แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2563)

หน้า
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2563)
1. บทนา

1

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.01)

2

3. รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง
แบบ ผ.02 โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

3
4

แบบ ผ.02/1 โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง

5

บทนำ
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพั ฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 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 ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 อาศัยอานาจตามความในข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เหตุผลและควำมจำเป็นในกำรจัดทำแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2563)
เหตุผลและความจาเป็นในการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 (เปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่ 3/2563) เพื่อประกอบการขอรับงบประมาณจากสานักงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเพื่อให้กิจกรรมมีความสอดคล้องกับโครงการและงบประมาณ
ที่จะดาเนินการโครงการ

1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2563)
ปี 2561

ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม
งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณที่
งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณที่
งบประมาณ งบประมาณที่
งบประมาณ งบประมาณที่
ที่
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน งบประมาณ
เดิม
เดิม
เดิม
เดิม
เดิม
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปล
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
(บาท)
(บาท)
โครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ยุทธศาสตร์

ปี 2562

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

-

-

-

6

64,602,800 120,166,600

-

-

-

-

-

6

64,602,800 120,166,600

-

-

1

200,000

260,000

1

200,000

260,000

1

1

200,000

260,000

1

200,000

260,000

1

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

1

100,000

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

1

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

120,166,600

-

6

120,166,600

200,000

260,000

3

780,000

200,000

260,000

3

780,000

320,000

1

320,000

500,000

1,300,000

1

1,300,000

-

2

1,620,000

260,000

11

122,566,600

4. ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน
แผนงานการเกษตร
รวม

-

-

-

-

-

-

7.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

รวม

-

-

-

-

-

-

2

600,000

1,620,000

-

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

-

3

800,000

1,880,000

7

2

-

-

-

-

64,802,800 120,426,600

1

200,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2563)
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและอุทยำนธรณีสตูลแบบมีส่วนร่วมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูลที่ 4 จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน
4. ยุทธศำสตร์จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน
4.1 แผนงำนกำรเกษตร
โครงการเดิม

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบนั )

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)

ที่
1 คลองสวยน้ำใส

งบประมำณ ตังไว้ 200,000.- บำท
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2563 - 2565

คลองสวยน้ำใส

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจำกมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดเข้ำร่วมโครงกำรมำกขึน

งบประมาณ ตั้งไว้ 260,000.- บาท
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2563 - 2565

3

นามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวนปี 2562
หน้ำที่ 157 รำยกำรที่ 2

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่ำง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2563)
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูลที่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
7. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการเดิม

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)

1 อบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง
เป้าหมาย
- ผู้นาศาสนา คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ในจังหวัดสตูล
งบประมาณ ตั้งไว้ 100,000.- บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีจานวนเพิ่มขึ้นและ
การอบรมศึกษาดูงาน ณ ต่างจังหวัด ทาให้
งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงมีความ
จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

หน้าที่ 200 รายการที่ 1

กองกิจการสภา

ปริมาณทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ที่จาเป็นต้องซ่อมแซม/ปรับปรุง มีปริมาณ
มากขึ้น

หน้าที่ 201 รายการที่ 1

กองช่าง

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

อบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง
เป้าหมาย
- ผู้นาศาสนา คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการ พนักงานของรัฐ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนใน
จังหวัดสตูล จานวน 130 คน
งบประมาณ ตั้งไว้ 320,000.-บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2563

7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 ปรับปรุง บารุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องจักรกล ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ ปรับปรุง บารุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องจักรกล ที่ดินและ
อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.
สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.
งบประมาณ ตั้งไว้ 500,000.- บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563

นามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวนปี 2562

งบประมาณ ตั้งไว้ 1,300,000.-บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2563

4

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02/1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562
(เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3/2563)
โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเทีย่ ว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูลที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ ถึง
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ ถึง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการเดิม

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวนปี 2562

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งาน บูรณะ/ปรับปรุงถนน (ซ่อมแซม/Pevement In-Place Recycling/เสริมผิวแอสฟัลท์ (Asphalt Overlay)/ขยายไหล่ทาง ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต/พาราแอสฟัลท์คอนกรีต/ผิวจราจร คสล.
1

สาย สต.ถ.1-0007 บ้านคลองขุด - บ้านหัวทาง
อ.ละงู จ.สตูล

สาย สต.ถ.1-0007 บ้านคลองขุด - บ้านหัวทาง
อ.ละงู จ.สตูล

เปลี่ยนแปลงระยะทางเพื่อดาเนินการ
ตลอดสาย(เต็มสายทาง)

เป้าหมาย : ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 4.045 กม.
ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 ม. (ปี 64,65 ขอปรับปรุงผิวจราจรเป็น
คสล. 2.000 กม.) ตามแบบที่กาหนด
N 06-53-07.8 E 099-48-51.8
N 06-52-22.5 E 099-46-56.0

เป้าหมาย : ผิวจราจร คสล. กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 4.059
กม. ช่วงที่ 1 0+000 ถึง 4+021 ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ช่วงที่ 2 4+021 ถึง 4+059 ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
ตามแบบที่กาหนด

งบประมาณ ตั้งไว้ 10,000,000.- บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564

งบประมาณ ตั้งไว้ 29,190,600.-บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2564

5

หน้าที่ 222 รายการที่ 28

กองช่าง

ที่

โครงการเดิม

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)

2 สาย สต.ถ.1-0002 บ้านควนเก - บ้านอุใดเจริญ
อ.ท่าแพ, อ.ควนกาหลง จ.สตูล

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

สาย สต.ถ.1-0002 บ้านควนเก - บ้านอุใดเจริญ
อ.ท่าแพ, อ.ควนกาหลง จ.สตูล

เปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มระยะทางให้ครอบคลุม
กับพื้นที่ที่ชารุดเสียหาย

นามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวนปี 2562

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน้า 215 รายการที่ 7 และ
แก้ไข ครั้งที่ 2/2562
หน้าที่ 3 รายการที่ 1

กองช่าง

หน้าที่ 213 รายการที่ 2

กองช่าง

เป้าหมาย : ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 2.462 กม.
เป้าหมาย : ผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 ม. (ผิวจราจรเดิมกว้าง 5.00 ม. ขยายไหล่ กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 5.300 กม.
ทางข้างละ 1.50 ม.) ตามแบบที่กาหนด
ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ตามแบบที่กาหนด
N 06-50-17.4 E 099-55-27.8
N 06-52-56.6 E 099-55-56.2

งบประมาณ ตั้งไว้ 10,800,000.- บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564
3 สาย สต.ถ.1-0009 บ้านควนไสน - คลองละงู
ต.กาแพง, ต.เขาขาว ,ต.น้าผุด อ.ละงู จ.สตูล

งบประมาณ ตั้งไว้ 29,680,000.-บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2564
สาย สต.ถ.1-0009 บ้านควนไสน - คลองละงู
ต.กาแพง, ต.เขาขาว ,ต.น้าผุด อ.ละงู จ.สตูล

เปลี่ยนแปลงระยะทางเพื่อดาเนินการให้
ครอบคลุมกับพื้นที่ที่ชารุดเสียหาย

เป้าหมาย : ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 8.634 กม.
ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 ม. ตามแบบที่กาหนด
N 06-56-24.5 E 099-47-03.4
N 06-56-26.6 E 099-52-22.7

เป้าหมาย : ผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 8.634 กม.
ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ตามแบบที่กาหนด
- ปีงบประมาณ 2564 ระยะทาง 4.200 กม.

งบประมาณ ตั้งไว้ 17,856,800.- บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564

งบประมาณ ตั้งไว้ 20,160,000.-บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2564
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ที่

โครงการเดิม

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)

4 สาย สต.ถ.1-0016 บ้านผัง 6 - บ้านผังปาล์ม 5 อ.มะนัง

สาย สต.ถ.1-0016 บ้านผัง 6 - บ้านผังปาล์ม 5 อ.มะนัง

เป้าหมาย : ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 5.150 กม.
ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 ม. ตามแบบที่กาหนด
N 06-56-34.9 E 099-56-34.0
N 07-01-05.8 E 099-55-50.4

เป้าหมาย : ผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 5.150 กม.
ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ตามแบบที่กาหนด
- ปีงบประมาณ 2564 ระยะทาง 4.520 กม.

งบประมาณ ตั้งไว้ 11,760,000.- บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564

งบประมาณ ตั้งไว้ 21,696,000.-บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2564

5 สาย สต.ถ.1-0057 บ้านน้าหรา - บ้านควนกาหลง
ต.ทุ่งนุ้ย , ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

สาย สต.ถ.1-0057 บ้านน้าหรา - บ้านควนกาหลง
ต.ทุ่งนุ้ย , ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

เป้าหมาย : ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 3.500 กม.
ตามแบบที่กาหนด
N 06-52-35.2 E 100-05-03.0
N 06-51-44.4 E 100-04-14.6

เป้าหมาย : ผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 3.500 กม.
ตามแบบที่กาหนด
- ปีงบประมาณ 2564 ระยะทาง 2.700 กม.

งบประมาณ ตั้งไว้ 5,400,000.- บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564

งบประมาณ ตั้งไว้ 9,720,000.-บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2564
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เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

นามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวนปี 2562

เปลี่ยนแปลงระยะทางเพื่อดาเนินการตาม
สภาพข้อเท็จจริง

หน้าที่ 214 รายการที่ 3 และแก้ไข
ครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 3 รายการที่ 1

กองช่าง

เปลี่ยนแปลงระยะทางเพื่อดาเนินการตาม
สภาพข้อเท็จจริง

หน้าที่ 216 รายการที่ 11 และแก้ไข
ครั้งที่ 2/2562
หน้าที่ 4 รายการที่ 3

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

โครงการเดิม

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)

6 สาย สต.ถ.1-0010 บ้านป่าฝาง - บ้านทุ่งเสม็ด
ต.กาแพง อ.ละงู จ.สตูล

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

สาย สต.ถ.1-0010 บ้านป่าฝาง - บ้านทุ่งเสม็ด
ต.กาแพง อ.ละงู จ.สตูล

นามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
ฉบับทบทวนปี 2562

เปลี่ยนแปลงระยะทางเพื่อดาเนินการตาม หน้าที่ 215 รายการที่ 8 และแก้ไขครั้งที่
สภาพข้อเท็จจริง
2/2562 หน้าที่ 4 รายการที่ 2

เป้าหมาย : ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 5.554 กม.
ตามแบบที่กาหนด
N 06-56-33.2 E 099-47-00.9
N 06-58-47.8 E 099-47-30.7

เป้าหมาย : ผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 5.554 กม.
ตามแบบที่กาหนด
- ปีงบประมาณ 2564 ระยะทาง 2.700 กม.

งบประมาณ ตั้งไว้ 8,786,000.- บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564

งบประมาณ ตั้งไว้ 9,720,000.-บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2564

8

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

