)

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข.ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสตูล ที ่6 พฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกดิความยั่งยนื สังคมสงบสุข

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

6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติประชาชนให้เกิดความยั่งยนื สังคมสงบสุข

   6.7 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

แบบ ผ.02/1

ยทุธศาสตร์ที่  6 พฒันาคุณภาพชีวติประชาชนใหเ้กดิความยั่งยนื สังคมสงบสุข  2



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 พฒันาศักยภาพสนามกฬีา

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั

สตูล (เฟส 1)

 - เพื่อใหม้ีสนามกฬีา ลานกฬีา 

ที่มีมาตรฐานสามารถใช้เปน็สถานที่

ฝึกซ้อมและจดัการแข่งขันกฬีา

ในระดับต่างๆ 

- เพื่อใหป้ระชาชนใช้ในการ

ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ

กอ่สร้างลานกฬีาอเนกประสงค์ภายในสนาม

กฬีาอบจ.สตูล ตามแบบแปลน อบจ.สตูล 

ประกอบด้วย

 - กอ่สร้างหลังคาสนามฟตุซอลพร้อม

ปรับปรุงพื้นที่ด้วยยางสังเคราะหส์ าหรับสนาม

กฬีาจากวสัดุยางสังเคราะหแ์ละยางธรรมชาติ

 หนาไม่นอ้ยกวา่ 7 ม.ล. ตาม มอก.

2683-2558 ประเภท C ที่ขึ้นทะเบยีน

นวตักรรมไทย 

พร้อมอปุกรณ์และตีเส้นสนามแบบมาตรฐาน

- กอ่สร้างลาน คสล. สนามบาสเกตบอล

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,240 ตารางเมตร

- กอ่สร้างลาน คสล. สนามวอลเลยบ์อล

พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 1,150 ตารางเมตร 

- กอ่สร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ส าหรับ

ออกก าลังกายทั่วไป พื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 950 

ตารางเมตร

 - - - - 15,000,000  - ผู้ใช้บริการ

มีความพงึพอใจ

ร้อยละ 80

- สนามกฬีา

อบจ.สตูล

จดัการแข่งขัน

ในระดับต่างๆ 

ไม่นอ้ยกวา่

 80 คร้ัง

 - จงัหวดัสตูลศักยภาพรองรับการ

เปน็เจา้ภาพจดัการแข่งขันในระดับ

เขตหรือระดับชาติ

- ประชาชนได้รับการพฒันา

สติปญัญา จติใจและสังคมด้วยการ

ออกก าลังกายเพื่อพฒันาสุขภาพ

ร่างกาย

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)

 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 1. เนื่องจากเป็นสนามกฬีาที่ประชาชนในอ าเภอและอ าเภอใกล้เคียงมาใช้บริการจ านวนมาก จงึต้องปรับปรุงให้มีลานกฬีาที่มีมาตรฐานรองรับความต้องการใช้สนามต่างๆ ของประชาชน

2. เพื่อน าเสนอขอรับงบประมาณภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

 การเปลี่ยนแปลง  เปล่ียนแปลงชื่อโครงการ  วตัถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณ ยา้ยงบประมาณที่ต้ังไวใ้นปี 2564 ไปต้ังไวใ้นปี 2565 ตัวชี้วดั และผลที่คาดวา่จะได้รับ 

รายละเอียดทีเ่ปลีย่นแปลงใหม่

ยทุธศาสตร์ที่  6 พฒันาคุณภาพชีวติประชาชนใหเ้กดิความยั่งยนื สังคมสงบสุข  3



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

2 กอ่สร้างโรงยมิเนเซ่ียม

ภายในสนามกฬีาอบจ.สตูล

 - เพื่อใหม้ีสนามกฬีามาตรฐาน

สามารถใช้เปน็สถานที่ฝึกซ้อมและ

จดัการแข่งขันกฬีาในระดับต่างๆ 

ตลอดรวมถึงนกัทอ่งเที่ยวในรูปแบบ

เชิงกฬีาและใช้ในการออกก าลังกาย

เพื่อสุขภาพ

 - กอ่สร้างโรงยมิเซ่ียมภายในสนามกฬีาอบจ.

สตูล ตามแบบที่ก าหนด

 - - 92,070,000    - - ประชาชนมี

ความพงึพอใจ

ร้อยละ 70

 - จงัหวดัสตูลมีศักยภาพในด้าน

การพฒันาด้านการทอ่งเที่ยวใน

รูปแบบเชิงกฬีา

- เยาวชนและประชาชนได้รับการ

พฒันาสติปญัญา จติใจ และสังคม

ด้วยการออกก าลังกายเพื่อพฒันา

สุขภาพร่างกาย

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

2 พฒันาศักยภาพสนามกฬีา

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั

สตูล (เฟส 2)

 - เพื่อใหม้ีสนามกฬีามีโรงยมิเนเซ่ียม

 ขนาด 1,000 ที่นั่ง ที่มีมาตรฐาน

สามารถใช้เปน็สถานที่ฝึกซ้อมและ

จดัการแข่งขันกฬีาในระดับต่างๆ 

- เพื่อใหป้ระชาชนใช้ในการออก

ก าลังกายเพื่อสุขภาพ

 - กอ่สร้างโรงยมิเซ่ียม ขนาด 1,000 ที่นั่ง

ภายในสนามกฬีาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

สตูล  ตามแบบแปลนการกฬีาแหง่ประเทศไทย 

 - - 92,070,000    - -  - ผู้ใช้บริการ

มีความพงึพอใจ

ร้อยละ 80

- จดัการแข่งขัน

ในระดับต่างๆ 

ไม่นอ้ยกวา่ 80 

คร้ัง/ปี

 - จงัหวดัสตูลมีศักยภาพรองรับ

การเปน็เจา้ภาพจดัการแข่งขันใน

ระดับเขตหรือระดับชาติ

- ประชาชนได้รับการพฒันา

สติปญัญา จติใจ และสังคมด้วย

การออกก าลังกายเพื่อพฒันา

สุขภาพร่างกาย

อบจ.สตูล

(กองการศึกษาฯ)

 -  -    92,070,000            -     15,000,000รวม 2 โครงการ

รายละเอียดทีเ่ปลีย่นแปลงใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่มา  น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (2561-2565) ฉบับทบทวน ปี 2562 น.232

 การเปลี่ยนแปลง

 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

 เปล่ียนแปลงชื่อโครงการ  วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วดั และผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. เนื่องจากเป็นสนามกฬีาในระดับจงัหวดัและมีการแข่งขันกฬีาประเภทต่างๆ จ านวนมาก จงึต้องพัฒนาสนามกฬีาให้มีมาตรฐานพร้อมรองรับการฝึกซ้อมและจดัแข่งขันในระดับต่างๆ

2. เพื่อน าเสนอขอรับงบประมาณภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตร์ที่  6 พฒันาคุณภาพชีวติประชาชนใหเ้กดิความยั่งยนื สังคมสงบสุข  4
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