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คำนำ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
และท่ีแกไขเพ่ิมถึง (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559  ซ่ึงไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอำนาจและหนาท่ีใน
การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนการดำเนินงาน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ิน
เปนกรอบในการจัดทำงบประมาณประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวง
ของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกำหนดไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2564-2565  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565  
ซ่ึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 เม่ือวันท่ี  15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ไปแลวนั้น  
แตการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร และเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน ซ่ึงยังมีโครงการ/กิจกรรม ท่ียังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565 และบาง
โครงการท่ีบรรจุไวไมตรงกับรายละเอียดโครงการ ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ จึงตองจัดทำ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 6 เพ่ือบรรเทาความเดือนรอนของประชาชน  
ตามนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
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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 6 
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  โครงการ (บาท  

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน                        
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 2 1,000,000 0 0 2 1,000,000 

  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 

1 
0 

150,000 
0 

8 
0 

20,280,000 
0 

2 
0 

7,500,000 
0 

11 
0 

27,930,000 
0 

รวม 0 0 0 0 1 150,000 10 21,280,000 2 7,500,000 13 37,930,000 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
    1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 

0 

 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2 
 

100,000 
 

0 
 

0 
 

0 
 

100,000 

รวม 0 0 0 0 0 0 2 100,000 0 0 2 100,000 

รวมท้ังส้ิน 0 0 0 0 1 150,000 12 24,530,000 2 7,500,000 15 38,930,000 

 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



- 4 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 6 

สำหรับองคการบริหารสวนทองถิ่นดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยทุธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสรางพื้นฐานการสงเสริมการคา การลงทุน พฒันาเศรษฐกิจการบริหารจัดการดานสังคมและส่ิงแวดลอมเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยทุธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ 
2563

(บาท  

2564 

(บาท  

2565 

(บาท  

1 โครงการจดัทำแนวเขต

หมูบานในพ้ืนท่ีตำบล

สระขวัญ 

เพ่ือจัดทำแนวเขตหมูบาน

ในพ้ืนท่ีตำบลสระขวัญ 

หมูบานในตำบลสระขวัญ

ไดรับการจัดทำแนวเขต

ครอบคลมุทุกหมูบาน 

 500,000  จำนวนรอยละการแลว

เสร็จการจดัทำแนว

เขตในพ้ืนท่ีตำบลสระ

ขวัญครอบถวน คลอบ

คลุมทุกหมูบาน 

สามารถจัดทำแนว

เขตหมูบานในพ้ืนท่ี

ตำบลสระขวัญ 

กองชาง 

2 โครงการสำรวจ 

ออกแบบโครงการ

กอสรางเพ่ือขอใชพ้ืนท่ี

สาธารณประโยชน 

เพ่ือสำรวจ ออกแบบ

โครงการกอสรางเพ่ือขอใช

พ้ืนท่ีสาธารณประโยชน 

สำรวจ ออกแบบโครงการ

กอสรางเพ่ือขอใชพ้ืนท่ี

สาธารณประโยชน 

 500,000  จำนวนรอยละการแลว

เสร็จ สำรวจ 

ออกแบบโครงการ

กอสรางเพ่ือขอใชพ้ืนท่ี

สาธารณประโยชน 

การสำรวจ 

ออกแบบโครงการ

กอสรางเพ่ือขอใช

พ้ืนท่ี

สาธารณประโยชน

แลวเสร็จ 

กองชาง 

 รวม 2 โครงการ  1,000,000     

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 6 
สำหรับองคการบริหารสวนทองถิ่นดำเนินการ 

 องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยทุธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสรางพื้นฐานการสงเสริมการคา การลงทุน พฒันาเศรษฐกิจการบริหารจัดการดานสังคมและส่ิงแวดลอมเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลติโครงการ  

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2563 

(บาท  
2564 
(บาท  

2565 
(บาท) 

1 โครงการยายถังประปา
พรอมติดตั้ง หมูท่ี 7 
บานใหมไพรวัลย 

เพ่ือยายถังประปา
จากจุดเดิมไปติดตั้ง
จุดใหม  
หมูท่ี 7 บานใหมไพร
วัลย 

ถังประปาเคลื่อนยาย
จากจุดเดิมไปติดตั้ง
ใหม  
หมูท่ี 7 บานใหมไพร
วัลย 

150,000   จำนวนรอยละ
ประชาชนมีน้ำไวใช
ในการอุปโภค-
บริโภค เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนมีน้ำไวใช
ในการอุปโภค-
บริโภค เพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 

2 โครงการติดตั้งถังประปา 
และปรับปรุงซอมแซม 
พรอมขยายเขตประปา 
หมูท่ี 7 บานใหมไพรวัลย 

เพ่ือติดตั้งถังประปา 
และปรับปรุง
ซอมแซม พรอม
ขยายเขตประปา  
หมูท่ี 7 บานใหมไพร
วัลย 

ติดตั้งถังประปา และ
ปรับปรุงซอมแซม 
พรอมขยายเขตประปา 
หมูท่ี 7 บานใหมไพร
วัลย 

 1,500,000  จำนวนรอยละ
ประชาชนมีน้ำไวใช
ในการอุปโภค-
บริโภค เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนมีน้ำไวใช
ในการอุปโภค-
บริโภค เพ่ิมมากข้ึน 

กองชาง 

3 โครงการวางทอระบาย
น้ำภายใน หมูท่ี 7 บาน
ใหมไพรวัลย 
 
 

เพ่ือวางทอระบายน้ำ
ภายใน หมูท่ี 7 บาน
ใหมไพรวัลย 

วางทอระบายน้ำ
ภายใน หมูท่ี 7 บาน
ใหมไพรวัลย 
 
 
 

 30,000  จำนวนรอยละ
ปญหาน้ำทวมขัง
ลดลง 

ปญหาน้ำทวมขัง
ลดลง 

กองชาง 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลติโครงการ  

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2563 

(บาท  
2564 
(บาท  

2565 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก หมูท่ี 11 
บานโคกสำราญ 

เพ่ือปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 11  
บานโคกสำราญ 

ปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 11  
บานโคกสำราญ 

 300,000  จำนวนรอย
ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากข้ึน 

กองชาง 

5 ปรับปรุงลานกีฬาหนา 
อบต.สระขวัญ พรอม
กอสรางหลังคาคลุมลาน
กีฬา  

เพ่ือปรับปรุงลาน
กีฬาหนา อบต.สระ
ขวัญ พรอมกอสราง
หลังคาคลมุลานกีฬา 

เพ่ือใชเปนลานกีฬาใน
การออกกำลังกายของ
ประชาชนและ
ผูใชบริการในชุมชน 

 6,000,000 6,000,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สถานท่ีออกกำลัง
กาย 

ประชาชนมีลานกีฬา
เปนสถานท่ีออก
กำลังกาย 

กองชาง 

6 โครงการกอสรางเมรุ หมู
ท่ี 18 บานคลอง
มะละกอใต 

เพ่ือกอสรางเมรุ  
หมูท่ี 18 บานคลอง
มะละกอใต 

หมูท่ี 18 บานคลอง
มะละกอใต มีเมรุ
สำหรับใชในพิธีกรรม
ทางศาสนา 

 1,500,000 1,500,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เมรไุวสำหรับเผา
ศพ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
เมรไุวสำหรับเผาศพ 

กองชาง 

7 โครงการกอสราง
ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน เปนระบบ
พลังงานแสงอาทิตย  

เพ่ือกอสรางปรับปรุง
ระบบประปาหมูบาน 
เปนระบบพลังงาน
แสงอาทิตย 

กอสรางปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน เปน
ระบบพลังงาน
แสงอาทิตย 

 10,000,000  จำนวนรอยละการ
ติดตั้งกอสราง
ปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน 
เปนระบบพลังงาน
แสงอาทิตย 

การติดตั้งกอสราง
ปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน เปน
ระบบพลังงาน
แสงอาทิตย 

กองชาง 

8 โครงการรื้อถอน และ
กอสรางทอเหลีย่มคอม
กรีตเสริมเหล็ก (บล็อก
คอนเวิรส หมูท่ี 18 
บานคลองมะละกอใต 

เพ่ือรื้อถอน และ
กอสรางบล็อคทอ
เหลี่ยมคอมกรตีเสริม
เหล็ก (บล็อกคอน
เวิรส ห มูท่ี 18  
บานคลองมะละกอ
ใต 
 
 
 

รื้อถอน และกอสราง
บล็อคทอเหลีย่มคอม
กรีตเสริมเหล็ก (บล็อก
คอนเวิรส  
หมูท่ี 18  
บานคลองมะละกอใต 
 
 
 
 

 600,000  จำนวนรอยละการ
ระบายน้ำและน้ำ
ทวมขังลดลง 

การระบายน้ำและน้ำ
ทวมขังลดลง 

กองชาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลติโครงการ  

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 2563 

(บาท  
2564 
(บาท  

2565 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานน้ำซับ 

เพ่ือปรับปรุง
ซอมแซมศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก บานน้ำซับ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานน้ำซับ 

 350,000  จำนวนรอยละของ
อาคารสถานท่ีมี
มารตรฐาน 

นักเรียนมสีถานท่ี
เรียนท่ีไดมาตรฐาน 

กองการศึกษา 

 รวม 9 โครงการ 150,000 20,280,000 7,500,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 6 

สำหรับองคการบริหารสวนทองถิ่นดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 

ก. ทธศาสตรจังหวัด ยทุธศาสตรที่ 1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชพีและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชวีิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 
1. ยุทธศาสตรที่ 2 ยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติประชาชน 

1.7 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ 
2563

(บาท  

2564 

(บาท  

2565 

(บาท  

1 โครงการแขงขันกีฬา

เยาวชน เซปกตะกรอ 

หมูท่ี 9 บานบะเจรญิ 

เพ่ือจัดการแขงขันกีฬา

เยาวชน เซปกตะกรอ 

หมูท่ี 9 บานบะเจรญิ 

เยาวชนในพ้ืนท่ีไดออก

กำลังกาย และเปนการ

สงเสริมสุขภาพท่ีด ี

 50,000  จำนวนรอยละเยาวชน

ไดออกกำลังกายและ

เปนการสงเสนิม

สุขภาพท่ีด ี

เยาวชนไดออกกลัง

กาย และเปนการสง

เสนิมสุขภาพท่ีด ี

สำนักปลัด 

2 โครงการแขงขันกีฬา

เยาวชน เซปกตะกรอ 

หมูท่ี 16 บานคลองจาน

นอย 

เพ่ือจัดการแขงขันกีฬา

เยาวชน เซปกตะกรอ 

หมูท่ี 16 บานคลองจาน

นอย 

เยาวชนในพ้ืนท่ีไดออก

กำลังกาย และเปนการ

สงเสริมสุขภาพท่ีด ี

 50,000  จำนวนรอยละเยาวชน

ไดออกกำลังกายและ

เปนการสงเสนิม

สุขภาพท่ีด ี

เยาวชนไดออกกลัง

กาย และเปนการสง

เสนิมสุขภาพท่ีด ี

สำนักปลัด 

 รวม 2 โครงการ  100,000     

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม คร้ังที่ 6  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ  

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2562 
(บาท  

2563 
(บาท  

2564 
(บาท  

2565 
(บาท  

1 สรางความเขมแข็งของชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทย ุ

จัดซื้อและติดตั้งกลองวงจรปด ติดตั้ง
ในจุดเสียง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสนิของประชาชน  
หมูที่ 16 บานคลองจานนอย 

  500,000  กองชาง 

2 สรางความเขมแข็งของชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทย ุ

จัดซื้อและติดตั้งกลองวงจรปด ติดตั้ง
ในจุดเสียง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสนิของประชาชน  
หมูที่ 21 บานสารคาม 

  500,000  กองชาง 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒561 - 2565  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 6 

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

  ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบรางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒561 – 2565 เ พ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจำป 2563 เม่ือวันอังคารท่ี 21 กรกฎาคม 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 5 ขององคการบริหาร
สวนตำบลสระขวญั รายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี   25    เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕63 
 

 
 
 

                 (นางบุญชวย  ชางนับ  
               นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

 
 

 
 
 
 


