
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ 

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสโุสะ 
อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

 
 
 
 



แบบ ผ.๐๒ 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่๓ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลียน จังหวดัตรัง 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการต่อตามขยายเขตท่อ
ประปา หมู่ที่ ๖ 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการประชาชน
มีน้้าเพื่อใช้อุปโภคบริโภค 

ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด    ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ประชาชนมี น้้ า
เพื่ อ ใ ช้ อุ ป โภค
บ ริ โ ภ ค อ ย่ า ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้้าเพื่อ
ใช้ อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายผล ชูแก้ว 

เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน 

ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด    ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ จ้านวนอุบัติเหตุ
ลดลง 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๓ โครงการขุดลอกคลองหนองขี้
ใต้ หมู่ที่ ๖,๑๐ 

ขุดลอกคลองเพื่อป้องกันน้้าท่วม ตามแบบที่ อบต.ก้าหนด    ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ปัญหา อุทกภัย
ลดลง 

ปั ญ ห า อุ ท ก ภั ย
ลดลง 

กองช่าง 

๔ โครงการติดต้ังเสาไฟกิ่งเด่ียว 
หมู่ที่ ๒,๗,๘,๑๑ 

เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน 

จ้านวน ๑ โครงการ 
 

   ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ จ้านวนอุบัติเหตุ
ลดลง 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๕ โครงการติดต้ังเสาไฟกิ่งเด่ียว 
สายทางไปโรงพยาบาลปะ
เหลียน หมู่ที่ ๓,๙ 

เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน 

จ้านวน ๑ โครงการ 
 

   ๖,๒๔๐,๐๐๐ ๖,๒๔๐,๐๐๐ จ้านวนอุบัติเหตุ
ลดลง 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๖ โครงการติดต้ังเสาไฟกิ่งเด่ียว 
หมู่ที่ ๕ ไปศูนย์วิจัยฯ ไปหมู่ที่ 
๖,๑๐ 

เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน 

จ้านวน ๑ โครงการ 
 

   ๑๓,๒๘๐,๐๐๐ ๑๓,๒๘๐,๐๐๐ จ้านวนอุบัติเหตุ
ลดลง 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร  

กองช่าง 

 
 
 
 

๑ 
 
 
 



แบบ ผ.๐๒ 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่๓ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลียน จังหวดัตรัง 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โครงการติดต้ังเสาไฟกิ่งเด่ียว 
หมู่ที่ ๔,๗,๑๑ 

เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน 

จ้านวน ๑ โครงการ    ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ จ้านวนอุบัติเหตุ
ลดลง 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๘ โครงการติดต้ังเสาไฟกิ่งเด่ียว 
หมู่ที่ ๘ ไปศูนย์วิจัยฯ 

เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน 

จ้านวน ๑ โครงการ    ๑๐,๖๔๐,๐๐๐ ๑๐,๖๔๐,๐๐๐ จ้านวนอุบัติเหตุ
ลดลง 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๙ โครงการติดต้ังเสาไฟกิ่งเด่ียว 
ศูนย์วิจัยฯ ไปแหลมเคียนด้า 

เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน 

จ้านวน ๑ โครงการ 
 

   ๙,๐๔๐,๐๐๐ ๙,๐๔๐,๐๐๐ จ้านวนอุบัติเหตุ
ลดลง 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑
๐ 

โครงการติดต้ังเสาไฟกิ่งเด่ียว 
หมู่ที่ ๔,๖ 

เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน 

จ้านวน ๑ โครงการ 
 

   ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ จ้านวนอุบัติเหตุ
ลดลง 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 


