
 
 

 
 
 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  

(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565  

แกไขครั้งท่ี 2/2562  
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  
อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
 

 
 
 

 



 
 

ก 

คำนำ 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565              
ขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ พรอมท้ังประกาศใหประชาชนทราบเม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2562             
ไปแลว นั้น 

เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง              
กับสถานการณในปจจุบันและเกิดประโยชนสุขกับประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจำเปนตองแกไขแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565  โดยไดขออนุมัติแกไขตอผูบริหารทองถ่ิน ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตำบล            
สระขวัญ ไดพิจารณาอนุมัติแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 ครั้งท่ี 2/2562 เปนท่ีเรียบรอยแลว   

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 21 จึงขอประกาศการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565       
ครั้งท่ี 2/2562 ท้ังนี้ ไดจัดทำเอกสารแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 แกไขครั้งท่ี 2/2562                  
เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน   

 

                      สำนักงานปลัด (งานนโยบายและแผน  
                            องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข 

สารบัญ 

เรื่อง                   หนา 

คำนำ            ก 

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

สวนท่ี 2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.07        8 

สวนท่ี 3 รายละเอียดโครงการพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565  (แบบ ผ.01    10 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565  แกไขครั้งท่ี 2/2562 หนา 1 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชแีกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  
 

 

 

 

 

 

 

  



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565  แกไขครั้งท่ี 2/2562 หนา 2 

บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขครั้งท่ี 2/2562  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

   

ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 3  
 

วัตถุประสงค เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 3 เสนอนามัยแกงสีเสียด – หนองปรอื  
 

งบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน             
(พ.ศ.2561 - 2565  ตั้งไว 500,000.- บาท  
 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ. 2563  
หนาท่ี 95 ลำดับท่ี 53  
 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 3  
 

วัตถุประสงค เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 3 เสนอนามัยแกงสีเสียด – หนองปรอื  
 

งบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน             
(พ.ศ.2561 - 2565  ตั้งไว 500,000.- บาท  
 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ. 2562   
หนาท่ี  11  ลำดับท่ี  1 

1.เพ่ือใหสอดคลอง
กับสถานการณใน
ปจจุบัน 
2.เพ่ือนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2562 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 

วัตถุประสงค เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 4 บานทุงพลวง (เสนทุงพลวง – หนองไผ  
 

งบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน             
(พ.ศ.2561 - 2565  จำนวน 500,000.- บาท  
 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ. 2564   
หนาท่ี 99 ลำดับท่ี 75 
 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 

วัตถุประสงค เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 4 บานทุงพลวง (เสนทุงพลวง – หนองไผ  
 

งบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน             
(พ.ศ.2561 - 2565  ตั้งไว 500,000.- บาท  
 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ. 2562   
หนาท่ี 11 ลำดับท่ี 2 

1.เพ่ือใหสอดคลอง
กับสถานการณใน
ปจจุบัน 
2.เพ่ือนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2562 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565  แกไขครั้งท่ี 2/2562 หนา 3 

ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 6 
 

วัตถุประสงค เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเสนตรงขามบานกำนันสมบัติ แซอ้ึง (ตอจาก             
เสนเดิม ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 225 เมตร  
 

งบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน             
(พ.ศ.2561 - 2565  ตั้งไว 500,000.- บาท  
 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ. 2563   
หนาท่ี 103 ลำดับท่ี 98 
 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 6 
 

วัตถุประสงค เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเสนตรงขามบานกำนันสมบัติ แซอ้ึง (ตอจาก             
เสนเดิม ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 225 เมตร  
 

งบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน             
(พ.ศ.2561 - 2565  ตั้งไว 500,000.- บาท  
 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ. 2562   
หนาท่ี 12 ลำดับท่ี 3 

1.เพ่ือใหสอดคลอง
กับสถานการณใน
ปจจุบัน 
2.เพ่ือนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2562 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 

วัตถุประสงค เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยประปาเนินสงา หมู 8 บานคลองปูน ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 250 เมตร 
 

งบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน             
(พ.ศ.2561 - 2565  จำนวน 600,000.- บาท  
 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ. 2563   
หนาท่ี 109 ลำดับท่ี 134 
 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 

วัตถุประสงค เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยประปาเนินสงา หมู 8 บานคลองปูน ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 250 เมตร 
 

งบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน             
(พ.ศ.2561 - 2565  จำนวน 600,000.- บาท  
 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ. 2562    
หนาท่ี 12 ลำดับท่ี 4 

1.เพ่ือใหสอดคลอง
กับสถานการณใน
ปจจุบัน 
2.เพ่ือนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2562 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565  แกไขครั้งท่ี 2/2562 หนา 4 

ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 

วัตถุประสงค เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบานนายสุนีย  สอนหม่ืน กลุมหนองอีดวง 
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 240 เมตร 
 

งบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน             
(พ.ศ.2561 - 2565  ตั้งไว 600,000.- บาท  
 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ. 2565   
หนาท่ี 115 ลำดับท่ี 165 
 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 

วัตถุประสงค เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบานนายสุนีย  สอนหม่ืน กลุมหนองอีดวง 
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 240 เมตร 
 

งบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน             
(พ.ศ.2561 - 2565  ตั้งไว 600,000.- บาท  
 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ. 2562   
หนาท่ี 12 ลำดับท่ี 5 
 

1.เพ่ือให
สอดคลองกับ
สถานการณใน
ปจจุบัน 
2.เพ่ือนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2562 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 13 
 

วัตถุประสงค เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 13 เสนบานนายทองคำ โพนทะนา              
(ตอจากเสนเดิม ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 225 
เมตร 
 

งบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน             
(พ.ศ.2561 - 2565  ตั้งไว 500,000.- บาท  
 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ. 2563   
หนาท่ี 122 ลำดับท่ี 208 
 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 13 
 

วัตถุประสงค เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 13 เสนบานนายทองคำ โพนทะนา              
(ตอจากเสนเดิม ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 225 
เมตร 
 

งบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน             
(พ.ศ.2561 - 2565  ตั้งไว 500,000.- บาท  
 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ. 2562   
หนาท่ี 12 ลำดับท่ี 6 

1.เพ่ือให
สอดคลองกับ
สถานการณใน
ปจจุบัน 
2.เพ่ือนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2562 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565  แกไขครั้งท่ี 2/2562 หนา 5 

ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 15 
 

วัตถุประสงค เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนหลังโรงเรียน  4 x 400 เมตร 
 

งบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน             
(พ.ศ.2561 - 2565  จำนวน 960,000.- บาท  
 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ. 2563   
หนาท่ี 127 ลำดับท่ี 234 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 15 
 

วัตถุประสงค เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนหลังโรงเรียน  4 x 400 เมตร 
 

งบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน             
(พ.ศ.2561 - 2565  จำนวน 960,000.- บาท  
 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ. 2562   
หนาท่ี 13 ลำดับท่ี 7 
 

1.เพ่ือให
สอดคลองกับ
สถานการณใน
ปจจุบัน 
2.เพ่ือนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2562 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 16 
 

วัตถุประสงค เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 16 บานคลองจานนอย ซอยหนาวัด              
(ตอจากจุดเดิม  ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 225 
เมตร 
 

งบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน             
(พ.ศ.2561 - 2565  ตั้งไว 500,000.- บาท  
 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ. 2563   
หนาท่ี 128 ลำดับท่ี 241 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 16 
 

วัตถุประสงค เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 16 บานคลองจานนอย ซอยหนาวัด              
(ตอจากจุดเดิม  ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 225 
เมตร 
 

งบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน             
(พ.ศ.2561 - 2565  ตั้งไว 500,000.- บาท  
 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ. 2562   
หนาท่ี 13 ลำดับท่ี 8 
 

1.เพ่ือให
สอดคลองกับ
สถานการณใน
ปจจุบัน 
2.เพ่ือนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2562 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565  แกไขครั้งท่ี 2/2562 หนา 6 

 
 

ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

9 โครงการรื้อถอนหอประชุมองคการบริหารสวน
ตำบลสระขวัญ  
 

วัตถุประสงค เพ่ือรื้อถอนหอประชุมองคการบริหาร
สวนตำบลสระขวัญ  
 

งบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน             
(พ.ศ.2561 - 2565 ตั้งไว 100,000.- บาท 
 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป 2563 
หนาท่ี 151 ลำดับท่ี 367 

โครงการรื้อถอนหอประชุมองคการบริหารสวนตำบล
สระขวัญ  
 

วัตถุประสงค เพ่ือรื้อถอนหอประชุมองคการบริหาร
สวนตำบลสระขวัญ  
 

งบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน             
(พ.ศ.2561 - 2565 ตั้งไว 100,000.- บาท 
 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป 2562 
หนาท่ี 13 ลำดับท่ี 9 
 

1.เพ่ือให
สอดคลองกับ
สถานการณใน
ปจจุบัน 
2.เพ่ือนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2562 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

10 โครงการรื้อถอนโรงจอดรถ/โรงเก็บขององคการ
บริหารสวนตำบลสระขวัญ  
 

วัตถุประสงค เพ่ือรื้อถอนโรงจอดรถ/โรงเก็บของ
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  
 

งบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน                
(พ.ศ. 2561 - 2565 ตั้งไว 100,000.- บาท  
 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  ป 2563  
หนาท่ี 151 ลำดับท่ี 368 

โครงการรื้อถอนโรงจอดรถ/โรงเก็บขององคการ
บริหารสวนตำบลสระขวัญ  
 

วัตถุประสงค เพ่ือรื้อถอนโรงจอดรถ/โรงเก็บของ
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  
 

งบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ. 2561 - 2565 ตั้งไว 100,000.- บาท  
 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  ป 2562  
หนาท่ี 13 ลำดับท่ี 10 
 

1.เพ่ือให
สอดคลองกับ
สถานการณใน
ปจจุบัน 
2.เพ่ือนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2562 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565  แกไขครั้งท่ี 2/2562 หนา 7 

ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

11 โครงการกอสรางอาคารหอประชุมองคการบริหาร
สวนตำบลสระขวัญ  
 

วัตถุประสงค เพ่ือกอสรางอาคารหอประชุมของ
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ จำนวน 1 หลัง  
 

งบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน             
(พ.ศ.2561 - 2565 ตั้งไว 2,500,000.- บาท 
 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป 2563 
หนาท่ี 151 ลำดับท่ี 369 
 

โครงการกอสรางอาคารหอประชุมองคการบริหาร
สวนตำบลสระขวัญ  
 

วัตถุประสงค เพ่ือกอสรางอาคารหอประชุมของ
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ จำนวน 1 หลัง  
 

งบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน             
(พ.ศ.2561 - 2565 ตั้งไว 2,500,000.- บาท 
 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป 2562 
หนาท่ี 13 ลำดับท่ี 11 

1.เพ่ือให
สอดคลองกับ
สถานการณใน
ปจจุบัน 
2.เพ่ือนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2562 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565  แกไขครั้งท่ี 2/2562 หนา 8 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.07  
บัญชสีรปุโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไขครั้งท่ี 2/2562 
 
 
 
 

 
  



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565  แกไขครั้งท่ี 2/2562 หนา 9 

           บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไขครั้งท่ี 2/2562 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  
ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 

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  

ยุทธศาสตรที่ 1   
ยุทธศาสตรการพฒันา 
โครงสรางพืน้ฐาน 

 
 

 
               

 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

11 7,360,000 - - 2 1,000,000 2 1,000,000 15 9,360,000 

           

รวม 11 7,360,000 - - 2 1,000,000 2 1,000,000 15 9,360,000 

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.07 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565  แกไขครั้งท่ี 2/2562 หนา 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไขครั้งท่ี 2/2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565  แกไขครั้งท่ี 2/2562 หนา 11 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไขครั้งท่ี 2/2562 

สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการ 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสรางพ้ืนฐานการสงเสรมิการคา การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการดานสังคมและสิ่งแวดลอมเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1 การคมนาคมสะดวก 
           1.ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 

ที่  โครงการ   วัตถุประสงค  

 เปาหมาย   งบประมาณและทีผ่านมา   ตัวชี้วัด   ผลที่คาดวาจะไดรับ  
 หนวยงาน 
รับผิดชอบ  

 (ผลผลิตของ
โครงการ   

2562 2563 2564 2565  (KPI)   

   (บาท    (บาท    (บาท    (บาท       
1 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 3 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 เสนอนามัย
แกงสีเสียด –  
หนองปรือ 
  

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

500,000 - 500,000 500,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
จากการสัญจรไปมา 

กองชาง 

2 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
 

หมูที่ 4 บานทุงพลวง
(เสนทุงพลวง –  
หนองไผ  
 
 
 

500,000 - - 500,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
จากการสัญจรไปมา 

กองชาง 

รวมทั้งสิ้น    2    โครงการ 1,000,000 - 500,000 1,000,000    
 

แบบ ผ.01 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565  แกไขครั้งท่ี 2/2562 หนา 12 

ที่  โครงการ   วัตถุประสงค  

 เปาหมาย   งบประมาณและทีผ่านมา   ตัวชี้วัด   ผลที่คาดวาจะไดรับ  
 หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

 (ผลผลิตของ
โครงการ   

2562 2563 2564 2565  (KPI)    

   (บาท    (บาท    (บาท    (บาท       
3 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีต            
เสริมเหล็ก  
หมูที่ 6 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเสนตรงขาม
บานกำนนัสมบัติ  
แซอ้ึง (ตอจาก             
เสนเดิม  

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
4 เมตร ยาว 225 
เมตร 

500,000 - - - จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
จากการสัญจรไปมา 

กองชาง 

4 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยประปาเนนิสงา 
4 x 250 ม. 

หมูที่ 8 
บานคลองปนู 

600,000 - - - จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
จากการสัญจรไปมา 

กองชาง 

5 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบานนายสุนีย  
สอนหมื่น กลุมหนอง
อีดวง 4 x 240 ม. 

หมูที่ 10 
บานคลองคันฉอ 

600,000 - - - จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
จากการสัญจรไปมา 

กองชาง 

6 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  
หมูที่ 13 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 13 เสนบาน
นายทองคำ 
โพนทะนา              
(ตอจากเสนเดิม  

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
4 เมตร ยาว 225 
เมตร 

500,000 - - - จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
จากการสัญจรไปมา 

กองชาง 

รวมทั้งสิ้น    4    โครงการ 2,200,000 - - -    
 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565  แกไขครั้งท่ี 2/2562 หนา 13 

ที ่  โครงการ   วัตถุประสงค  

 เปาหมาย   งบประมาณและทีผ่านมา   ตัวชี้วัด   ผลที่คาดวาจะไดรับ  
 หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

 (ผลผลิตของ
โครงการ   

2562 2563 2564 2565  (KPI)   

   (บาท    (บาท    (บาท    (บาท       
7 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 15 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เสนหลังโรงเรียน              
4 x 400 ม. 

หมูที่ 15 
บานเนินไทร 

960,000 - - - จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
จากการสัญจรไปมา 

กองชาง 

8 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  
หมูที่ 16 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 16 บานคลอง
จานนอย ซอยหนา
วัด (ตอจากจุดเดิม  

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 
225 เมตร 

500,000 - 500,000 - จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
จากการสัญจรไปมา 

กองชาง 

9 โครงการร้ือถอน
หอประชุมองคการ
บริหารสวนตำบล
สระขวัญ 

เพื่อร้ือถอน
หอประชุมองคการ
บริหารสวนตำบล
สระขวัญ 

การร้ือถอนหอประชุม
อบต. แลวเสร็จ 

100,000 - - - จำนวนรอยละ
การร้ือถอน
หอประชุม 
แลวเสร็จ 

การร้ือถอนหอประชุม 
แลวเสร็จ 

กองชาง 

10 โครงการร้ือถอนโรง
จอดรถ/โรงเก็บของ
องคการบริหารสวน
ตำบลสระขวัญ 

เพื่อร้ือถอนโรงจอด
รถ/โรงเก็บของ
องคการบริหารสวน
ตำบลสระขวัญ 

การร้ือถอนโรงจอด
รถ/โรงเก็บของ  
อบต.สระขวัญ 
แลวเสร็จ 

100,000 - - - จำนวนรอยละ
การร้ือถอนโรง
จอดรถ/โรงเก็บ
ของแลวเสร็จ 

การร้ือถอนโรงจอด
รถ/โรงเก็บของแลว
เสร็จ 

กองชาง 

11 โครงการกอสราง
อาคารหอประชุม
อบต.สระขวัญ 

เพื่อกอสรางอาคาร
หอประชุมของ 
อบต.สระขวัญ 
จำนวน 1 หลัง 

อาคารหอประชุมใช
สำหรับจัดการประชุม
และกิจกรรมตาง ๆ 

2,500,000 - - - จำนวนรอยละ
การหอประชุม
เปนไปดวยความ
เรียบรอย 

การจัดประชุมและการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ 
ของ อบต.เปนไปดวย
ความเรียบรอย 

กองชาง 

รวมทั้งสิ้น    5    โครงการ 4,160,000 - 500,000 -    



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565  แกไขครั้งท่ี 2/2562 หนา 14 
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ประกาศองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒561 - 2565  แกไขครั้งท่ี 2/2562 

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

ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565 ขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ พรอมท้ังประกาศใหประชาชนทราบ เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 
2562  ไปแลว นั้น 

เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบันและเกิดประโยชนสุขกับประชาชนในทองถ่ิน จึงไดมีการขออนุมัติแกไข
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565  ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดพิจารณาอนุมัติ
แกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 ครั้งท่ี 2/2562 เปนท่ีเรียบรอยแลว อาศัยอำนาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม ขอ 21 จึงขอประกาศการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565   ครั้งท่ี 2/2562 
เพ่ือใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้ 
  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี          เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕62 
 
 

 
                (นางบุญชวย  ชางนับ   

                 นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
 

 

 

 

 

 

 

 


