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คำนำ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมถึง (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559  ซ่ึงไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอำนาจ
และหนาท่ีในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนการดำเนินงาน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใช
แผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการ
พัฒนาท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2564-2565  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  ซ่ึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 เม่ือวันท่ี  15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ไปแลวนั้น แตการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร และเพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชน ซ่ึงยังมีโครงการ/กิจกรรม ท่ียังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
2565 และบางโครงการท่ีบรรจุไว ไมตรงกับรายละเอียดโครงการ ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
จึงตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7 เพ่ือบรรเทาความเดือนรอนของ
ประชาชนตามนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
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เหตุผลความจำเปน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมถึง (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ซ่ึงไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอำนาจและ
หนาท่ีในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนการดำเนินงาน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ิน
เปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ในชวงแผนนั้นรวมท้ังวางแนวทางใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565  
ซ่ึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ไปแลวนั้น แตการ
จัดแผนพัฒนาทองถ่ิน ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร และเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ซ่ึงยัง
มีโครงการ/กิจกรรมท่ียังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 และบางโครงการท่ีบรรจุไว 
ไมตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ จึงตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ขอ 10 ใหเพ่ิมความตอไปนี้ เปนขอ 22/1 และขอ 22/2  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  

ขอ 22/1 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภา
องคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล 
พ.ศ. 2537 ดวย 

เม่ือแผนพัฒทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันท่ีผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศใช 

ขอ 22/2 ในกรณีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับโครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี 
นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน สำหรับองคการบริหารสวน
ตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา 
46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ดวย และเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบ
วันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว 
 

วัตถุประสงคของการเพ่ิมเติม (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565  

1. เพ่ือใหการจัดทำโครงการในการแกปญหาตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565  
มีความสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีและสถานการณในปจจุบันมากท่ีสุด 

2. เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลท่ีมีความ 
จำเปนเรงดวนในการแกไขปญหา บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

3. ความจำเปนในดานการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน ขององคการ
บริหารสวนตำบลสระขวัญท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาจึงตองมีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชใหมีเพียงพอตอ
จำนวนผูปฏิบัติงาน ประชาชนในพ้ืนท่ี และชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึน ดานการศึกษา การบริการสาธารณะ และโครงสราง
พ้ืนฐาน สำหรับบริการประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลสระขวัญ และตำบลหรือพ้ืนท่ีใกลเคียง 
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ข้ันตอนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3  
พ.ศ. 2561 ขอ 9 ใหยกเลิกความในขอ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2559 ใหใชความตอไปนี้แทน 

ขอ 22 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพรอม
เหตุผลและความจำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(2 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม สำหรับ
องคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ดวย 

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทรายโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศใช 

ขอ 10 ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ 22/1 และขอ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  

ขอ 22/2 ในกรณีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับโครงการพระราชบัญญัติ  
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบาบรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน สำหรับ
องคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตำบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ดวย  
และเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบ
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน
ดังกลาว 
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   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

โครงการ (บาท  โครงการ (บาท  โครงการ (บาท  โครงการ (บาท  โครงการ (บาท  
โครงกา

ร 
(บาท  

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน                        
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  1.2 แผนงานการพาณิชย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  1.4 แผนงานการเกษตร 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

12 
0 

37,952,300 
0 

12 
0 

37,952,300 
0 

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 12 37,952,300 12 37,952,300 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
    1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 

0 

 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวมท้ังส้ิน 0 0 0 0 0 0 0 0 12 37,952,300 12 37,952,300 

 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7 
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

 องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยทุธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสรางพื้นฐานการสงเสริมการคา การลงทุน พฒันาเศรษฐกิจการบริหารจัดการดานสังคมและส่ิงแวดลอมเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยทุธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของโคร 

การ  

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 2563 

(บาท  
2564 
(บาท  

2565 
(บาท  

1 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 1 บานน้ำซับ  
ซอยบานนายปริทัตต ประไพ
ผล 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 1 บานน้ำซับ  
ซอยบานนายปริทัตต 
ประไพผล 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 1  
ซอยบานนายปริทัตต 
ประไพผล 

  1,754,300 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมาก
ข้ึน 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 3 บานแกงสีเสียด  
หนาอนามัย 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 3 บานแกงสีเสียด 
หนาอนามัย 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 3  
บานแกงสีเสยีด  
หนาอนามัย 

  3,806,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมาก
ข้ึน 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
หมูท่ี 3 
บานแกงสีเสยีด 

เพ่ือกอสราง
ถนนลาดยาง หมูท่ี 3 
บานแกงสีเสยีด 

ถนนลาดยาง  
หมูท่ี 3  
บานแกงสีเสยีด 

  4,130,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมาก
ข้ึน 

กองชาง 

4 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 
บานทุงพลวง ไปยังหมูท่ี 5 
บานหนองไผ 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ท่ี 4 บานทุงพลวง ไปยัง
หมูท่ี 5 บานหนองไผ 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 4  
บานทุงพลวง ไปยัง
หมูท่ี 5 บานหนองไผ 
 

  2,825,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมาก
ข้ึน 

กองชาง 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของโคร 

การ  

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 2563 

(บาท  
2564 
(บาท  

2565 
(บาท  

5 
 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 6 
บานเนินผาสุก ซอยบานนาง
สังเวียน พานทอง 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 
6 บานเนินผาสุก  
ซอยบานนางสังเวียน 
พานทอง 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมูท่ี 6  
บานเนินผาสุก  
ซอยบานนางสังเวียน 
พานทอง 

  500,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมาก
ข้ึน 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7 
บานใหมไพรวัลย  
(กลุมหนองตีกบ 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ท่ี 7 บานใหมไพรวัลย 
(กลุมหนองตีกบ  

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 7  
บานใหมไพรวัลย  
(กลุมหนองตีกบ 

  3,607,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมาก
ข้ึน 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7 
บานใหมไพรวัลย  
(กลุมทาไมแดง  

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 7 บานใหมไพร
วัลย (กลุมทาไมแดง  

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 7  
บานใหมไพรวัลย 
(กลุมทาไมแดง  

  2,268,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมาก
ข้ึน 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7 
บานใหมไพรวัลย  
(กลุมไทรยอย  

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 7 บานใหมไพร
วัลย (กลุมไทรยอย  

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 7  
บานใหมไพรวัลย  
(กลุมไทรยอย 

  1,184,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมาก
ข้ึน 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 12 บานทุงหินโคน 
หลังโรงเรียนบานทุงหินโคน 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 12 บานทุงหิน
โคน 
หลังโรงเรียนบานทุงหิน
โคน 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 12  
บานทุงหินโคน 
หลังโรงเรียนบานทุง
หินโคน 

  500,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมาก
ข้ึน 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 17 บานเนินสะอาด  
ไปยังหมูท่ี 7 บานใหมไพร
วัลย 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 17 บานเนิน
สะอาด ไปยังหมูท่ี 7 
บานใหมไพรวัลย 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 17  
บานเนินสะอาด  
ไปยังหมูท่ี 7 บาน
ใหมไพรวัลย 
 

  6,620,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมาก
ข้ึน 

กองชาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลติของโคร 

การ  

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 2563 

(บาท  
2564 
(บาท  

2565 
(บาท  

11 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 20 บานคลองอาง  
ซอยบานนายระเบียบ เนียม
เมืองปก 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 20 บานคลองอาง  
ซอยบานนายระเบียบ 
เนียมเมืองปก 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 20  
บานคลองอาง  
ซอยบานนาย
ระเบียบ เนียมเมือง
ปก 

  1,048,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมาก
ข้ึน 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
หมูท่ี 20 บานคลองอาง 

เพ่ือกอสราง
ถนนลาดยาง หมูท่ี 20 
บานคลองอาง 

ถนนลาดยาง หมูท่ี 
20 บานคลองอาง 

  9,710,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมาก
ข้ึน 

กองชาง 

 รวม 12 โครงการ   37,952,300    
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม คร้ังที่ 7 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ  

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2562 
(บาท  

2563 
(บาท  

2564 
(บาท  

2565 
(บาท  

1 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถยนตบรรทุกขยะขนาด 6 ตนั 6 
ลอ แลลอัดทาย 

  2,400,000  กอง
สาธารณสุขฯ 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒561 - 2565  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7 

ขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
-------------------------------------- 

  ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบรางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒561 – 2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7 ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำป 2563 เม่ือวันศุกรท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 นั้น 

  อาศัยอำนาจตามความในขอ 22 ขอ 22/1 และขอ 22/2 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย            
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)             
พ.ศ. 2561 จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7 ขององคการบริหาร
สวนตำบลสระขวญั รายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี    13    เดือน  พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕63 
 

 
 
 

                 (นางบุญชวย  ชางนับ  
               นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

 
 

 
 
 
 


