
 
 

 
 
 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  

(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565  

(แกไขครั้งท่ี 1  
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  
อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
 

 
 
 

 

 

 



 
 

ก 

คำนำ 

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

ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีและเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตำบล
สระขวัญ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเปนในการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565    
ท่ีประกาศใชนั้น  

โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง     
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ขอ 21 กำหนดวาการแกไข
แผนพัฒนาเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน 

บัดนี้ องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดดำเนินการตามข้ันตอนของระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ    
และประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565  (แกไขครั้งท่ี 1) เรียบรอยแลวจึงจัดทำเอกสาร
แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขฉบับนี้ เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

 

                      สำนักงานปลัด (งานนโยบายและแผน  
                             องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข 

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 1) 24 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  (แกไขครั้งท่ี 1  หนา 1 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชแีกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 2561 – 2565  
 

 

 

 

 

 

 

  



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  (แกไขครั้งท่ี 1  หนา 2 

บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

   ขอความเดิม 

ท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

1 ยุทธศาสตรท่ี 1
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
การเกษตร 

ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

หนาท่ี 155  
ลำดับ 8 
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565  
 

500,000 
(ป 2562) 

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล หมูท่ี 5 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 ขอความใหม 

ท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

1 ยุทธศาสตรท่ี 1
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย 

ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

หนาท่ี 25  
ลำดับ 1 
แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 
2561 – 2565  
(แกไขครั้งท่ี 1) 

500,000 
(ป 2562) 

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล หมูท่ี 5 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  (แกไขครั้งท่ี 1  หนา 3 

บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

   ขอความเดิม 

ท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

2 ยุทธศาสตรท่ี 1
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
การเกษตร 

ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

หนาท่ี 155  
ลำดับ 9 
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565  
 

500,000 
(ป 2563) 

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล พรอมติดตั้งถัง
ประปาแบบถวยแชม
เปญ หมูท่ี 5 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 ขอความใหม 

ท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

2 ยุทธศาสตรท่ี 1
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย 

ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

หนาท่ี 25  
ลำดับ 2 
แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 
2561 – 2565  
(แกไขครั้งท่ี 1) 

500,000 
(ป 2563) 

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล พรอมติดตั้งถัง
ประปาแบบถวยแชม
เปญ หมูท่ี 5 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  (แกไขครั้งท่ี 1  หนา 4 

บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

   ขอความเดิม 

ท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

3 ยุทธศาสตรท่ี 1
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
การเกษตร 

ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

หนาท่ี 156  
ลำดับ 10 
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565  
 

500,000 
(ป 2563) 

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล หมูท่ี 6 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 ขอความใหม 

ท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

3 ยุทธศาสตรท่ี 1
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย 

ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

หนาท่ี 26  
ลำดับ 3 
แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 
2561 – 2565  
(แกไขครั้งท่ี 1) 

500,000 
(ป 2563) 

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล หมูท่ี 6 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  (แกไขครั้งท่ี 1  หนา 5 

บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

   ขอความเดิม 

ท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

4 ยุทธศาสตรท่ี 1
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
การเกษตร 

ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

หนาท่ี 156  
ลำดับ 11 
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565  
 

1,500,000 
(ป 2563) 

โครงการกอสรางสถานี
สูบน้ำ พลังงาน
แสงอาทิตย หมูท่ี 6 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 ขอความใหม 

ท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

4 ยุทธศาสตรท่ี 1
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย 

ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

หนาท่ี 26  
ลำดับ 4 
แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 
2561 – 2565  
(แกไขครั้งท่ี 1) 

1,500,000 
(ป 2563) 

โครงการกอสรางสถานี
สูบน้ำ พลังงาน
แสงอาทิตย หมูท่ี 6 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 



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

บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

   ขอความเดิม 

ท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

5 ยุทธศาสตรท่ี 1
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
การเกษตร 

ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

หนาท่ี 157  
ลำดับ 20 
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565  
 

500,000 
(ป 2564) 

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมยายถัง
ประปาหมูบาน หมูท่ี 7 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 ขอความใหม 

ท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

5 ยุทธศาสตรท่ี 1
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย 

ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

หนาท่ี 26  
ลำดับ 5 
แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 
2561 – 2565  
(แกไขครั้งท่ี 1) 

500,000 
(ป 2564) 

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมยายถัง
ประปาหมูบาน หมูท่ี 7 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  (แกไขครั้งท่ี 1  หนา 7 

บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

   ขอความเดิม 

ท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

6 ยุทธศาสตรท่ี 1
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
การเกษตร 

ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

หนาท่ี 157  
ลำดับ 21 
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565  
 

500,000 
(ป 2565) 

โครงการขุดขยายสระน้ำ
หนองตีกบ หมูท่ี 7 บาน
ใหมไพรวัลย 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 ขอความใหม 

ท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

6 ยุทธศาสตรท่ี 1
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย 

ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

หนาท่ี 26  
ลำดับ 6 
แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 
2561 – 2565  
(แกไขครั้งท่ี 1) 

500,000 
(ป 2565) 

โครงการขุดขยายสระน้ำ
หนองตีกบ หมูท่ี 7 บาน
ใหมไพรวัลย 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  (แกไขครั้งท่ี 1  หนา 8 

บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

   ขอความเดิม 

ท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

7 ยุทธศาสตรท่ี 1
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
การเกษตร 

ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

หนาท่ี 159  
ลำดับ 32 
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565  
 

500,000 
(ป 2565) 

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมติดตั้งถัง
ประปาแบบถวยแชม
เปญ หมูท่ี 15 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 ขอความใหม 

ท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

7 ยุทธศาสตรท่ี 1
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย 

ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

หนาท่ี 27  
ลำดับ 7 
แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 
2561 – 2565  
(แกไขครั้งท่ี 1) 

500,000 
(ป 2565) 

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมติดตั้งถัง
ประปาแบบถวยแชม
เปญ หมูท่ี 15 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  (แกไขครั้งท่ี 1  หนา 9 

บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

   ขอความเดิม 

ท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

8 ยุทธศาสตรท่ี 1
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
การเกษตร 

ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

หนาท่ี 161
ลำดับ 42 
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565  
 

500,000 
(ป 2563) 

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมติดตั้งถัง
ประปาแบบถวยแชม
เปญ หมูท่ี 17 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 ขอความใหม 

ท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

8 ยุทธศาสตรท่ี 1
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย 

ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

หนาท่ี 27  
ลำดับ 8 
แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 
2561 – 2565  
(แกไขครั้งท่ี 1) 

500,000 
(ป 2563) 

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมติดตั้งถัง
ประปาแบบถวยแชม
เปญ หมูท่ี 17 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  (แกไขครั้งท่ี 1  หนา 10 

บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

   ขอความเดิม 

ท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

9 ยุทธศาสตรท่ี 1
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
การเกษตร 

ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

หนาท่ี 161
ลำดับ 47 
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565  
 

500,000 
(ป 2562) 

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมติดตั้งถัง
ประปาแบบถวยแชม
เปญ หมูท่ี 19 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 ขอความใหม 

ท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

9 ยุทธศาสตรท่ี 1
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย 

ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

หนาท่ี 27  
ลำดับ 9 
แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 
2561 – 2565  
(แกไขครั้งท่ี 1) 

500,000 
(ป 2562) 

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมติดตั้งถัง
ประปาแบบถวยแชม
เปญ หมูท่ี 19 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  (แกไขครั้งท่ี 1  หนา 11 

บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

   ขอความเดิม 

ท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

10 ยุทธศาสตรท่ี 1
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
การเกษตร 

ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

หนาท่ี 162
ลำดับ 52 
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565  
 

500,000 
(ป 2562) 

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมติดตั้งถัง
ประปาแบบถวยแชม
เปญ หมูท่ี 20 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 ขอความใหม 

ท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

10 ยุทธศาสตรท่ี 1
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย 

ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

หนาท่ี 27  
ลำดับ 10 
แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 
2561 – 2565  
(แกไขครั้งท่ี 1) 

500,000 
(ป 2562) 

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมติดตั้งถัง
ประปาแบบถวยแชม
เปญ หมูท่ี 20 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  (แกไขครั้งท่ี 1  หนา 12 

บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

   ขอความเดิม 

ท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

11 ยุทธศาสตรท่ี 1
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
การเกษตร 

ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

หนาท่ี 162
ลำดับ 53 
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565  
 

500,000 
(ป 2565) 

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมติดตั้งถัง
ประปาแบบถวยแชม
เปญ หมูท่ี 20 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 ขอความใหม 

ท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

11 ยุทธศาสตรท่ี 1
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย 

ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

หนาท่ี 28  
ลำดับ 11 
แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 
2561 – 2565  
(แกไขครั้งท่ี 1) 

500,000 
(ป 2565) 

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมติดตั้งถัง
ประปาแบบถวยแชม
เปญ หมูท่ี 20 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  (แกไขครั้งท่ี 1  หนา 13 

บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

   ขอความเดิม 

ท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

12 ยุทธศาสตรท่ี 1
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
การเกษตร 

ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

หนาท่ี 163
ลำดับ 55 
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565  
 

500,000 
(ป 2563-2564) 

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมยายถัง
ประปา หมูท่ี 21 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 ขอความใหม 

ท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

12 ยุทธศาสตรท่ี 1
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย 

ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

หนาท่ี 28  
ลำดับ 12 
แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 
2561 – 2565  
(แกไขครั้งท่ี 1) 

500,000 
(ป 2563-2564) 

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลพรอมยายถัง
ประปา หมูท่ี 21 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  (แกไขครั้งท่ี 1  หนา 14 

บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

   ขอความเดิม 

ท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

13 ยุทธศาสตรท่ี 1
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
การเกษตร 

ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

หนาท่ี 163
ลำดับ 56 
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565  
 

500,000 
(ป 2562) 

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล หมูท่ี 21 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 ขอความใหม 

ท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

13 ยุทธศาสตรท่ี 1
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานการ
พาณิชย 

ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค 

หนาท่ี 28 
ลำดับ 13 
แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 
2561 – 2565  
(แกไขครั้งท่ี 1) 

500,000 
(ป 2562) 

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล หมูท่ี 21 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  (แกไขครั้งท่ี 1  หนา 15 

บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

   ขอความเดิม 

ท่ี - แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

14 บัญชีครุภัณฑ สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

หนาท่ี 255
ลำดับ 3 
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565  
 

500,000 
(ป 2562-2563) 

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน หมูท่ี 1 
กลองวงจรปดพรอม
ติดตั้งในจุดเสี่ยง หมูท่ี 1 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 ขอความใหม 

ท่ี - แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

14 บัญชคีรุภณัฑ สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ 

หนาท่ี 29  
ลำดับ 1 
แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 
2561 – 2565  
(แกไขครั้งท่ี 1) 

500,000 
(ป 2562-2563) 

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน หมูท่ี 1 
กลองวงจรปดพรอม
ติดตั้งในจุดเสี่ยง หมูท่ี 1 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  (แกไขครั้งท่ี 1  หนา 16 

บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

   ขอความเดิม 

ท่ี - แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

15 บัญชีครุภัณฑ สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

หนาท่ี 255
ลำดับ 4 
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565  
 

500,000 
(ป 2564) 

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน หมูท่ี 7 
กลองวงจรปดพรอม
ติดตั้งในจุดเสี่ยง หมูท่ี 7 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 ขอความใหม 

ท่ี - แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

15 บัญชีครุภัณฑ สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ 

หนาท่ี 29 
ลำดับ 2 
แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 
2561 – 2565  
(แกไขครั้งท่ี 1) 

500,000 
(ป 2564) 

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน หมูท่ี 7 
กลองวงจรปดพรอม
ติดตั้งในจุดเสี่ยง หมูท่ี 7 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  (แกไขครั้งท่ี 1  หนา 17 

บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

   ขอความเดิม 

ท่ี - แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

16 บัญชีครุภัณฑ สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

หนาท่ี 255
ลำดับ 5 
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565  
 

500,000 
(ป 2561  

(ป 2563-2564) 

เพ่ือจัดซ้ือกลองวงจรปด
พรอมติดตั้งในจุดเสี่ยง 
หมูท่ี 6 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 ขอความใหม 

ท่ี - แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

16 บัญชีครุภัณฑ สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ 

หนาท่ี 29  
ลำดับ 3 
แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 
2561 – 2565  
(แกไขครั้งท่ี 1) 

500,000 
(ป 2561  

(ป 2563-2564) 

เพ่ือจัดซ้ือกลองวงจรปด
พรอมติดตั้งในจุดเสี่ยง 
หมูท่ี 6 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  (แกไขครั้งท่ี 1  หนา 18 

บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

   ขอความเดิม 

ท่ี - แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

17 บัญชีครุภัณฑ สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

หนาท่ี 256
ลำดับ 9 
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565  
 

500,000 
(ป 2564) 

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน หมูท่ี 2 
กลองวงจรปดพรอม
ติดตั้งในจุดเสี่ยง หมูท่ี 2 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 ขอความใหม 

ท่ี - แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

17 บัญชีครุภัณฑ สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ 

หนาท่ี 29  
ลำดับ 4 
แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 
2561 – 2565  
(แกไขครั้งท่ี 1) 

500,000 
(ป 2564) 

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน หมูท่ี 2 
กลองวงจรปดพรอม
ติดตั้งในจุดเสี่ยง หมูท่ี 2 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  (แกไขครั้งท่ี 1  หนา 19 

บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

   ขอความเดิม 

ท่ี - แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

18 บัญชีครุภัณฑ สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

หนาท่ี 257
ลำดับ 13 
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565  
 

500,000 
(ป 2563) 

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน หมูท่ี 9 
กลองวงจรปดพรอม
ติดตั้งในจุดเสี่ยง หมูท่ี 9 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 ขอความใหม 

ท่ี - แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

18 บัญชีครุภัณฑ สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ 

หนาท่ี 30 
ลำดับ 5 
แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 
2561 – 2565  
(แกไขครั้งท่ี 1) 

500,000 
(ป 2563) 

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน หมูท่ี 9 
กลองวงจรปดพรอม
ติดตั้งในจุดเสี่ยง หมูท่ี 9 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  (แกไขครั้งท่ี 1  หนา 20 

บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

   ขอความเดิม 

ท่ี - แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

19 บัญชีครุภัณฑ สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

หนาท่ี 257
ลำดับ 19 
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565  
 

500,000 
(ป 2565) 

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน หมูท่ี 17 
กลองวงจรปดพรอม
ติดตั้งในจุดเสี่ยง หมูท่ี 1 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 ขอความใหม 

ท่ี - แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

19 บัญชีครุภัณฑ สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ 

หนาท่ี 30  
ลำดับ 6 
แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 
2561 – 2565  
(แกไขครั้งท่ี 1) 

500,000 
(ป 2565) 

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน หมูท่ี 17 
กลองวงจรปดพรอม
ติดตั้งในจุดเสี่ยง หมูท่ี 
17 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  (แกไขครั้งท่ี 1  หนา 21 

บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

   ขอความเดิม 

ท่ี - แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

20 บัญชีครุภัณฑ สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

หนาท่ี 257
ลำดับ 22 
แผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565  
 

500,000 
(ป 2564) 

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน หมูท่ี 20 
กลองวงจรปดพรอม
ติดตั้งในจุดเสี่ยง หมูท่ี 
20 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 ขอความใหม 

ท่ี - แผนงาน หมวด ประเภท
รายจาย 

หนาท่ี – ลำดับท่ี งบประมาณ คำช้ีแจงแผนงาน/
โครงการท่ีขอแกไข 

หมายเหตุ 

20 บัญชีครุภัณฑ สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ 

หนาท่ี 30  
ลำดับ 7 
แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 
2561 – 2565  
(แกไขครั้งท่ี 1) 

500,000 
(ป 2564) 

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน หมูท่ี 20 
กลองวงจรปดพรอม
ติดตั้งในจุดเสี่ยง หมูท่ี 
20 

การแกไขครั้งนี้เพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
ขอ 21 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  (แกไขครั้งท่ี 1  หนา 22 

 

 

 

 

 
แบบ ผ.07  

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 (แกไขครั้งท่ี 4) 

 
 
 
 
 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  (แกไขครั้งท่ี 1  หนา 23 

  
           บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 (แกไขครั้งท่ี 4) 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

 

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 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                     

  1.2 แผนงานการพาณชิย   4 2,000,000 5 3,500,000 2 1,000,000 3 1,500,000 

รวม - - 4 2,000,000 5 3,500,000 2 1,000,000 3 1,500,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.07 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  (แกไขครั้งท่ี 1  หนา 24 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  (แกไขครั้งท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  (แกไขครั้งท่ี 1  หนา 25 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 (แกไขครั้งท่ี 1) 

สำหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการ 
องคการบริหารสวนทองถิ่นดำเนินการ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี ๔. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสรางพ้ืนฐานการสงเสรมิการคา การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการดานสังคมและสิ่งแวดลอมเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1 การคมนาคมสะดวก 
           1.ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานการพาณิชย 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิต 

ของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา 
 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการขุดเจาะ
บอบาดาลหมูท่ี 5 

เพ่ือขุดเจาะบอ
บาดาล หมูท่ี 5 
บานหนองไผ    
(บานนายชิน ทอง
หาด  

หมูท่ี 5 บาน
หนองไผ 

        
500,000  

      จำนวนรอยละ
ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค  

ประชาชนมีน้ำสะอาดไว
ใชในการอุปโภคและ
บริโภค  

กองชาง 

2 โครงการขุดเจาะ
บอบาดาลพรอม
ติดตั้งถังประปา
แบบถวยแชมเปญ 
หมูท่ี 5 

เพ่ือขุดเจาะบอ
บาดาล พรอมติดตั้ง
ถังประปาแบบถวย  
แชมเปญ หมูท่ี 5 
บานหนองไผ      
(ปาปาลม  

หมูท่ี 5 บาน
หนองไผ 

    500,000     จำนวนรอยละ
ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค  

ประชาชนมีน้ำสะอาดไว
ใชในการอุปโภคและ
บริโภค  

กองชาง 

แบบ ผ.01 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  (แกไขครั้งท่ี 1  หนา 26 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิต 

ของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา 
 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

3 โครงการขุดเจาะ
บอบาดาล หมูท่ี 
6 

เพ่ือขุดเจาะบอ
บาดาล หมูท่ี 6 
กลุมกุดตาจ ู

หมูท่ี 6 บานเนิน
ผาสุก 

            
500,000  

    จำนวนรอยละ
ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค  

ประชาชนมีน้ำสะอาดไว
ใชในการอุปโภคและ
บริโภค  

กองชาง 

4 โครงการกอสราง
สถานีสูบน้ำ 
พลังงาน
แสงอาทิตย 

เพ่ือกอสรางสถานี
สูบน้ำ พลังงาน
แสงอาทิตย  

หมูท่ี 6 บานเนิน
ผาสุก 

    1,500,000     จำนวนรอยละ
ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค  

ประชาชนมีน้ำสะอาดไว
ใชในการอุปโภคและ
บริโภค  

กองชาง 

5 โครงการขุดเจาะ
บอบาดาล พรอม
ยายถังประปา
หมูบาน หมูท่ี 7 

เพ่ือขุดเจาะบอ
บาดาล พรอมยาย
ถังประปาหมูบาน 
กลุมบานใหมไพร
วัลย  

หมูท่ี 7 บาน
ใหมไพรวัลย 

            
500,000  

  จำนวนรอยละ
ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค  

ประชาชนมีน้ำสะอาดไว
ใชในการอุปโภคและ
บริโภค  

กองชาง 

6 โครงการขุดขยาย
สระน้ำหนองตีกบ 
หมูท่ี 7 บานใหม
ไพรวัลย 

เพ่ือขุดขยายสระน้ำ
ใหกวางและลึก
เพ่ิมข้ึน และ
ประชาชนมีน้ำไว
อุปโภค บริโภค เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
กักเก็บน้ำ 

หมูท่ี 7 บาน
ใหมไพรวัลย 

        500,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนในพ้ืนท่ี มี
น้ำไวอุปโภค บริโภค 
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี มีน้ำ
ไวอุปโภค บริโภค เพ่ิม
มากข้ึน 

กองชาง 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  (แกไขครั้งท่ี 1  หนา 27 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิต 

ของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา 
 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการขุดเจาะ
บอบาดาลพรอม
ติดตั้ง ถังประปา
แบบถวยแชมเปญ 
หมูท่ี 15 

เพ่ือขุดเจาะบอ
บาดาล พรอมติดตั้ง
ถังประปาแบบถวย  
แชมเปญ สูง 12 
เมตร หมูท่ี15  

หมูท่ี ๑๕ บาน
เนินไทร 

        500,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค  

ประชาชนมีน้ำสะอาดไว
ใชในการอุปโภคและ
บริโภค  

กองชาง 

8 โครงการขุดเจาะ
บอบาดาลพรอม
ติดตั้ง   ถังประปา
แบบถวยแชมเปญ 
หมูท่ี ๑7 

เพ่ือขุดเจาะบอ
บาดาล พรอมพรอม
ติดตั้งถังประปาแบบ
ถวยแชมเปญ (บาน
ทุง  

หมูท่ี ๑๗ บาน
เนินสะอาด 

            
500,000  

    จำนวนรอยละ
ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค  

ประชาชนมีน้ำสะอาดไว
ใชในการอุปโภคและ
บริโภค  

กองชาง 

9 โครงการขุดเจาะ
บอบาดาลพรอม
ติดตั้ง   ถังประปา
แบบถวยแชมเปญ 
หมูท่ี ๑๙ 

เพ่ือขุดเจาะบอ
บาดาล พรอมพรอม
ติดตั้งถังประปาแบบ
ถวยแชมเปญ หมูท่ี 
๑๙ บานหนองโสน 

หมูท่ี ๑๙ บาน
หนองโสน 

  500,000       จำนวนรอยละ
ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค  

ประชาชนมีน้ำสะอาดไว
ใชในการอุปโภคและ
บริโภค  

กองชาง 

10 โครงการขุดเจาะ
บอบาดาล พรอม
ติดตั้ง ถังประปา
แบบถวยแชมเปญ 
หมูท่ี ๒๐ 

เพ่ือขุดเจาะบอ
บาดาล พรอมติดตั้ง
ถังประปาแบบถวย
แชมเปญ หมูท่ี ๒๐ 
บานคลองอาง 

หมูท่ี ๒๐ บาน
คลองอาง 

  500,000       จำนวนรอยละ
ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค  

ประชาชนมีน้ำสะอาดไว
ใชในการอุปโภคและ
บริโภค  

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิต 

ของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา 
 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

11 โครงการขุดเจาะ
บอบาดาลพรอม
ติดตั้ง      ถัง
ประปาแบบถวย
แชมเปญ หมูท่ี 
20 

เพ่ือขุดเจาะบอ
บาดาล พรอมติดตั้ง
ถังประปาแบบถวย  
แชมเปญ หมูท่ี 20 
ขางศาลากลางบาน 

หมูท่ี 20 บาน
คลองอาง 

        500,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค  

ประชาชนมีน้ำสะอาดไว
ใชในการอุปโภคและ
บริโภค  

กองชาง 

12 โครงการขุดเจาะ
บอบาดาล พรอม
ยาย        ถัง
ประปา หมูท่ี ๒๑ 

เพ่ือขุดเจาะบอ
บาดาล พรอมยาย
ถังประปา  หมูท่ี 
๒๑ บานสารคาม 
(เนินไพบูลย  

หมูท่ี ๒๑ บาน
สารคาม        

    500,000 500,000   จำนวนรอยละ
ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค  

ประชาชนมีน้ำสะอาดไว
ใชในการอุปโภคและ
บริโภค  

กองชาง 

13 โครงการขุดเจาะ
บอบาดาล หมูท่ี 
21 

เพ่ือขุดเจาะบอ
บาดาล หมูท่ี 21 
กลุมเนินไพบูลย 

หมูท่ี ๒๑ บาน
สารคาม 

        
500,000  

      จำนวนรอยละ
ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใชในการ
อุปโภค-บริโภค  

ประชาชนมีน้ำสะอาดไว
ใชในการอุปโภคและ
บริโภค  

กองชาง 

รวม  2,000,000 3,500,000 1,000,000 1,500,000    
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บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 แกไขครั้งท่ี 1  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ  

งบประมาณทีผ่านมา หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท  
2562 
(บาท  

2563 
(บาท  

2564 
(บาท  

2565 
(บาท  

๑ 
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑไฟฟา 
และวิทย ุ

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน หมูที่ 1 กลอง
วงจรปดพรอมติดตั้งใน
จุดเสี่ยง หมูที่ 1   

         
500,000  

         
500,000  

  

  

กองชาง 

๒ 
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑไฟฟา 
และวิทย ุ

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน หมูที่ 7 กลอง
วงจรปดพรอมติดตั้งใน
จุดเสี่ยง หมูที่ 7   

    
         

500,000  

  

กองชาง 

๓ 
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑไฟฟา 
และวิทย ุ

เพื่อจัดซื้อกลองวงจรปด
พรอมติดตั้งในจุดเสี่ยง 
หมูที่ 6 

         
500,000  

  
         

500,000  
         

500,000  
  

กองชาง 

๔ 
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑไฟฟา 
และวิทย ุ

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน หมูที่ 2 กลอง
วงจรปดพรอมติดตั้งใน
จุดเสี่ยง หมูที่ 2   

    
         

500,000  

  

กองชาง 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ  

งบประมาณทีผ่านมา หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท  
2562 
(บาท  

2563 
(บาท  

2564 
(บาท  

2565 
(บาท  

๕ 
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑไฟฟา 
และวิทย ุ

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน หมูที่ 9 กลอง
วงจรปดพรอมติดตั้งใน
จุดเสี่ยง หมูที่ 9   

  
         

500,000  
  

  

กองชาง 

๖ 
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑไฟฟา 
และวิทย ุ

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน หมูที่ 17 
กลองวงจรปดพรอม
ติดตั้งในจุดเสี่ยง หมูที่ 1   

      
         

500,000  
กองชาง 

๗ 
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑไฟฟา 
และวิทย ุ

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน หมูที่ 20 
กลองวงจรปดพรอม
ติดตั้งในจุดเสี่ยง หมูที่ 
20   

    
         

500,000  

  

กองชาง 

 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

    ประกาศองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒561 – 2564 แกไข ครั้งท่ี 1  

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

  ดวยนายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดเห็นชอบอนุมัติแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน                   
(พ.ศ. ๒561 – 2565 (แกไขครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 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 จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒561 – 2564 (แกไขครั้งท่ี 1 ขององคการบริหาร
สวนตำบลสระขวัญ รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    18    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕62 
 
 
 

                (นางบุญชวย  ชางนับ  
                นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

 

 


