
 
 

 
 
 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ. 2561 - 2565  

แกไข ครั้งท่ี 6  
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  
อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
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คำนำ 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 - 
2565 เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ไปแลวนั้น 

ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีและเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการขององคการบริหาร
สวนตำบลสระขวัญ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเปนในการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 
2565  ท่ีประกาศใชนั้น โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ขอ 21 
กำหนดวาการแกไขแผนพัฒนาเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน 

บัดนี้ องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดดำเนินการตามข้ันตอนของระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวของ    และประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565  แกไขครั้งท่ี 6 เรียบรอยแลวจึงจัดทำ
เอกสารแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขฉบับนี้ เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

 

 

              สำนักงานปลัด (งานบริหารนโยบายและแผน  
                         องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
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สารบัญ 

เรื่อง                   หนา 

คำนำ            ก 

สารบัญ            ข 

สวนท่ี 1 บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565      1 

สวนท่ี 2 แบบ ผ.01 รายละเอียดโครงการพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ 2561 – 2565  แกไขครั้งท่ี 6  6 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 6 หนา 1 

 

 

 

 

 

 

บัญช ี

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565   

แกไข ครั้งท่ี 6 
 

 

 

 

 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 6 หนา 2 

บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไขครั้งท่ี 6 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 

ท่ี รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู ท่ี 4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจาย  
ค าก อสร างสิ่ งส าธารณู ป โภ ค ป รากฏ ใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ .2561 -2565 
หนาท่ี 99 ลำดับท่ี  71 งบประมาณตั้ งไว 
400,000 บาท (พ.ศ.2563  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู ท่ี 4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจาย  
ค าก อสร างสิ่ งส าธารณู ป โภค ป รากฏ ใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565  แกไข 
ครั้งท่ี 6 หนาท่ี 11 ลำดับท่ี 1 งบประมาณตั้ง
ไว 400,000 บาท (พ.ศ.2564  

1. เพ่ือบรรเทาความเดือน
รอนของประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลสระขวัญ  
2. เพ่ือใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 
3. เพ่ือจัดทำงบประมาณในป 
พ.ศ. 2564 

การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู ท่ี 9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจาย  
ค าก อสร างสิ่ งส าธารณู ป โภ ค ป รากฏ ใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ .2561 -2565 
หนาท่ี 111 ลำดับท่ี 145 งบประมาณตั้งไว 
500,000 บาท (พ.ศ.2565  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู ท่ี 9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจาย  
ค าก อสร างสิ่ งส าธารณู ป โภค ป รากฏ ใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565  
แ ก ไข  ค รั้ ง ท่ี  6  ห น า ท่ี  1 1  ล ำดั บ ท่ี  2 
งบประมาณตั้ งไว  500,000 บาท (พ .ศ .
2564  

1. เพ่ือบรรเทาความเดือน
รอนของประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลสระขวัญ  
2. เพ่ือใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 
3. เพ่ือจัดทำงบประมาณในป 
พ.ศ. 2564 
 

การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 17 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจาย  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 17 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจาย  
ค าก อสร างสิ่ งส าธารณู ป โภค ป รากฏ ใน

1. เพ่ือบรรเทาความเดือน
รอนของประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลสระขวัญ  
2. เพ่ือใหสอดคลองกับ

การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 6 หนา 3 

ท่ี รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

ค าก อสร างสิ่ งส าธารณู ป โภ ค ป รากฏ ใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ .2561 -2565 
หนาท่ี 131 ลำดับท่ี 258 งบประมาณตั้งไว 
400,000 บาท (พ.ศ.2562  

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565  แกไข 
ครั้งท่ี 6 หนาท่ี 12 ลำดับท่ี 3 งบประมาณตั้ง
ไว 400,000 บาท (พ.ศ.2564  

สถานการณปจจุบัน 
3. เพ่ือจัดทำงบประมาณในป 
พ.ศ. 2564 
 

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 21 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจาย  
ค าก อสร างสิ่ งส าธารณู ป โภ ค ป รากฏ ใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ .2561 -2565 
หนาท่ี 142 ลำดับท่ี 323 งบประมาณตั้งไว 
500,000 บาท (พ.ศ.2563  
 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 21แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจาย  
ค าก อสร างสิ่ งส าธารณู ป โภค ป รากฏ ใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 แกไข 
ครั้งท่ี 6 หนาท่ี 12 ลำดับท่ี 4 งบประมาณตั้ง
ไว 500,000 บาท (พ.ศ.2564  
 

1. เพ่ือบรรเทาความเดือน
รอนของประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลสระขวัญ  
2. เพ่ือใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 
 
3. เพ่ือจัดทำงบประมาณในป 
พ.ศ. 2564 

การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

5 โครงการกอสรางปรับปรุงตอเติมศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเนินผาสุก  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทรายจาย คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 147 ลำดับท่ี 
348  งบประมาณตั้ งไว  500 ,000 บาท  
(พ.ศ.2563-2564  
 

โครงการกอสรางปรับปรุงตอเติมศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเนินผาสุก  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทรายจาย คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565  แกไข ครั้งท่ี 6 หนาท่ี 
12 ลำดับท่ี 5 งบประมาณตั้งไว 500,000 
บาท (พ.ศ.2563-2564  
 

แกไขวัตถุประสงคเพ่ือใหตรง
ตามเปาหมายของโครงการ  
ขอความเดิม ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนบานน้ำซับเจริญ 
แกไขเปน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานเนินผาสุก 
 

การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

งานอุตสาหกรรม
และการโยธา 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 6 หนา 4 

ท่ี รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

6 โครงการกอสรางปรับปรุงเพ่ิมเติมศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนบานคลองมะละกอ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทรายจาย คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 147 ลำดับท่ี 
349  งบประมาณตั้ งไว  500 ,000 บาท  
(พ.ศ.2563-2564  

โครงการกอสรางปรับปรุงตอเติมศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนบานคลองมะละกอ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทรายจาย คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565 แกไข ครั้งท่ี 6 หนาท่ี 
12 ลำดับท่ี 6 งบประมาณตั้งไว 500,000 
บาท (พ.ศ.2563-2564  

แกไขชื่อใหถูกตองตาม
วัตถุประสงคของโครงการ 

ข อ ค ว า ม เดิ ม  โค ร ง ก า ร
กอสรางปรับปรุงเพ่ิมเติมศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบาน
คลองมะละกอ 
แกไขเปน โครงการกอสราง
ปรับปรุงตอเติมศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนบานคลอง
มะละกอ 

การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

งานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู ท่ี 2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจาย  
ค าก อสร างสิ่ งส าธารณู ป โภ ค ป รากฏ ใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 แกไข 
ครั้งท่ี 5 หนาท่ี 9 ลำดับท่ี 1 งบประมาณตั้งไว 
160,000 บาท (พ.ศ.2563  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู ท่ี 2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจาย  
ค าก อสร างสิ่ งส าธารณู ป โภค ป รากฏ ใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ .ศ.2561 -2565  
แ ก ไข  ค รั้ ง ท่ี  6  ห น า ท่ี  1 3  ล ำดั บ ท่ี  7 
งบประมาณตั้งไว 160,000 บาท 
(พ.ศ.2564  

เพ่ือบรรเทาความเดือนรอน
ของประชาชนในพ้ืนท่ีตำบล
สระขวัญ 
2. เพ่ือใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 
3. เพ่ือจัดทำงบประมาณในป 
พ.ศ. 2564 
 

การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

งานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู ท่ี 2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจาย  
ค าก อสร างสิ่ งส าธารณู ป โภ ค ป รากฏ ใน

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู ท่ี 2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจาย  
ค าก อสร างสิ่ งส าธารณู ป โภค ป รากฏ ใน

เพ่ือบรรเทาความเดือนรอน
ของประชาชนในพ้ืนท่ีตำบล
สระขวัญ 
2. เพ่ือใหสอดคลองกับ

การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

งานอุตสาหกรรม
และการโยธา 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 6 หนา 5 

ท่ี รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ .2561 -2565  
หนาท่ี 91 ลำดับท่ี  30  งบประมาณตั้ งไว 
240,000 บาท (พ.ศ.2563  

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ .ศ.2561 -2565  
แ ก ไข  ค รั้ ง ท่ี  6  ห น า ท่ี  1 3  ล ำดั บ ท่ี  8 
งบประมาณตั้ งไว 240,000 บาท (พ .ศ .
2564  

สถานการณปจจุบัน 
3. เพ่ือจัดทำงบประมาณในป 
พ.ศ. 2564 

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 11 บานโคกสำราญ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4 หนาท่ี 
5 ลำดับท่ี 4 งบประมาณตั้งไว 500 ,000 
บาท (พ.ศ.2563  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 11 บานโคกสำราญ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565 แกไข ครั้งท่ี 6 หนาท่ี 
13 ลำดับท่ี 9 งบประมาณตั้งไว 500,000 
บาท (พ.ศ.2564  

เพ่ือบรรเทาความเดือนรอน
ของประชาชนในพ้ืนท่ีตำบล
สระขวัญ 
2. เพ่ือใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 
3. เพ่ือจัดทำงบประมาณในป 
พ.ศ. 2564 
 

การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

งานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

10 โครงการกอสรางอาคารโรงจอดรถและหองเก็บ
วัสดุอุปกรณ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หมวดท่ีดินและสิ่ งกอสราง ประเภท
รายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ .2561 -2565  
หนาท่ี 152 ลำดับท่ี 376 งบประมาณตั้งไว 
2,000,000 บาท (พ.ศ.2562  

โครงการกอสรางอาคารโรงจอดรถและหองเก็บ
วัสดุอุปกรณ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หมวดท่ีดินและสิ่ งกอสราง ประเภท
รายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ .ศ.2561 -2565  
แก ไข  ครั้ ง ท่ี  6  ห น า ท่ี  1 3 ลำดั บ ท่ี  1 0 
งบประมาณตั้งไว 2,000,000 บาท 
(พ.ศ.2564  
 
 

1. เพ่ือใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 
2. เพ่ือจัดทำงบประมาณในป 
พ.ศ. 2564 
 

การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

งานอุตสาหกรรม
และการโยธา 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 6 หนา 6 

ท่ี รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

11 โครงการวันตนไมประจำปของชาติ 
แผนงานเคหะและชุมชน หมวดคาใชสอย 
ประเภทรายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายอ่ืนๆ ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ .2561 -2565  
หนาท่ี 178 ลำดับ ท่ี  4  งบประมาณตั้ งไว 
10,000 บาท (พ.ศ.2563-2565  
 
 

โครงการวันตนไมประจำปของชาติ 
แผนงานการเกษตร หมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจายอ่ืนๆ ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 แกไข ครั้งท่ี 6 
หน า ท่ี  14 ลำดับ ท่ี  1  งบประมาณ ตั้ ง ไว  
10,000 บาท (พ.ศ.2563-2565  
 

เพ่ือใหตรงตามรูปแบบการ
จำแนกรายรบั-รายจาย 
แผนงาน หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2559 
แผนงานเดิม 
แผนงานเคหะชุมชน 
แกไขเปน 
แผนงานการเกษตร 
 
 

การพัฒนาดาน
การเกษตรและ
สิ่งแวดลอม 

การเกษตร 

12 เพ่ือจัดซ้ือระบบกระจายเสียงไรสาย หมูท่ี 5 
แผนงานเคหะและชุมชน หมวดรายจาย  
คาครุภัณฑ ประเภทรายจาย คาครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 228 ลำดับท่ี 35 
งบประมาณตั้งไว 500,000 บาท  
(พ.ศ.2565  
 
 
 

เพ่ือจัดซ้ือระบบกระจายเสียงไรสาย หมูท่ี 5 
แผนงานเคหะและชุมชน หมวดรายจาย  
คาครุภัณฑ ประเภทรายจาย คาครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ.2561-2565 แกไข ครั้งท่ี 6 หนาท่ี 
15 ลำดับท่ี 1 งบประมาณตั้งไว 500,000 
บาท (พ.ศ.2564  
 

เพ่ือบรรเทาความเดือนรอน
ของประชาชนในพ้ืนท่ีตำบล
สระขวัญ 
2. เพ่ือใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 
3. เพ่ือจัดทำงบประมาณในป 
พ.ศ. 2564 

บัญชีครุภัณฑ กองชาง 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 6 หนา 7 

ท่ี รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

13 เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ำกวา 2,400 ซีซี คาครุภัณฑ ประเภท
รายจ าย  ครุภัณ ฑ ยานพาหนะและขนส ง 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565 หนาท่ี 267 ลำดับท่ี 34 งบประมาณ
ตั้งไว 868,000 บาท (พ.ศ. 2564  

เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ำกวา 2,400 ซีซี คาครุภัณฑ ประเภท
รายจ าย  ครุภัณ ฑ ยานพาหนะและขนส ง 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565 แกไข ครั้งท่ี 6 หนาท่ี 1 7 ลำดับท่ี 1 
งบประมาณตั้งไว 868,000 บาท 
(พ.ศ. 2564  

เพ่ือใหถูกตองตรงตาม
แผนงานท่ีดำเนินการจริง 
แผนงานเดิม  
แผนงานสาธารณสุข 
แกไขเปน 
แผนงาน การศึกษา  

บัญชีครุภัณฑ การศึกษา 

14 เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี  
ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง คาครุภัณฑ 
ประเภทรายจาย คาครุภัณฑสำนักงาน ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565  
เพ่ิ ม เติม  ครั้ ง ท่ี  4  หน า ท่ี  10  ลำดับ ท่ี  1 
งบประมาณตั้งไว 10,000 บาท (พ.ศ.2563  
 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี  
ชนิด Network จำนวน 1 เครื่องคาครุภัณฑ 
ประเภทรายจาย คาครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565 แกไข ครั้งท่ี 6 หนาท่ี 1 6 ลำดับท่ี 1 
งบประมาณตั้งไว 10,000 บาท (พ.ศ.2563  
 

เพ่ือใหถูกตองตามการจำแนก
แผนงานตามรูปแบบ
งบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

บัญชีครุภัณฑ กองสาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 6 หนา 8 

 
 
 
 

แบบ ผ.07  
บัญชสีรปุโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไขครั้งท่ี 6 
 
 
 
 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 6 หนา 9 

  
           บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไขครั้งท่ี 6 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

 

ยุทธศาสตร 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 4 ป 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

โครงการ (บาท  โครงการ (บาท  โครงการ (บาท  โครงการ (บาท  โครงการ (บาท  

1 ยุทธศาสตรการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน  
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
  1.2 แผนงานการพาณชิย 
  1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
3 

- 
- 
- 

2,000,000 

- 
- 
- 

10 

- 
- 
- 

4,800,000 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

13  

- 
- 
- 

6,800,000  
  1.4 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - 

รวม - - 3 2,000,000 10 4,800,000 - - 13 6,800,000 

3 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการเกษตรและ
สิ่งแวดลอม 
1.1 แผนงานการเกษตร  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

10,000 

 

 

1 

 

 

10,000 

 

 

1 

 

 

10,000 

 

 

3 

 

 

30,000 

รวม - - 1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000 

รวมทั้งสิ้น   4 2,010,000 12 4,810,000 1 10,000 16 6,830,000 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.07 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 6 หนา 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไขครั้งท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 6 หนา 11 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไขครั้งท่ี 6 

สำหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการ 
องคการบริหารสวนทองถิ่นดำเนินการ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี ๔. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสรางพ้ืนฐานการสงเสรมิการคา การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการดานสังคมและสิ่งแวดลอมเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1 การคมนาคมสะดวก 
           1.ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิต 
ของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา 
 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสรมิเหลก็  

หมูท่ี 4 บานทุง

พลวง 
 

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เสนประปาหมูบาน  

หมูท่ี 4 บานทุงพลวง  
 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด
กวาง 4 ยาว 
178 เมตร 

         
 

400,000    จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการสญัจรไปมา  

กองชาง 

2 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสรมิเหลก็  

หมูท่ี 9 

 

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยบานบะจริญ  

ถนนสาย SML  

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด
กวาง 4 เมตร 
ยาว 220 เมตร 

   500,000  จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการสญัจรไปมา  

กองชาง 

แบบ ผ.01 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 6 หนา 12 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิต 

ของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา 
 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

3                                                                   โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสรมิเหลก็  

หมูท่ี 17 

 

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

(คลองคันฉอกลาง  

หมูท่ี 17 บาน
เนินสะอาด  

   400,000  จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการสญัจรไปมา  

กองชาง 

4 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสรมิเหลก็  

หมูท่ี 21 

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูท่ี 21 เสนกลุมเมีย

สาว (ซอยสุขใจ  

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด
กวาง 4 เมตร 
ยาว 225 เมตร 

   500,000  จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการสญัจรไปมา  

กองชาง 

5 โครงการกอสราง

ปรับปรุงตอเติม

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กโรงเรียนบาน

เนินผาสุก 

เพ่ือจายเปนคากอสราง

ปรับปรุงตอเติมศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเพ่ิม

พ้ืนท่ีใชสอยศูนยพัฒนา

เด็กเล็กและความ

ปลอดภัยของเด็ก 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานเนิน
ผาสุก 

  500,000 500,000  จำนวนรอยละ
บุคลากรในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและผูปกครอง
มีความพึงพอใจและได
มาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
สถานท่ีใชสอย
เหมาะสมกับจำนวน
เด็กนักเรยีนท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึน 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการกอสราง

ปรับปรุงตอเติม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนบานคลอง

มะละกอ 

เพ่ือจายเปนคากอสราง 

ปรับปรุงตอเติม ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเพ่ิม

พ้ืนท่ีใชสอยศูนยพัฒนา

เด็กเล็กและความ 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานคลอง
มะละกอ 

  500,000 500,000  จำนวนรอยละบุคลากร
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และผูปกครองมีความ
พึงพอใจและได
มาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
สถานท่ีใชสอยเหมาะสม
กับจำนวนเด็กนักเรียนท่ี
เพ่ิมมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 6 หนา 13 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิต 

ของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา 
 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 2 บาน

ใหมถาวร 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 2 บานใหม

ถาวรซอยบานนายถนอม จิต

จำลอง 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 2 บานใหม
ถาวร 

   160,000  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากขึ้น 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยัจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

8 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 2 บาน

ใหมถาวร 

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 2  

บานใหมถาวร 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 2 บานใหม
ถาวร 

   240,000  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากขึ้น 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยัจาก
การสัญจรไปมา 

กองชาง 

9 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 11  

บานโคกสำราญ 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูที่ 11 บานโคกสำราญ 

(ตอจากเสนเดิม ซอยเอือ้

มิตร  ชวงที่ 1 ซอยเอือ้มิตร 

4x114 เมตร 

ชวงที่ 2 ซอยขางวัด 

4x115 เมตร 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 11 
บานโคกสำราญ  

   500,000  จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกมากขึ้น 

กองชาง 

10 โครงการกอสราง

อาคารโรงจอดรถและ

หองเก็บวัสดุและ

อุปกรณ 

เพื่อจายเปนคากอสราง

อาคารโรงจอดรถและหอง

เก็บวัสดุและอปุกรณ 

เปนอาคารโรงจอด
รถและหองเก็บ
วัสดุและอุปกรณ 

  1,000,000 2,000,000  จำนวนรอยละการจัดสราง
อาคารโรงจอดรถเปนไป
ดวยความเรียบรอย 

มีอาคารโรงจอดรถและ
เก็บวัสดุและอปุกรณที่ดี
และมั่นคง 

 

 รวม 10 โครงการ   2,000,000 4,800,000     

 
 
 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 6 หนา 14 

โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไขครั้งท่ี 6 

สำหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการ 
องคการบริหารสวนทองถิ่นดำเนินการ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2. ปรับปรุงปจจยัและกระบวนการผลิตสินคาการเกษตรปลอดภัยใหไดมาตรฐานสากล 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 3. ถ่ินอุตสาหกรรมการเกษตร 
           1.ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม 

 1.3 แผนงานการเกษตร  

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิต 
ของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา 
 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการวันตนไม

ประจำปของชาต ิ
 

เพ่ือจัดกิจกรรมวันตนไม

ประจำปของชาต ิ
 

ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีตำบลสระ
ขวัญ 

         10,000 10,000   10,000  จำนวนรอยละ
ประชาชนเขารวม
โครงการมากข้ึน 

ตำบลสระขวัญมีพ้ืนท่ี
สีเขียวเพ่ิมมากข้ึน  

กอง
สาธารณสุข 

 รวม 1 โครงการ   10,000 10,000 10,000    

 
 
 
 
 
 
 
 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 6 หนา 15 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 แกไข ครั้งท่ี 6 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลติของครุภัณฑ  

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท  
2562 
(บาท  

2563 
(บาท  

2564 
(บาท  

2565 
(บาท  

1 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา เพื่อจัดซื้อระบบกระจายเสียงไรสาย หมูที่ 5 
1. ชุดเคร่ืองสงสัญญาณเสียงไรสาย   
420.200 MHz 1 ชุด 
2. ชุดเคร่ืองจายไฟสำหรับแมขาย 1 ชุด 
3. ชุดควบคุมการออกอากาศ 1 ชุด 
4. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง 1 ชุด 
5. ไมโครโฟนประกาศตั้งโตะ 1 ชุด 
6. ลำโพงมอนิเตอร 1 ชุด 
7. เคร่ืองเลน CD/USB MP3/FM 1 ชุด 
8. ชุดสายอากาศสงพรอมสายนำสัญญาณ  
1 ชุด 
9. ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไรสาย  
3 ชุด 
10. ชุดสายอากาศรับพรอมสายนำสญัญาณ 
3 ชุด 
11. ชุดลำโพงฮอรน 20 ชุด 
12. อุปกรณประกอบรวมอ่ืน ๆ  
ในการติดตั้ง 1 ชุด ฯลฯ 

   500,000  กองชาง 

 
 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 6 หนา 16 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 แกไข ครั้งท่ี 6 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลติของครุภัณฑ  

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท  
2562 
(บาท  

2563 
(บาท  

2564 
(บาท  

2565 
(บาท  

1 กองสาธารณสุขฯ คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED สี 
ชนิด Network จำนวน 1 เคร่ือง 

  10,000   กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 6 หนา 17 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 แกไข ครั้งท่ี 6  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลติของครุภัณฑ  

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท  
2562 
(บาท  

2563 
(บาท  

2564 
(บาท  

2565 
(บาท  

1 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล ปริมาตร
กระบอกสูบไมตำ่กวา 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 
4 ลอ แบบดับเบิล้แคบ 

   868,000  กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒561 – 2564 แกไขครั้งท่ี 6  

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

  ดวยนายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดเห็นชอบอนุมัติแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน                   

(พ.ศ. ๒561 – 2565 แกไขครั้งที่ 6  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 

หมวดท่ี 4 ขอ 21 การแกไขแผนพัฒนาเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน  

  เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ                 

สามารถนำแผนพัฒนาไปใชไดอยางถูกตอง และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 25 61  

ขอ 21 วรรคสอง  จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒561 – 2564 แกไขครั้งที่ 6 ขององคการ

บริหารสวนตำบลสระขวัญ รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศฉบบันี้ 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    19    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕63 

 

                (นางบุญชวย  ชางนับ  
                นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

 

 

 

 


