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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

ฉบับทบทวนปี 2562 

แก้ไขครัง้ที่ 4/2563 

 

 

 

 

 
ฝ่ายนโยบายและแผน 

กองแผนและงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

โทรศัพท์/โทรสาร 0-7472-4737 





2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 สาย สต.ถ.1-10017 

บ้านเกตรี-บ้านวังพะเนียด

(ต.เกตรี อ.เมืองสตูล)

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

ในการคมนาคมของประชาชนในการ

เดินทางและการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกวา้ง  6.00 ม. 

ระยะทาง 2.000  กม.

ตามแบบที่ก าหนด

N  06-68-19.6

E  100-09-64.3

N  06-69-39.5

E  100-10-75.5

-         -       -              8,400,000 -          ประชาชนมี

ความพงึพอใจ

ร้อยละ 70

 - ประชาชนได้รับความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภยัในการคมนาคม 

 การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร

และการค้าขาย

กองช่าง

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)

        3.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล ฉบบัทบทวนป ี2562 

แก้ไขครัง้ที ่4/2563

  ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1  การเสริมสร้างเศรษฐกจิและสร้างมูลค่าเพิม่จากอทุยานธรณีโลก การท่องเทีย่ว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนทีเ่ติบโตอยา่งต่อเนื่อง 

  ข. ยทุธศาตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสตูล   ยทุธศาสตร์ ที ่3 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทัว่ถงึ

     3. ยทุธศาสตร์พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทัว่ถงึ

ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่มา น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 น.145 รายการที่ 11

แบบ ผ.02

ยทุธศาสตร์ที่  3 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง  1



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 สาย สต.ถ.1-0017 

บ้านเกตรี-บ้านวังพะเนียด

(ต.เกตรี อ.เมืองสตูล)

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

ในการคมนาคมของประชาชนในการ

เดินทางและการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกวา้ง  6.00 ม. 

ระยะทาง 2.000  กม.

ตามแบบที่ก าหนด

N  06-68-19.6

E  100-09-64.3

N  06-69-39.5

E  100-10-75.5

-         -       -              8,400,000 -          ประชาชนมี

ความพงึพอใจ

ร้อยละ 70

 - ประชาชนได้รับความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภยัในการคมนาคม 

 การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร

และการค้าขาย

กองช่าง

 เหตุผลการแก้ไข เพื่อให้ถูกต้องตามสายทางจริงและน าไปจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียดทีแ่ก้ไขใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 การแก้ไข ชื่อโครงการ  (สต.ถ.1-10017  เป็น สต.ถ.1-0017)

ยทุธศาสตร์ที่  3 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง  2



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 สาย สต.ถ.1-0083 

หมู่ที่ 1  ต.ก าแพง อ.ละงู

 จ.สตูล

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

ในการคมนาคมของประชาชนในการ

เดินทางและการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกวา้ง  5.00 ม. 

ระยะทาง  0.800  กม.

ตามแบบที่ก าหนด

N  06-54-19.0

E  099-47-18.5

N  05-54-28.5

E  099-46-56.3

-        -      2,800,000     -          -          ประชาชนมี

ความพงึพอใจ

ร้อยละ 70

 - ประชาชนได้รับความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภยัในการคมนาคม 

 การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร

และการค้าขาย

กองช่าง

     3. ยทุธศาสตร์พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทัว่ถงึ
        3.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ตวัชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล ฉบบัทบทวนป ี2562 

  ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1  การเสริมสร้างเศรษฐกจิและสร้างมูลค่าเพิม่จากอทุยานธรณีโลก การท่องเทีย่ว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนทีเ่ติบโตอยา่งต่อเนื่อง 

  ข. ยทุธศาตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสตูล   ยทุธศาสตร์ ที ่3 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทัว่ถงึ

แก้ไขครัง้ที ่4/2563

ที่มา  น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 น.221 รายการที่ 25

แบบ ผ.02/1

ยทุธศาสตร์ที่  3 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง  3



2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
1 สาย สต.ถ.1-0083 หมู่ที่ 1

ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

ในการคมนาคมของประชาชนในการ

เดินทางและการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรและการค้าขาย

ผิวจราจรกวา้ง  5.00 ม. 

ระยะทาง  0.800  กม.

ตามแบบที่ก าหนด

N  06-54-19.0

E  099-47-18.5

N  05-54-28.5

E  099-46-56.3

-        -      -              2,800,000 -          ประชาชนมี

ความพงึพอใจ

ร้อยละ 70

 - ประชาชนได้รับความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภยัในการคมนาคม 

 การขนส่งผลผลิตทางารเกษตร

และการค้าขาย

กองช่าง

 การแก้ไข

 เหตุผลการแก้ไข

 ยา้ยงบประมาณที่ต้ังไวใ้นปี 2563 ไปต้ังไวใ้นปี  2564

เพื่อน าไปจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียดทีแ่ก้ไขใหม่

ที่
ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด (KPI)

ยทุธศาสตร์ที่  3 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง  4
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