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ฝ่ายนโยบายและแผน 
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องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
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2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ปรับปรุง ซ่อมแซม 
บ ำรุงรักษำสนำมกีฬำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สตูลมำตรฐำนแห่งท่ี 2

 - เพ่ือให้สนำมกีฬำเป็นสนำมกีฬำ
ท่ีได้มำตรฐำนสำกลรองรับกำร
แข่งขันในระดับภูมิภำคและ
ประเทศได้

- ควำมพร้อมและมำตรฐำนสนำม 
อบจ.สตูล
- สนำมกีฬำ ท่ีได้มำตรฐำน รองรับกำร
แข่งขันกีฬำระดับภำค/ประเทศ
-ประชำชนได้มีพ้ืนท่ี
ออกก ำลังกำยท่ีได้
มำตรฐำนสำกล

 - - 500,000 500,000 500,000  จ ำนวนสนำมท่ีมี
มำตรฐำน 1 สนำม

 - สนำมกีฬำสำมำรถรองรับกำร
แข่งขันในระดับภูมิภำคและ
ระดับประเทศได้
-ประชำชนในจังหวัดสตูลใช้เวลำ
ว่ำงให้เกิดประโยชน์
- ประชำชนมีสุขภำพร่ำงกำย และ
จิตใจท่ีดี

กองกำรศึกษำฯ

ท่ีมา น ำมำจำกแผนพัฒนำท้องถ่ิน (2561-2565) น.190 รำยกำรท่ี 14

      6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนให้เกิดควำมย่ังยืน สังคมสงบสุข
      6.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

  ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 6 พัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนให้เกิดควำมย่ังยืน สังคมสงบสุข

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 
แก้ไขคร้ังท่ี 5/2563

  ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 3 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภำพชีวิต บนฐำนของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

แบบ ผ.02

ยุทธศำสตร์ท่ี  6 พัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนให้เกิดควำมย่ังยืน สังคมสงบสุข  1



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ปรับปรุง ซ่อมแซม 
บ ำรุงรักษำสนำมกีฬำ
มำตรฐำนแห่งท่ี 2
องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสตูล

 - เพ่ือให้สนำมกีฬำเป็นสนำมกีฬำ
ท่ีได้มำตรฐำนสำกลรองรับกำร
แข่งขันในระดับภูมิภำคและ
ประเทศได้

- ควำมพร้อมและมำตรฐำนสนำมกีฬำ
อบจ.สตูล
- สนำมกีฬำ ท่ีได้มำตรฐำน รองรับกำร
แข่งขันกีฬำระดับภำค/ประเทศ
-ประชำชนได้มีพ้ืนท่ีออกก ำลังกำย
ท่ีได้มำตรฐำนสำกล

 - - 500,000 500,000 500,000  จ ำนวนสนำมท่ีมี
มำตรฐำน 1 สนำม

 - สนำมกีฬำสำมำรถรองรับกำร
แข่งขันในระดับภูมิภำคและ
ระดับประเทศได้
-ประชำชนในจังหวัดสตูลใช้เวลำ
ว่ำงให้เกิดประโยชน์
- ประชำชนมีสุขภำพร่ำงกำย และ
จิตใจท่ีดี

กองกำรศึกษำฯ

 การแก้ไข แก้ไขช่ือโครงกำร

 เหตุผลการแก้ไข เพ่ือแก้ไขช่ือให้ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง

รายละเอียดท่ีแก้ไขใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี  6 พัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนให้เกิดควำมย่ังยืน สังคมสงบสุข  2



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1  ก่อสร้างหอประชุม

นานาชาติจังหวัดสตูล

 - เพ่ือเป็นสถานท่ีจัดประชุม

สัมมนาและจัดนิทรรศการ/

กิจกรรมด้านการท่องเท่ียวหรือ

ด้านศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับ

จังหวัดระดับภาค ระดับประเทศ

และระดับนานาชาติ

- เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและสร้างมูลค่า

ให้กับการท่องเท่ียวของจังหวัด

สตูล

 - ก่อสร้างอาคาร

หอประชุมขนาด 3,000 ท่ีน่ัง 

พร้อมท้ังส่ิงอ านวยความสะดวก

และการบริการท่ีครบครันทันสมัย

 - งานครุภัณฑ์

 - งานภูมิทัศน์ 

 - งานระบบไฟฟ้าบริเวณท่ีดิน

ของอบจ.สตูล ต.ควนโดน 

อ.ควนโดน จ.สตูล จ านวน 27 ไร่

(โฉนดเลขท่ี 12906)

  -   -   -      80,000,000   -   - ร้อยละ 70 

ของประชาชน

มีความพึงพอใจ

 - จังหวัดสตูลมีศักยภาพ

ในด้านการท่องเท่ียว

- ท าให้เกิดการหมุนเวียนของ

กระแสเงินในจังหวัดเพ่ิมข้ึน

- ท าให้เกิดการจ้างงานในพ้ืนท่ี

เพ่ิมข้ึน

 ส านักปลัดฯ

      1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน
        1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก การท่องเท่ียว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

 ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสตูล ท่ี 1 พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน

แก้ไขคร้ังท่ี 5/2563

ท่ีมา  น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 น.212 รายการท่ี 9

แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน  1



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1  ก่อสร้างหอประชุม

นานาชาติจังหวัดสตูล

 - เพ่ือเป็นสถานท่ีจัดประชุม

สัมมนาและจัดนิทรรศการ/

กิจกรรมด้านการท่องเท่ียวหรือ

ด้านศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับ

จังหวัดระดับภาค ระดับประเทศ

และระดับนานาชาติ

- เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและสร้างมูลค่า

ให้กับการท่องเท่ียวของจังหวัด

สตูล

 - ก่อสร้างอาคาร

หอประชุมขนาด 3,000 ท่ีน่ัง 

พร้อมท้ังส่ิงอ านวยความสะดวก

และการบริการท่ีครบครันทันสมัย

 - งานครุภัณฑ์

 - งานภูมิทัศน์ 

 - งานระบบไฟฟ้าบริเวณท่ีดิน

ของอบจ.สตูล ต.ควนโดน 

อ.ควนโดน จ.สตูล จ านวน 27 ไร่ 

(โฉนดเลขท่ี 12906)

  -   -   -   -   80,000,000   - ร้อยละ 70 

ของประชาชน

มีความพึงพอใจ

 - จังหวัดสตูลมีศักยภาพ

ในด้านการท่องเท่ียว

- ท าให้เกิดการหมุนเวียนของ

กระแสเงินในจังหวัดเพ่ิมข้ึน

- ท าให้เกิดการจ้างงานในพ้ืนท่ี

เพ่ิมข้ึน

 ส านักปลัดฯ

        1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

 การแก้ไข

 เหตุผลการแก้ไข

 แก้ไขปีท่ีด าเนินการจากเดิมต้ังไว้ในปี 2564 ไปต้ังไว้ในปี 2565

เพ่ือน าไปขอสนับสนุนงบประมาณในปี 2565

รายละเอียดท่ีแก้ไขใหม่

ท่ี
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน  2



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 สาย  สต.ถ.1-0061 
บ้านห้วยไทร - บ้านผัง 41 
ต.ละงู อ.ละงู, 
ต.ควนกาหลง 
อ.ควนกาหลง
จ.สตูล

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชน
ในการเดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและการ
ค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง  6.00 ม. 
ระยะทาง  2.025  กม.
ไหล่ทางข้างละ0.00 - 1.00 ม.
ตามแบบท่ีก าหนด  
N 06-51-39.9
E 099-52-25.3
N 06-52-53.0
E 099-52-37.6

- -         - 9,720,000      -               ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม 
การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 
แก้ไขคร้ังท่ี 5/2563

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก การท่องเท่ียว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
  ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสตูล   ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง
      3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง
       3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งาน บูรณะ/ปรับปรุงถนน (ซ่อมสร้าง/Pavement In-Place Recycling/เสริมผิวแอสฟัลท์ (Asphalt Overlay) /ขยายไหล่ทาง ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต/พาราแอสฟัลท์คอนกรีต/ผิวจราจร คสล.

ท่ีมา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 แก้ไขคร้ังท่ี 2/2563  น.6 รายการท่ี 8

แบบ ผ.02/1

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง  5



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ปรับปรุงถนน
สาย  สต.ถ.1-0061 
บ้านห้วยไทร - บ้านผัง 41 
ต.ละงู อ.ละงู, 
ต.ควนกาหลง 
อ.ควนกาหลง
จ.สตูล

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชน
ในการเดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและการ
ค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง  6.00 ม. 
ระยะทาง  2.025  กม.
ไหล่ทางข้างละ0.00 - 1.00 ม.
ตามแบบท่ีก าหนด  
N 06-51-39.9
E 099-52-25.3
N 06-52-53.0
E 099-52-37.6

- -         - -               9,720,000      ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยในการคมนาคม 
การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร
และการค้าขาย

กองช่าง

รายละเอียดท่ีแก้ไขใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งาน บูรณะ/ปรับปรุงถนน (ซ่อมสร้าง/Pavement In-Place Recycling/เสริมผิวแอสฟัลท์ (Asphalt Overlay) /ขยายไหล่ทาง ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต/พาราแอสฟัลท์คอนกรีต/ผิวจราจร คสล.

 การแก้ไข แก้ไขปีท่ีด าเนินการจากเดิมต้ังไว้ในปี 2564 ไปต้ังไว้ในปี 2565

 เหตุผลการแก้ไข เพ่ือน าไปขอสนับสนุนงบประมาณในปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง  6



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

2 สาย สต.ถ.1-xxx 
บ้านศาลากระเบ้ือง -
บ้านท่าจีน อ.เมือง 
จ.สตูล

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 2.830 กม.
ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. 
ตามแบบท่ีอบจ.ก าหนด

 - - - 13,584,000     - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

-ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม 
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย

อบจ.สตูล
(กองช่าง)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งาน บูรณะ/ปรับปรุงถนน (ซ่อมสร้าง/Pavement In-Place Recycling/เสริมผิวแอสฟัลท์ (Asphalt Overlay) /ขยายไหล่ทาง ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต/พาราแอสฟัลท์คอนกรีต/ผิวจราจร คสล.

ท่ีมา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2/63 น.8 รายการท่ี 1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง  7



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

2 ปรับปรุงถนน
สาย สต.ถ.1-xxx 
บ้านศาลากระเบ้ือง -
บ้านท่าจีน อ.เมือง 
จ.สตูล

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชน
ในการเดินทางและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและการ
ค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 2.830 กม.
ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. 
ตามแบบท่ีอบจ.ก าหนด

 - - -  - 13,584,000    ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย

อบจ.สตูล
(กองช่าง)

รายละเอียดท่ีแก้ไขใหม่

 เหตุผลการแก้ไข เพ่ือน าไปขอสนับสนุนงบประมาณในปี 2565

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งาน บูรณะ/ปรับปรุงถนน (ซ่อมสร้าง/Pavement In-Place Recycling/เสริมผิวแอสฟัลท์ (Asphalt Overlay) /ขยายไหล่ทาง ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต/พาราแอสฟัลท์คอนกรีต/ผิวจราจร คสล.

 การแก้ไข แก้ไขปีท่ีด าเนินการจากเดิมต้ังไว้ในปี 2564 ไปต้ังไว้ในปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง  8



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

3 สาย สต.ถ.1-0097
บ้านผัง 19 ม.8 
ต.นิคมพัฒนา - โรงเรียน
ปาล์มพัฒนาวิทย์ ม.2 
ต.ปาล์มพัฒนา

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 2.912 กม.
ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. 
พร้อมสะพาน คสล.
ตามแบบท่ีอบจ.ก าหนด

 - - - 15,730,400     - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

-ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม 
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย

อบจ.สตูล
(กองช่าง)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งาน บูรณะ/ปรับปรุงถนน (ซ่อมสร้าง/Pavement In-Place Recycling/เสริมผิวแอสฟัลท์ (Asphalt Overlay) /ขยายไหล่ทาง ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต/พาราแอสฟัลท์คอนกรีต/ผิวจราจร คสล.

ท่ีมา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2/63 น.8 รายการท่ี 2

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง  9



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

3 ปรับปรุงถนน
สาย สต.ถ.1-0097
บ้านผัง 19 ม.8 
ต.นิคมพัฒนา - โรงเรียน
ปาล์มพัฒนาวิทย์ ม.2 
ต.ปาล์มพัฒนา

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการคมนาคมของประชาชนในการ
เดินทางและการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 2.912 กม.
ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. 
พร้อมสะพาน คสล.
ตามแบบท่ีอบจ.ก าหนด

 - - -  - 15,730,400    ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70

-ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคม 
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และการค้าขาย

อบจ.สตูล
(กองช่าง)

รายละเอียดท่ีแก้ไขใหม่

 เหตุผลการแก้ไข เพ่ือน าไปขอสนับสนุนงบประมาณในปี 2565

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งาน บูรณะ/ปรับปรุงถนน (ซ่อมสร้าง/Pavement In-Place Recycling/เสริมผิวแอสฟัลท์ (Asphalt Overlay) /ขยายไหล่ทาง ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต/พาราแอสฟัลท์คอนกรีต/ผิวจราจร คสล.

 การแก้ไข แก้ไขปีท่ีด าเนินการจากเดิมต้ังไว้ในปี 2564 ไปต้ังไว้ในปี 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง  10
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