
 
 

 
 
 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ. 2561 - 2565  

แกไข ครั้งท่ี 5  
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  
อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
 

 
 
 

 

 

 



 
 

ก 

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 5 เรียบรอยแลวจึงจัดทำ
เอกสารแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขฉบับนี้ เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

 

 

              สำนักงานปลัด (งานบริหารนโยบายและแผน  
                         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 5  5 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

 

 

 

บัญชแีกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565   
 

 

 

 

 

 

 

  



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไขครั้งท่ี 5 หนา 2 

บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไขครั้งท่ี 5 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 

ท่ี รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

1 โครงการกอสรางพรอมติดตั้งไฟฟาสองสวางแบบ
พลังงานแสงอาทิตย หมูท่ี 14 แผนงานเคหะและ
ชุมชน  
หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทรายจาย คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
งบประมาณตั้งไว 500,000 บาท (พ.ศ.2564  

โครงการกอสรางพรอมติดตั้งไฟฟาสองสวาง
แบบพลังงานแสงอาทิตย หมูท่ี 14 แผนงาน
เคหะและชุมชน  
หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทรายจาย คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
งบประมาณตั้งไว 500,000 บาท  
(พ.ศ.2563  

1. เพ่ือบรรเทาความเดือน
รอนของประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลสระขวัญ  
2. เพ่ือใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 
3. เพ่ือจัดทำงบประมาณในป 
พ.ศ. 2563 
 

การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

เคหะและชุมชน 

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 2  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทรายจาย คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
งบประมาณตั้งไว 160,000 บาท (พ.ศ.2562  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 2  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทรายจาย คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
งบประมาณตั้งไว 160,000 บาท  
(พ.ศ.2563  
 
 
 
 

1. เพ่ือบรรเทาความเดือน
รอนของประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลสระขวัญ  
2. เพ่ือใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 
3. เพ่ือจัดทำงบประมาณในป 
พ.ศ. 2563 
 

การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไขครั้งท่ี 5 หนา 3 

ท่ี รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

3 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต 
ดวยแอสฟสติก หมูท่ี 7  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทรายจาย คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
งบประมาณตั้งไว 500,000 บาท (พ.ศ.2564  

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตดวย
แอสฟสติก หมูท่ี 7  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทรายจาย คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
งบประมาณตั้งไว 500,000 บาท  
(พ.ศ.2563  

1. เพ่ือบรรเทาความเดือน
รอนของประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลสระขวัญ  
2. เพ่ือใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 
3. เพ่ือจัดทำงบประมาณในป 
พ.ศ. 2563 
 

การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยเนินสงา หมูท่ี 8  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทรายจาย คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
งบประมาณตั้งไว 900,000 บาท (พ.ศ.2563  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยเนินสงา หมูท่ี 8  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทรายจาย คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
งบประมาณตั้งไว 450,000 บาท  
(พ.ศ.2563  

1. เพ่ือบรรเทาความเดือน
รอนของประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลสระขวัญ  
2. เพ่ือใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 
3. เพ่ือจัดทำงบประมาณในป 
พ.ศ. 2563 
 

การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 11 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทรายจาย คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
งบประมาณตั้งไว 450,000 บาท (พ.ศ.2564  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูท่ี 11  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทรายจาย คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
งบประมาณตั้งไว 450,000 บาท  

1. เพ่ือบรรเทาความเดือน
รอนของประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลสระขวัญ  
2. เพ่ือใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 
 

การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไขครั้งท่ี 5 หนา 4 

ท่ี รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

(พ.ศ.2563  3. เพ่ือจัดทำงบประมาณในป 
พ.ศ. 2563 
 

6 บัญชีครุภัณฑ แผนงานเคหะและชุมชน  
หมวดรายจาย คาครุภัณฑ  
ประเภทรายจาย คาครุภัณฑไฟฟา  
งบประมาณตั้งไว 500,000 บาท (พ.ศ.2564  
เพ่ือจัดซ้ือระบบกระจายเสียงไรสาย หมูท่ี 9 
 

บัญชีครุภัณฑ แผนงานเคหะและชุมชน 
หมวดรายจาย  
คาครุภัณฑ ประเภทรายจาย คาครุภัณฑ
ไฟฟา  
งบประมาณตั้งไว 500,000 บาท  
(พ.ศ.2563  
เพ่ือจัดซ้ือระบบกระจายเสียงไรสาย หมูท่ี 9 
 

เพ่ือบรรเทาความเดือนรอน
ของประชาชนในพ้ืนท่ีตำบล
สระขวัญ 

บัญชีครุภัณฑ เคหะและชุมชน 

7 บัญชีครุภัณฑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
หมวดรายจาย คาครุภัณฑ  
ประเภทรายจาย คาครุภัณฑสำนักงาน 
งบประมาณตั้งไว 48,000 บาท (พ.ศ.2563  
เพ่ือจัดซ้ือพัดลมติดผนัง ขนาด 25 นิ้ว  
จำนวน 16 ตัว 
 

บัญชีครุภัณฑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
หมวดรายจาย คาครุภัณฑ  
ประเภทรายจาย คาครุภัณฑสำนักงาน 
งบประมาณตั้งไว 48,000 บาท (พ.ศ.
2563  
เพ่ือจัดซ้ือพัดลมติดผนัง ขนาด 24 นิ้ว  
จำนวน 16 ตัว 
 

เนื่องจากสินคาตามทองตลาด
ไมมีจำหนายพัดลมขนาด 25 
นิ้ว  

บัญชีครุภัณฑ สำนักปลัด 

 

 

 



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

 

 
 

แบบ ผ.07  
บัญชสีรปุโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไขครั้งท่ี 5 
 
 
 
 

 

 

 
  



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

           บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไขครั้งท่ี 5 

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  
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
  1.2 แผนงานการพาณชิย 
  1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
1 
- 
4 

- 
500,000 

- 
1,560,000 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
1 
- 
3  

- 
500,000 

- 

1,560,000  
  1.4 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - 

รวม - - - - 5 2,060,000 - - 4 2,060,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.07 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไขครั้งท่ี 5 หนา 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไขครั้งท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไขครั้งท่ี 5 หนา 8 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไขครั้งท่ี 5 
สำหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการ 

องคการบริหารสวนทองถิ่นดำเนินการ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี ๔. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสรางพ้ืนฐานการสงเสรมิการคา การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการดานสังคมและสิ่งแวดลอมเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1 การคมนาคมสะดวก 
           1.ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิต 
ของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา 
 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการกอสราง

พรอมติดตั้งไฟฟา

สองสวางแบบ

พลังงาน

แสงอาทิตย 

หมูท่ี 14 
 

เพ่ือกอสรางพรอมตดิตั้ง

ไฟฟาสองสวางแบบ

พลังงานแสงอาทิตย  

หมูท่ี 14 
 

เปนไฟฟาสอง
สวางแบบ
พลังงาน
แสงอาทิตย 

         500,000      จำนวนรอยละ
ประชาชนมีไฟฟาสอง
สวางแบบพลังงาน
แสงอาทิตยเพ่ิมมาก
ข้ึน  

เปนโคมไฟถนนแบบ
พลังงานแสงอาทิตย
สามารถเปด-ปด 
อัตโนมัติ  

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไขครั้งท่ี 5 หนา 9 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไขครั้งท่ี 5 
สำหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการ 

องคการบริหารสวนทองถิ่นดำเนินการ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 
 

ค. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี ๔. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสรางพ้ืนฐานการสงเสรมิการคา การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการดานสังคมและสิ่งแวดลอมเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว 

ง. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1 การคมนาคมสะดวก 
           1.ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิต 
ของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา 
 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสรมิเหลก็  

หมูท่ี 2 

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย

บานนายถนอม จิต

จำลอง 
 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด
กวาง 4 เมตร 
ยาว 70 เมตร 

         160,000      จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน  

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการสญัจรไปมา  

กองชาง 

2 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมถนน

คอนกรีตดวยแอส

ฟสติก หมูท่ี 7 

เพ่ือปรับปรุงซอมแซม

ถนนคอนกรีตดวยแอส

ฟสติก  

ชวงท่ี 1 กวาง 4 เมตร 

ยาว 268 เมตร 

ชวงท่ี 2 กวาง 4 เมตร 

ยาว 96 เมตร 

ปรับปรุง
ซอมแซมถนน
คอนกรีตดวย
แอสฟสติก  
 

  500,000   จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน  

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการสญัจรไปมา  

กองชาง 

แบบ ผ.01 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไขครั้งท่ี 5 หนา 10 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิต 

ของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา 
 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 

2561 2562 2563 2564 2565 

3 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสรมิเหลก็  

หมูท่ี 8 

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูท่ี  8 บานคลองปูน 

ซอยเนินสงา  

ชวงท่ี 1 กวาง 4 เมตร 

ยาว 84 เมตร 

ชวงท่ี 2 กวาง 4 เมตร 

ยาว 141 เมตร  

เพ่ือกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็  
หมูท่ี  8 บาน
คลองปูน ซอย
เนินสงา  
 

  450,000   จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน  

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการสญัจรไปมา  

กองชาง 

4 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก 

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

คุมบานนอย บานนาย

สมพงษ สวัสดี ถึงบาน

นางบุญชวย กุดไธสง 

4X180 เมตร 

หมูท่ี 11 บาน
โคกสำราญ 

  450,000   จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากข้ึน  

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการสญัจรไปมา  

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไขครั้งท่ี 5 หนา 11 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 แกไข ครั้งท่ี 5  

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 9 
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  แกไขครั้งท่ี 5 หนา 12 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 แกไข ครั้งท่ี 5  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ  
งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท  

2562 
(บาท  

2563 
(บาท  

2564 
(บาท  

2565 
(บาท  

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สำนักงาน 

พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 24 นิ้ว  
จำนวน 16 ตัว 

  48,000   สำนักปลัด 

 
 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒561 – 2564 แกไขครั้งท่ี 5  

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

  ดวยนายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดเห็นชอบอนุมัติแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน                   

(พ.ศ. ๒561 – 2565 แกไขครั้งท่ี 5  เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2563 ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 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 5 ขององคการ

บริหารสวนตำบลสระขวัญ รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศฉบบันี้ 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    30    เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕63 

 

                (นางบุญชวย  ชางนับ  
                นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

 

 

 

 


