
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เพ่ิมเติม (ครัง้ท่ี ๓)  

 
 
 
 
 
 
 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบะ 
อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรนิทร ์

 
 

ร่าง 



ค ำน ำ 
 

 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑  มาตรา ๑๙  วรรคสาม ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด 
ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ด าเนินการทบทวนและจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาฯไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔  เดือนมิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๖๒  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลบะ  จึง
ไดจ้ัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม ครั้งที ่๓  ขึ้น  เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ที่  ก าหนดไว้  เป็นประโยชน์ของประชาชน  และเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบะได้  โดยใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม ต่อไป  

 องค์การบริหารส่วนต าบลบะ ขอขอบคุณผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบะ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบะ ผู้น าชุมชน ส่วน
ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และทุกภาคส่วน ตลอดจนหัวหน้ากองทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็น 
และแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) จนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ในครั้งนี้เป็นอย่างดี
ยิ่ง 
 
 
 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ 
 
 

 
 
 
 



สำรบัญ 

หน้า  
 

ส่วนที่  ๑  หลักการและเหตุผล         ๑
           
ส่วนที่  ๒  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๓)   ๒ 
 
ส่วนที่  ๓  รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๓) ๔  
 
ภำคผนวก           
 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบะ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  (ครั้งที่ ๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



ส่วนที่ ๑  
หลักกำรและเหตุผล 

 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๗ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  และมาตรา ๖๙/
๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม
ในช่วงของแผนนั้น  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบะ  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  และประกาศใช้ไปแล้ว  เมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ทั้งนี้  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลบะ  
มีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
จนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ “ข้อ ๒๒  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม พร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม    
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
ตามมาตรา ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ด้วย เมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อม
ทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ” 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลบะ  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  
ครั้งที่  ๓  ขึ้น  เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  เป็นประโยชน์ของประชาชน  และเป็นแนวทาง
ในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการ
พัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบะได้  โดยใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ต่อไป  
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า ๑   



 
แบบ ผ.๐๑ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม  (ครั้งที่ ๓) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบะ  อ าเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ 

 

ยุทธศาสตร ์

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิ
ศักยภาพการแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

๕๒ 

 

๒๗,๔๖๙,๙๐๐ 

 

๔๗ 

 

๒๔,๙๖๙,๙๐๐ 

 

๔๗ 

 

๒๔,๙๖๙,๙๐๐ 

 

๑๔๖ 

 

๗๗,๔๐๙,๗๐๐ 

รวม - - - - ๕๒ ๒๗,๔๖๙,๙๐๐ ๔๗ ๒๔,๙๖๙,๙๐๐ ๔๗ ๒๔,๙๖๙,๙๐๐ ๑๔๖ 
 

๗๗,๔๐๙,๗๐๐ 

๓. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

๒ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๒ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๒ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๖ 

 

 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

รวม - - - - ๒ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๖ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

         แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๒ 

 

 



แบบ ผ.๐๑ 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์การบริหารส่วนต าบลบะ  อ าเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ 

 

ยุทธศาสตร ์

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืน 
๔.๑ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

๔.๒ แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ
๔.๓ แผนงานการศึกษา 

 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 

๓ 
 

๕ 

๒ 

 
 
 

๕,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๓๒๘,๐๐๐ 

๕๒๓,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 

๕ 

๒ 

 
 
 
- 
 

๓๒๘,๐๐๐ 

๕๒๓,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 

๕ 

๒ 

 
 
 
- 
 

๓๒๘,๐๐๐ 

๕๒๓,๐๐๐ 

 
 
 

๓ 
 

๑๕ 

๖ 

 
 
 

๕,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๙๘๔,๐๐๐ 

๑,๕๖๙,๐๐๐ 

รวม - - - - ๑๐ ๖,๓๕๑,๐๐๐ ๗ ๘๕๑,๐๐๐ ๗ ๘๕๑,๐๐๐ ๒๔ ๘,๐๕๓,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น - - - - ๖๔ ๓๔,๘๒๐,๙๐๐ ๕๖ ๒๖,๘๒๐,๙๐๐ ๕๖ ๒๖,๘๒๐,๙๐๐ ๑๗๖ ๘๘,๔๖๒,๗๐๐ 

 
 

         แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๓ 

 
  

 

 

 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจและบริกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนเคหะชุมชน 
 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำด
ว่ำ 

จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๑ ก่อสร้างถนนคสล. บ้านบะ  

หมู่ที่ ๑ จากบ้านบะ ถึง 
ไปทางโรงเรียนลานทราย 
พิทยาคม 

เพื่อการคมนาคม
ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 
ถนนไร้ฝุ่น 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๔๐๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๗๘๔,๐๐๐ ๗๘๔,๐๐๐ ๗๘๔,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจใน
การสญัจร 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

๒ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบะ 
หมู่ที่ ๑ จากบ้านนาย  
วุฒิพงษ์  ชาญศรี ถึงบ้าน 
นางสม สุขยา 

เพื่อการคมนาคมได ้
รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั  
ถนนไร้ฝุ่น 

ขนาดกว้าง 3เมตร 
ยาว 70 เมตร หนา 
0.15 เมตร ตามแบบ
อบต.ก าหนด 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจใน
การสญัจร 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

       
               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๔ 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                                                         แบบ ผ.๐๒                         
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจและบริกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนเคหะชุมชน 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๕ 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๓ ปรับปรุงถนน  (เสริมผิวจราจร 

ลงหินคลุก) บ้านหนองตาไก้ 
หมู่ที่ ๒ จากบ้านหนองตาไก้ ถึง  
ไปทางบ้านผางเก่า หมู่ที่ ๖ 

เพื่อการคมนาคม
ได้รับความสะดวก
และใช้ขนส่งผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กว้าง ๕ เมตร 
ระยะทางยาว 
๑,๖๐๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจใน
การสญัจร 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

 

๔ ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.รูป 
ตัววีพร้อมฝาปิดบ้านหนองตาไก้ 
หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อระบายน้ าท่วม 
ขังภายในหมู่บ้าน 

ขนาดกว้าง ๐.๖๐ 
เมตร ลึก ๐.๕๐
เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร ตามแบบ
อบต.ก าหนด 

- - ๓๙๔,๐๐๐ ๓๙๔,๐๐๐ ๓๙๔,๐๐๐ ได้ร่องระบายน้ า
ตามที่ก าหนด  

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจและบริกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำด
ว่ำ 

จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๕ ปรับปรุงถนน  (เสริมผิวจราจร 

ลงหินคลุก) บ้านโคกสะอาด 
หมู่ที่ ๓ จากบ้านโคกสะอาด ถึง  
ไปทางบ้านเฉนียง หมู่ที่ ๘ 

เพื่อการคมนาคม
ได้รับความสะดวก
และใช้ขนส่งผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กว้าง ๕ เมตร 
ระยะทางยาว 
๑,๖๐๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจใน
การสญัจร 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

๖ ปรับปรุงถนน  (เสริมผิวจราจร 
ลงหินคลุก) บ้านโคกสะอาด 
หมู่ที่ ๓ จากบ้านโคกสะอาด ถึง  
ไปทางเชื่อมถนนบ้าน 
เปือยปราสาท-เฉนียง หมู่ที่ ๔ 

เพื่อการคมนาคม
ได้รับความสะดวก
และใช้ขนส่งผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กว้าง ๕ เมตร 
ระยะทางยาว 
๑,๖๐๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ม ี
ความพึงพอใจใน
การสญัจร 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

         
 

        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๖ 

แบบ ผ.๐๒ 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจและบริกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๗ ก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านเปือยปราสาท หมู่ที่ ๔ 
จาก บ้านนายวีระ ฉิมงาม 
ถึงบ้านนายจิราวุธ ลักขษร 
 

เพื่อการคมนาคม
ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 
ถนนไร้ฝุ่น 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๖๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร มีพ้ืนท่ี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
๒๔๐ ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๑๑๗,๖๐๐ ๑๑๗,๖๐๐ ๑๑๗,๖๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจใน
การสญัจร 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

๘ ก่อสร้างถนนคสล. บ้านเปือย 
ปราสาท หมู่ที ่ ๔ จากถนน 
 คสล.เดิม ถึง บ้านนายปัญญา  
ใจกล้า   
 

เพื่อการคมนาคม
ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 
ถนนไร้ฝุ่น 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร มีพ้ืนท่ี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
๑๖๐ ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๙๘,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจใน
การสญัจร 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๗ 

แบบ ผ.๐๒ 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจและบริกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนเคหะชุมชน 
 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๙ ถนนดินถม (เสริมผิวถนน)  

บ้านเปือยปราสาท หมู่ที่ ๔ 
จากโรงเรียนบ้านเปือยปราสาท 
เก่า ถึง ถนนบ้านโคกสะอาด-  
โนนสูง  

เพื่อการคมนาคม
ได้รับความสะดวก
และใช้ขนส่งผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

๑๐ ขยายเขตระบบจ าหน่าย 
ไฟฟ้า บ้านเปือยปราสาท 
หมู่ที่ ๔ จากวัดป่าโพธิสัตว์ ถึง 
บ้านนายอมรศักดิ์ ฉัตรโพธิ 
ชัยกุล 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะเพิม่ขึ้น 

ระยะทาง  ๒๐๐ 
เมตร  จ านวน   
๕ ต้น (ตาม
ประมาณการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค) 

- - ๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

จ านวนประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน์ 
จากการขยายเขต 
ไฟฟ้า 
 

ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึงและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๘ 

แบบ ผ.๐๒ 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจและบริกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนเคหะชุมชน 
 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๑๑ วางท่อส่งน้ าเพื่อเติมน้ า 

หนองแวง  บ้านโนนสูง  
หมู่ที่ ๕  
 
 

เพื่อให้สามารถ 
เก็บกักน้ าไว้ใช้ใน 
ฤดูแล้ง 

ระยะทางยาว 
๑,๐๐๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีน้ าใช้ในฤดูแล้ง ประชาชนมีน้ า  
ใช้ใน
การเกษตร
และ อุปโภค -
บริโภค 

กองช่าง 

๑๒ วางท่อระบายน้ า คสล. 
บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๕  
รอบหมู่บ้าน เข้าหนองเรือ 

เพื่อให้ประชาชนได ้
รับความสะดวกใน 
การระบายน้ า 

วางท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาด ๐.๔๐x 
๑  เมตร   
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ท่อระบายน้ า
สามารถระบาย 
น้ าได ้

มีระบบการ
ระบายน้ าทีด่ี 
ไม่เกดิปัญหา
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๙ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                                                         แบบ ผ.๐๒                         

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจและบริกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๑๓ ก่อสร้างถนนคสล.ขยายถนน 

ทางให้กว้างขึ้น บ้านโนนสูง 
หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางศิริรัตน์  
พางาม ไปทางบ้านนายสมจิตร 
ตลับทอง 

เพื่อการคมนาคมได ้
รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ขนาดกว้าง ๕  เมตร ยาว  
๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร ตามแบบอบต.
ก าหนด 

- - ๔๔๔,๕๐๐ ๔๔๔,๕๐๐ ๔๔๔,๕๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากการ
คมนาคม 

กองช่าง 

   
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๑๐ 

 

 

 



แบบ ผ.๐๒ 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจและบริกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๑๔ ก่อสร้างฝายกั้นน้ า 

คลองอีสานเขียว บ้านผางเก่า  
หมู่ที่ ๖ 
 

เพื่อกักเก็บน้ า 
ส าหรับใช้ใน
การเกษตร 

(ตามแบบฝาย มข 2527 ) - ม
ข 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า 
ใช้ในการเกษตร 

ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บ
น้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

๑๕ ก่อสร้างรอ่งระบายน้ ารูปตัววี 
รอบหมู่บ้านผางเก่า หมู่ที่ ๖ 
 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

กว้าง  ๐.๔๐ ม. ยาว 
๕๕๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม.หนา  
๐.๘๐ ม. (ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๔๗๕,๐๐๐ ๔๗๕,๐๐๐ ๔๗๕,๐๐๐ ได้ร่องระบาย 
น้ าตามแบบท่ี
ก าหนด 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 
ป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๑๑ 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                                                         แบบ ผ.๐๒                         
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจและบริกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๑๖ ก่อสร้างถนนคสล.บ้านผางเก่า  

หมู่ที่ ๖  รอบสระหนองคู 
หนองส้มเสี้ยว  

เพื่อการคมนาคม
ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 
ถนนไร้ฝุ่น 

กว้าง  ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร มีพื้นท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  ๖๐๐ ตาราง
เมตร (ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๑,๙๖๐,๐๐๐ ๑,๙๖๐,๐๐๐ ๑,๙๖๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๑๗ ก่อสร้างหอประปาหมู่บ้าน 
ติดตั้งซัมเมอร์สดูดน้ าและ 
ถังเก็บน้ า บ้านส าโรง หมู่ท่ี ๗ 

เพื่อให้ประชาชนม ี
น้ าไว้ใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้ใน
การอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๑๒ 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ                                                                         แบบ ผ.๐๒                         
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจและบริกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๑๘ ก่อสร้างถนนคสล.บ้านส าโรงหมู่ที ่

7 จากบ้านนายพร บุญครอง ถึง 
นายสุพจน์ บุญครองทิศใต้ของ
หมู่บ้าน 

เพื่อการคมนาคม
ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 
ถนนไร้ฝุ่น 

กว้าง  ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

- - ๑,๒๘๐,๐๐๐ ๑,๒๘๐,๐๐๐ ๑,๒๘๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๑๙ ก่อสร้างถนนหินคลุกเสริมผิวถนน
บ้านส าโรงหมู่ที่ 7จากบ้านนายพร 
บุญครอง ถึง นายสุพจน์ บุญครอง
ทิศใต้ของหมู่บ้าน 

เพื่อการคมนาคม
ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 
ถนนไร้ฝุ่น 

กว้าง  ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร หนาโดยเฉลีย่ ๐.๐๕ 
เมตร (ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
จากการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๑๓ 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจและบริกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๒๐ ปรับปรุงถนน  

(เสริมผิวจราจร 
ลงหินคลุก) บ้านเฉนียง 
หมู่ที่ ๘ จากบ้าน 
นายอิทธิพล เหลือล้น  
ถึงไปทางหนองระไซร์ 

เพื่อการคมนาคม
ได้รับความสะดวก
และใช้ขนส่งผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทางยาว ๕๐๐ 
เมตร  
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

๒๑ ปรับปรุงถนน  
(เสริมผิวจราจร 
ลงหินคลุก) บ้านเฉนียง 
หมู่ที่ ๘ รอบหนองเฉนียง 

เพื่อการคมนาคม
ได้รับความสะดวก
และใช้ขนส่งผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ 
เมตร  
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๑๔ 
 

แบบ ผ.๐๒ 



รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจและบริกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๒๒ ปรับปรุงถนน (เสริมผิวจราจร 

ลงหินคลุก) บ้านเฉนียง 
หมู่ที่ ๘ จากบ้าน 
นางริน แกล้วกล้า 
ถึงฝายทุ่งโกน้อย 

เพื่อการคมนาคม
ได้รับความสะดวก
และใช้ขนส่งผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทางยาว ๕๐๐. 
เมตร  
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

๒๓ ปรับปรุงถนน (เสริมผิวจราจร 
ลงหินคลุก)บ้านเฉนียงหมู่ที่๘ 
จากบ้านนายเหลื่อม พรมหงส์ 
ถึงสวนยางนายคอย พรมศรี 

เพื่อการคมนาคม
ได้รับความสะดวก
และใช้ขนส่งผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทางยาว 
๑,๒๐๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๒๘๘,๐๐๐ ๒๘๘,๐๐๐ ๒๘๘,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๑๕ 

แบบ ผ.๐๒ 



แบบ ผ.๐๒ 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจและบริกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๒๔ ปรับปรุงถนน (เสริมผิวจราจร 

ลงหินคลุก)บ้านเฉนียง 
หมู่ที่ ๘ จากคลองส่งน้ า 
ฝายตลุง ถึง ทางลงจากป่า 
กาณี 

เพื่อการคมนาคม 
ได้รับความสะดวก 
และใช้ขนส่งผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทางยาว 
๑,๒๐๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๒๘๘,๐๐๐ ๒๘๘,๐๐๐ ๒๘๘,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

๒๕ ปรับปรุงถนน (เสริมผิวจราจร 
ลงหินคลุก) บ้านเฉนียง 
หมู่ที่ ๘ จากถนนลาดยาง 
ทีน่า นายอนันต์ ผลโพธิ์  
ถึง คลองส่งน้ าฝายตลุง 

เพื่อการคมนาคม 
ได้รับความสะดวก 
และใช้ขนส่งผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทางยาว ๔๘๐ 
เมตร  
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๑๑๕,๒๐๐ ๑๑๕,๒๐๐ ๑๑๕,๒๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๑๖ 



แบบ ผ.๐๒ 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจและบริกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๒๖ ถนนดินถม (เสริมผิวถนน)  

บ้านเฉนียง หมู่ที่ ๘ 
ให้เป็นแนวเขตรอบป่ากาณี 

เพื่อการคมนาคม 
ได้รับความสะดวก 
และใช้ขนส่งผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทางยาว 
๔,๐๐๐ เมตร 
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

๒๗ ถนนดินถม (เสริมผิวถนน)  
บ้านเฉนียง หมู่ที่ ๘ 
จากหนองระไซร์ ถึง 
สวนยางนายเสมียน ซ่อนกลิ่น 

เพื่อการคมนาคม 
ได้รับความสะดวก 
และใช้ขนส่งผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทางยาว 
๒,๕๐๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๑๗ 



แบบ ผ.๐๒ 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจและบริกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๒๘ ก่อสร้างฝายกั้นน้ า 

ห้วยบักดอก  
บ้านเฉนียง หมู่ที่ ๘ 

เพื่อกักเก็บน้ า 
ส าหรับใช้ใน
การเกษตร 

(ตามแบบฝาย  
มข ๒๕๒๗) 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 

ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บน้ า
ใช้ในการเกษตร 

กองช่าง 

๒๙ ปรับปรุงถนน (เสริมผิวจราจร 
ลงหินคลุก) บ้านเฉนียง 
หมู่ที่ ๘ จากบ้านเฉนียง ถึง 
ไปทางบ้านเปือยปราสาท  
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อการคมนาคม 
ได้รับความสะดวก 
และใช้ขนส่งผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กว้าง ๕ เมตร 
ระยะทางยาว 
๑,๖๐๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๑๘ 



แบบ ผ.๐๒ 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจและบริกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๓๐ ถนนดินถม (เสริมผิวถนน)  

บ้านตาเป็ก หมู่ที่ ๙ 
จากบ้านนายพาย คงสุข ถึง 
ที่นานายเสล็ง บุญครอง 

เพื่อกักเก็บน้ า 
ส าหรับใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทางยาว ๒๖๐ 
เมตร  
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 
 

- - ๑๕๖,๐๐๐ ๑๕๖,๐๐๐ ๑๕๖,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

๓๑ ปรับปรุงถนน (เสริมผิวจราจร 
ลงหินคลุก) บ้านตาเป็ก  
หมู่ที่ ๙  จากบ้าน 
นายพาย คงสุข ถึง 
ที่นานายเสล็ง บุญครอง 

เพื่อการคมนาคม 
ได้รับความสะดวก 
และใช้ขนส่งผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทางยาว ๒๖๐ 
เมตร  
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 
 

- - ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๑๙ 



แบบ ผ.๐๒ 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจและบริกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๓๒ ก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านตาเป็ก หมู่ที่ ๙ 
จาก ถนน คสล.เดิม 
ถึงไปหนองท านบ 

เพื่อการคมนาคม
ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 
ถนนไร้ฝุ่น 

กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทางยาว ๒๕๐ 
เมตร  
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 
 

- - ๔๙๕,๐๐๐ ๔๙๕,๐๐๐ ๔๙๕,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

๓๓ ขยายเขตระบบจ าหน่าย 
ไฟฟ้า บ้านตาเป็ก 
หมู่ที่ ๙ จากหมู่บ้าน ถึง 
ไปทางหนองท านบ 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะเพิม่ขึ้น 

ระยะทาง  ๒,๐๐๐ 
เมตร   (ตาม
ประมาณการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค) 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน์ 
จากการขยายเขต 
ไฟฟ้า 
 

ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึงและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๒๐ 



แบบ ผ.๐๒ 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจและบริกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๓๔ ก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๒ 
จาก ถนน คสล.เดิม 
ถึงไปทางบ้านจ่าสิบเอก 
บุญวาส  ศรีไตรลืม 

เพื่อการคมนาคม
ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 
ถนนไร้ฝุ่น 

กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทางยาว ๖๐ 
เมตร  
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 
 

- - ๑๒๑,๐๐๐ ๑๒๑,๐๐๐ ๑๒๑,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

๓๕ ปรับปรุงถนน (เสริมผิวจราจร 
ลงหินคลุก) บ้านหนองไผ่ 
หมู่ที่ ๑๒  จากบ้านหนองไผ่ 
ถึงไปทางบ้านส าโรง หมู่ท่ี ๗ 
 

เพื่อการคมนาคม 
ได้รับความสะดวก 
และใช้ขนส่งผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กว้าง ๕ เมตร 
ระยะทางยาว 
๑,๖๐๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า  ๒๑  



แบบ ผ.๐๒ 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจและบริกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๓๖ ก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านยางเก่า หมู่ที่ ๑๓ 
จากถนนคสล.เดิม 
ถึงไปทางถนนลาดยาง 

เพื่อการคมนาคม
ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 
ถนนไร้ฝุ่น 

กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทางยาว ๒๕๐ 
เมตร  
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 
 

- - ๔๙๕,๐๐๐ ๔๙๕,๐๐๐ ๔๙๕,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

๓๗ ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านปรีง หมู่ที่ ๑๕ จาก 
บ้านนายประกอบ บุญครอง 
ถึงสวนนายเจียม จ าปาทอง 

เพื่อการคมนาคม
ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 
ถนนไร้ฝุ่น 

กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทางยาว 
๑,๕๐๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๒,๙๔๐,๐๐๐ ๒,๙๔๐,๐๐๐ ๒,๙๔๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า  ๒๒ 



แบบ ผ.๐๒ 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจและบริกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๓๘ ขยายไฟฟ้า ๓ เฟส  

บ้านปรีง หมู่ที่ ๑๕  
จากบ้านปรีง ถึงแม่น้ ามูล 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะเพิม่ขึ้น 

ระยะทาง  ๑,๖๐๐ 
เมตร   (ตาม
ประมาณการไฟฟ้า
สว่นภูมภิาค) 

- - ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน์ 
จากการขยายเขต 
ไฟฟ้า 
 

ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึงและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๓๙ ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านปรีง หมู่ที่ ๑๕ จาก 
บ้านนายประสิทธ์ิ เสามั่น 
ถึงคลองส่งน้ า 

เพื่อการคมนาคม
ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 
ถนนไร้ฝุ่น 

กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทางยาว ๑๐๐ 
เมตร  
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๑๙๖,๐๐๐ ๑๙๖,๐๐๐ ๑๙๖,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๒๓ 

 



แบบ ผ.๐๒ 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจและบริกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๔๐ ก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านปรีง หมู่ที่ ๑๕ จาก 
ป้อมยาม ถึง คลองส่งน้ า 

เพื่อการคมนาคม
ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 
ถนนไร้ฝุ่น 

กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทางยาว 
๒,๐๐๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๓,๙๒๐,๐๐๐ ๓,๙๒๐,๐๐๐ ๓,๙๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

๔๑ ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านปรีง หมู่ที่ ๑๕ จาก 
บ้านนายชาย บุญครอง ถึง 
บ้านนายประกอบ บุญครอง 

เพือ่การคมนาคม
ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 
ถนนไร้ฝุ่น 

กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทางยาว ๖๐ 
เมตร  
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๑๑๗,๖๐๐ ๑๑๗,๖๐๐ ๑๑๗,๖๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๒๔ 

 



แบบ ผ.๐๒ 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจและบริกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๔๒ ปรับปรุงถนน (เสริมผิวจราจร 

ลงหินคลุก) บ้านปรีง 
หมู่ที่ ๑๕  จากคลองส่งน้ า 
ถึงแม่น้ ามูล 
 

เพื่อการคมนาคม 
ได้รับความสะดวก 
และใช้ขนส่งผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กว้าง ๔ เมตร 
ระยะทางยาว 
๕,๐๐๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

๔๓ วางท่อระบายน้ า คสล. 
ภายในหมู่บ้านปรีง หมู่ที่ ๑๕ 

เพื่อให้ประชาชนได ้
รับความสะดวกใน 
การระบายน้ า 

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ท่อระบายน้ า
สามารถระบาย 
น้ าได ้

มีระบบการ
ระบายน้ าทีด่ี  
ไม่เกดิปัญหา 
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๒๕ 

 



แบบ ผ.๐๒ 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจและบริกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๔๔ ปรับปรุงถนน (เสริมผิวจราจร 

ลงหินคลุก)  
บ้านเปือยปราสาท หมู่ที่ ๔ 
จากบ้านเปือยปราสาท ถึง  
หนองอีเลิง 
 

เพื่อการคมนาคม 
ได้รับความสะดวก 
และใช้ขนส่งผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กว้าง ๕ เมตร 
ระยะทางยาว 
๑,๕๐๐ เมตร  
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

๔๕ ขยายเขตเปลี่ยนเพิ่มขนาด 
หม้อแปลงไฟฟ้าภายใน
ส านักงานองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบะ 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการท างานของ
กระแสไฟฟ้าใน
ส านักงาน อบต. 

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค สาขา
อ าเภอท่าตูม 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประสิทธิภาพ
กระแสไฟฟ้าเพิ่ม
มากขึ้น 

ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ของกระแส 
ไฟฟ้าใน
ส านักงาน 
อบต.บะมากขึ้น 

กองช่าง 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๒๖ 



แบบ ผ.๐๒ 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจและบริกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๔๖ ต่อเติมอาคารส านักงาน  

(ห้องกองช่าง) อบต.บะ 
เพื่อใช้เป็นห้อง
ท างานของส่วน
ราชการและศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 
 

ห้องท างาน (ตาม
แบบ อบต.ก าหนด) 

- - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ มีห้องท างานท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การติดต่อ
ราชการ  
สถานท่ีท างาน 
ไม่แออัด 

กองช่าง 

๔๗ ก่อสร้างโรงจอดรถยนต ์
ภายในส านักงาน อบต.บะ 

เพื่อใช้เป็นที่จอด
รถยนต์และเพิ่ม 
พื้นทีจ่อดรถยนต์ให้
เพียงพอ 
 

โรงจอดรถยนต์ 
(ตามแบบ อบต.บะ) 

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มีโรงจอดรถยนต ์

ที่ได้มาตรฐาน 
มีสถานท่ีจอด
รถยนต์เพิ่มขึ้น 
เพื่อรองรับผู้มา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๒๗ 



แบบ ผ.๐๒ 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจและบริกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๔๘ ถนนดินถม (เสริมผิวถนน)  

บ้านบะ หมู่ท่ี ๑ จากบ้าน 
นายอนุวัฒน์ ลักขษร ถึง 
หนองสัมพาน 

เพื่อการคมนาคม
ได้รับความสะดวก
และใช้ขนส่งผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กว้าง ๔ เมตร  
ระยะทางยาว ๙๐๐ 
เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

- - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

๔๙ ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 
รูปตัวยู พร้อมฝาปิด  
บ้านเฉนียง หมู่ที่ ๘ จาก 
สี่แยกบ้านเฉนยีง ไปทางบ้าน
ส าโรง 

เพื่อระบายน้ าท่วม 
ขัง 

กว้าง ๐.๔๐ เมตร 
ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว 
๒๕๐ เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก าหนด) 

- - ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ได้ร่องระบายน้ า
ตามที่ก าหนด 

 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์และ 
ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๒๘ 



แบบ ผ.๐๒ 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจและบริกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๕๐ ถนนดินถม (เสริมผิวถนน)  

บ้านเปือยปราสาท หมู่ที่ ๔ 
จากบ้านเปือยปราสาท ถึง  
หนองอีเลิง 
 

เพื่อการคมนาคม
ได้รับความสะดวก
และใช้ขนส่งผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กว้าง ๕ เมตร  
ระยะทางยาว 
๑,๕๐๐ เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก าหนด) 

- - ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

๕๑ ปรับปรุงถนน (เสริมผิวจราจร 
ลงหินคลุก)  
บ้านปรีง หมู่ที่ ๑๐ 
จากคลองส่งน้ า ถึง หนองสิม 
 

เพื่อการคมนาคม
ได้รับความสะดวก
และใช้ขนส่งผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กว้าง ๕ เมตร  
ระยะทางยาว ๗๐๐ 
เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

- - ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐  ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๒๙ 



แบบ ผ.๐๒ 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจและบริกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๕๒ ปรับปรุงถนน (เสริมผิว 

จราจรลงหินคลุก)  
บ้านปรีง หมู่ที่ ๑๐ 
จากคลองส่งน้ า ถึง  
ป้อมยามลาดยางไปท่าตูม 
 

เพื่อการคมนาคม
ได้รับความสะดวก
และใช้ขนส่งผล 
ผลิตทางการเกษตร 

กว้าง ๕ เมตร  
ระยะทางยาว ๘๐๐ 
เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

- - ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี 
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาก
การคมนาคม 

กองช่าง 

รวม   ๒๗,๔๖๙,๙๐๐ ๒๔,๙๖๙,๙๐๐ ๒๔,๙๖๙,๙๐๐    

 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๓๐ 
 



แบบ ผ.๐๒ 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร ์

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๓  กำรบริหำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่ ๓  กำรบริหำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ 

หนองเรือ บ้านโนนสูง 
หมู่ที่ ๕  

เพื่อปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม
และประชาชนได้ใช้
ส าหรับออกก าลัง
กาย 

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน 
พึงพอใจส าหรับ 
ใช้ในการออก 
ก าลังกาย 
 

ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
พักผ่อน 
หย่อนใจและ
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ 
กุดน้ าใส บ้านปรีง 
หมู่ที่ ๑๕ 

เพื่อปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม
และประชาชนได้ใช้
ส าหรับออกก าลัง
กาย 

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน 
พึงพอใจส าหรับ 
ใช้ในการออก 
ก าลังกาย 

ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
พักผ่อน 
หย่อนใจและ
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

รวม - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐    

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า  ๓๑ 
 



แบบ ผ.๐๒ 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔  กำรพัฒนำคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตบนพื้นฐำนควำมเสมอภำค 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๔  กำรพัฒนำคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตบนพื้นฐำนควำมเสมอภำค 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔  กำรพัฒนำสั่งคมที่ยั่งยืน 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๑ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ 

เครื่องออกก าลังกาย 
กลางแจ้งและติดตั้ง  
  

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน เยาวชน
ออกก าลังกาย 

ติดตั้งเครื่องออก 
ก าลังกายกลางแจ้ง 
บ้านบะ หมู่ท่ี ๑, 
บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๕, 
บ้านปรีง หมู่ที่ ๑๑ 
 

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - มีเครื่องออก 
ก าลังกายท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย 
ที่ดีและใช้เวลา
ให้เกิด 
ประโยชน ์

กองช่าง 

๒ โครงการติดตั้งระบบไฟ 
แสงสว่างโซล่าเซลล์ 
 

เพื่อลดความเสีย่ง
และป้องกันการ 
เกิดเหตุอันตราย 
แก่ประชาชน 

ติดตั้งระบบไฟ 
แสงสว่างโซล่าเซลล ์
บ้านโคกสะอาด 
หมู่ที่ ๓,บ้านโนนสูง 
หมู่ที่ ๕ บ้านปรีง  
หมู่ที่ ๑๑, บ้านหนอง
ไผ่ หมู่ที่ ๑๒ 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 
 

ประชาชนม ี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๓๒ 



แบบ ผ.๐๒ 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔  กำรพัฒนำคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตบนพื้นฐำนควำมเสมอภำค 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๔  กำรพัฒนำคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตบนพื้นฐำนควำมเสมอภำค 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔  กำรพัฒนำสั่งคมที่ยั่งยืน 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๓ โครงการรักษาความปลอดภยั 

ด้วยระบบกล้องวงจรปิด 
CCTV  

เพื่อควบคุมดูแล
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ติดตั้งระบบกล้อง 
วงจรปิด CCTV  
บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 
๒, บ้านโนนสูง หมู่ที ่
๕,บ้านเฉนียง หมู่ที่ ๘, 
บ้านปรีง หมู่ที่ ๑๑ 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 
 
 

ประชาชนม ี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

รวม - - ๕,๕๐๐,๐๐๐ - -    

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๓๓ 

 

 



แบบ ผ.๐๒ 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔  กำรพัฒนำคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตบนพื้นฐำนควำมเสมอภำค 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๔  กำรพัฒนำคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตบนพื้นฐำนควำมเสมอภำค 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔  กำรพัฒนำสังคมที่ยั่งยืน 
แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๑ อุดหนุนโครงการจัดงาน

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
ในช่วงปิดภาคเรียน 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

- - ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ เด็กได้ศึกษาและ 
ปฏิบัติธรรมตาม
สมควรแก่วยั 

เยาวชนไดร้ับ 
การปลูกฝัง
ศีลธรรมและ 
คุณธรรม 
พื้นฐาน 

กอง
การศึกษาฯ 

๒ อุดหนุนโครงการงาน 
ประเพณีลอยกระทง  

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
อนุรักษ์ประเพณ ี
อันดีงามของ 
ท้องถิ่น 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

- - ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน 
ที่เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนม ี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ 
ประเพณ ี
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครัง้ที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๓๔ 



แบบ ผ.๐๒ 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔  กำรพัฒนำคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตบนพื้นฐำนควำมเสมอภำค 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๔  กำรพัฒนำคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตบนพื้นฐำนควำมเสมอภำค 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔  กำรพัฒนำสังคมที่ยั่งยืน 
แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๓ อุดหนุนโครงการถวาย

ภัตตาหารเพลในฤดูกาล
เข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ ์
ประเพณีวัฒนธรรม 
ที่ดีงามของท้องถิ่น 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

- - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน 
ที่เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนม ี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ 
ประเพณ ี
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

๔ อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีสรงน้ าปราสาท 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ ์
ประเพณีวัฒนธรรม 
ที่ดีงามของท้องถิ่น 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

- - ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน 
ที่เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนม ี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ 
ประเพณ ี
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๓๕ 



 

แบบ ผ.๐๒ 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔  กำรพัฒนำคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตบนพื้นฐำนควำมเสมอภำค 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๔  กำรพัฒนำคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตบนพื้นฐำนควำมเสมอภำค 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔  กำรพัฒนำสังคมที่ยั่งยืน 
แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๕ โครงการเข้าวัดฟังธรรมถวาย

ภัตตาหารเพลเพลในฤดูกาล
เข้าพรรษา  

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ ์
ประเพณีวัฒนธรรม 
ที่ดีงามของท้องถิ่น 

ประชาชน ๑๕ 
หมู่บ้าน 

- - ๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ จ านวนประชาชน 
ที่เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนม ี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ 
ประเพณ ี
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม - - ๓๒๘,๐๐๐ ๓๒๘,๐๐๐ ๓๒๘,๐๐๐    
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๓๖ 

 

 



แบบ ผ.๐๒ 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔  กำรพัฒนำคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตบนพื้นฐำนควำมเสมอภำค 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๔  กำรพัฒนำคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตบนพื้นฐำนควำมเสมอภำค 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔  กำรพัฒนำสังคมที่ยั่งยืน 
แผนงำนกำรศึกษำ 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๑ โครงการจดัหาเครื่องเล่น 

สนามเด็กเล่น 
เพื่อให้เด็กมีเครื่อง 
เล่นสนามเด็กเล่นท่ี
ได้มาตรฐาน 

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่อง
เล่นต่างๆ 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนเด็กท่ีใช้
เครื่องเล่นสนาม 

เด็กมีอุปกรณ์
และเครื่องเล่น 
ที่เหมาะสม 
ตามวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

๒ โครงการฝึกอบรมพัฒนาการ
จัดกิจกรรมเสริมสรา้งไอคิวอี
คิวเด็กปฐมวัยส าหรับ
ผู้ปกครองและครผูู้ดูแลเด็ก 

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก
ปฐมวัยมีอีคิวท่ี
เหมาะสมตามวัย
ถูกต้อง 

ผู้ปกครองนักเรยีน
นักเรียนเด็กปฐมวัย 
ครูผูดู้แลเด็ก  

  ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ จ านวน ผู้ปกครอง
นักเรียน ครผูู้ดูแล
เด็ก เข้าร่วมอบรม 
๑๐๐ คน 

เด็กปฐมวัยม ี
อีคิวที่
เหมาะสมตาม
วัยถกูต้อง 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม - - ๕๒๓,๐๐๐ ๕๒๓,๐๐๐ ๕๒๓,๐๐๐    
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครัง้ที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๓๗ 

 



แบบ ผ.๐๒/๑ 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
โครงกำรเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๓  กำรบริหำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่ ๓  กำรบริหำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๑ ขุดลอกหนองตาลอก  

บ้านเฉนียง  หมู่ที่ ๘ 
เพื่อสร้างแหล่งน้ า 
ส าหรับอุปโภค
บริโภค และใช้ใน 
การเกษตร 

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 

ประชาชนมี
แหล่งน้ าใช้ใน 
การเกษตร 

กองช่าง 

๒ ขุดลอกหนองระไซร์  
บ้านเฉนียง  หมู่ที่ ๘ 

เพื่อสร้างแหล่งน้ า 
ส าหรับอุปโภค
บริโภค และใช้ใน 
การเกษตร 

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 

ประชาชนมี
แหล่งน้ าใช้ใน 
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๓๘ 

 



แบบ ผ.๐๒/๑ 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  

โครงกำรเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๓  กำรบริหำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่ ๓  กำรบริหำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๓ ขุดลอกหนองตะโก เพื่อสร้างแหล่งน้ า 

ส าหรับอุปโภค
บริโภค และใช้ใน 
การเกษตร 

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ าใช้ 
ในการเกษตร 

ประชาชนมี
แหล่งน้ าใช้ใน 
การเกษตร 

กองช่าง 

รวม - - ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐    

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๓๙ 

 

 



แบบ ผ.๐๒/๑ 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  

โครงกำรเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจและบริกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำด
ว่ำ 

จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๑ ก่อสร้างถนนลาดยาง Para 

Asphaltic Concrete (โดยวธิี 
Pavement In –Place  
Recycling) จากบ้าน 
ผางเก่า หมู่ที่ ๖ ถึงไปทางบ้าน
โนนสมบูรณ์ ต.ชุมแสง 
 

เพื่อการคมนาคมได้ 
รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั  
ถนนไร้ฝุ่น 

กว้าง  ๖  ม. 
ยาว ๒,๕๕๐ ม. 
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่ม ี
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๒ ก่อสร้างถนนลาดยาง Para 
Asphaltic Concrete (โดยวธิี 
Pavement In –Place  
Recycling) จากสะพาน 
ข้ามห้วยระว ีถึงสามแยกบา้น
หนองไผ่ข้างโรงเรียนบ้านบะ  

เพื่อการคมนาคมได้ 
รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั  
ถนนไร้ฝุ่น 

กว้าง  ๖  ม. 
ยาว ๔,๖๐๐ ม. 
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - 
 

๑๗,๑๐๐,๐๐๐ ๑๗,๑๐๐,๐๐๐ ๑๗,๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่ม ี
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  ๓  พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๔๐ 



แบบ ผ.๐๒/๑ 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  

โครงกำรเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจและบริกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำด
ว่ำ 

จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๓ ก่อสร้างถนนลาดยาง Para 

Asphaltic Concrete (โดยวธิี 
Pavement In –Place  
Recycling)จากบ้านหนองตาไก้ 
หมู่ที่ ๒ ถึง บ้านผางเก่า หมู่ที่ ๖ 
 

เพื่อการคมนาคมได้ 
รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั  
ถนนไร้ฝุ่น 

กว้าง  ๖  ม. 
ยาว  ๓,๕๕๐ ม. 
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๑๓,๒๕๐,๐๐๐ ๑๓,๒๕๐,๐๐๐ ๑๓,๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่ม ี
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๔ ก่อสร้างถนนลาดยาง Para 
Asphaltic Concrete  
(โดยวธิี Pavement In –Place  
Recycling)จากบ้านเฉนยีงม.8 
ถึง บ้านทุ่งโก ต าบลหนองเมธ ี

เพื่อการคมนาคมได้ 
รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั  
ถนนไร้ฝุ่น 

กว้าง  ๖  ม. 
ยาว ๑๕๐๐   ม. 
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- - ๑๐,๒๕๐,๐๐๐ ๑๐,๒๕๐,๐๐๐ ๑๐,๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่ม ี
ความพึงพอใจ 
ในการสัญจร 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๔๑ 



แบบ ผ.๐๒/๑ 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  

โครงกำรเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจและบริกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำด
ว่ำ 

จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๕ ก่อสร้าง /พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ริมฝั่งแม่น้ ามูล 
เพื่อสร้างภาพลักษณ์แก่
แหล่งท่องเที่ยวใน อบต. 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติในเขต
พื้นที่บ้านปรีง 
หมู่ที่ ๑๐,๑๕ 

  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนถานที่
ท่องเที่ยวใน 
พื้นที่ 

นักท่องเที่ยวมีความ 
ประทับใจและมีจิต 
ส านึกในการอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๔๒ 

 

 

 



 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  

โครงกำรเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒  กำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนเศรษฐกิจและบริกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  กำรส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
แผนงำนเคหะชุมชน 

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของ
โครงกำร 

งบประมำณ (บำท) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำด
ว่ำ 

จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
๒๕๖๒ 

 
๒๕๖๓ 

 
๒๕๖๔ 

 
๒๕๖๕ 

 
๖ ก่อสร้างสนามฟุตซอล  

บ้านปรีง หมู่ที่ ๑๑  
เพื่อใช้เป็นสถานท่ี 
ในการเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกาย 

(ตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

- - ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ได้สนามฟุต
ซอลที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีที่
ส าหรับในการ 
เล่นกีฬาและ 
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

รวม - - ๖๐,๖๐๐,๐๐๐ ๖๐,๖๐๐,๐๐๐ ๖๐,๖๐๐,๐๐๐    
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๔๓ 

 

 



แบบ ผ.๐๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบะ  อ ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ 

 

ที่ แผนงำน หมวด ประเภท 

เป้ำหมำย 
ของผลิตภัณฑ ์

งบประมำณ (บำท) 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 

 
 

๒๕๖๒ 
 

๒๕๖๓ 
 

๒๕๖๔ 
 

๒๕๖๕ 
 

๑ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบโครง
เหล็ก  

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด 

๒ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถเทรลเลอร์
ลากจูงเพลา ๒ ล้อ ตั้ง
เครื่องสูบน้ า 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - ส านักงานปลัด 

รวม - - - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๓   หน้า   ๔๔ 



 

 

 

 

ภำคผนวก 

 

 


