
 
 

 
 
 

 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  

(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565  

แกไขครั้งท่ี 3/2562  
 
 
 
 
 
 

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 3/2562 เปนท่ีเรียบรอยแลว   

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 21 จึงขอประกาศการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565       
ครั้งท่ี 3/2562 ท้ังนี้ ไดจัดทำเอกสารแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 แกไขครั้งท่ี 3/2562                  
เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน   

 

                      สำนักงานปลัด (งานนโยบายและแผน  
                            องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข 

สารบัญ 

เรื่อง                   หนา 

คำนำ            ก 

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

สวนท่ี 2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01        4  

สวนท่ี 3 รายละเอียดโครงการพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565  (แบบ ผ.02/1    6 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565  แกไขครั้งท่ี 3/2562 หนา 1 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  
 

 

 

 

 

 

 

  



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

บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขครั้งที่ 3/2562 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

   

ที่ รายละเอยีดในแผนพฒันาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

ปจจุบัน 

รายละเอยีดในแผนพฒันาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

1 โครงการกอสรางถนนแอสฟสตกิคอนกรีต                    
สายบานเนินไทร - ทุงพลวง  
 

วัตถุประสงค เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัย                
ในการใชถนน  
  

งบประมาณในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561 - 
2565  ตั้งไว  10,000,000.- บาท  
 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ ป พ.ศ.2563                
หนาที่ 208 ลำดับที่ 1 

โครงการกอสรางถนนแอสฟสตกิคอนกรีต                    
สายบานเนินไทร - ทุงพลวง  
 

วัตถุประสงค เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัย                    
ในการใชถนน  
 

งบประมาณในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561 - 
2565  ตั้งไว  10,000,000.- บาท  
 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ ป พ.ศ.2564              
หนาที่ 7 ลำดับที่ 1 

1.เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ เงิน
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการกอสราง/
ปรับปรุงซอมแซมถนนทางหลวงทองถิ่น 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 
4553 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 
2.เพื่อนำมาจัดทำงบประมาณในป 2564 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

2 โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 20                     
บานคลองอาง ขนาด 6 x 5 กิโลเมตร มีไหลทาง
ขางละ 0.50 เมตร 
 

วัตถุประสงค เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยใน
การใชถนน 
 

งบประมาณในแผนพัฒนาทองถิ่น             
(พ.ศ.2561 - 2565  ตั้งไว 22,500,000.-  
บาท  
 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น ป พ.ศ. 2563   
หนาที่ 210 ลำดับที่ 11 

โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูที่ 20                     
บานคลองอาง ขนาด 6 x 5 กิโลเมตร มีไหลทาง            
ขางละ 0.50 เมตร 
 

วัตถุประสงค เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยใน             
การใชถนน 
 

งบประมาณในแผนพัฒนาทองถิ่น             
(พ.ศ.2561 - 2565  ตั้งไว 22,500,000.- 
บาท  
 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น ป พ.ศ. 2564 
หนาที่ 7 ลำดับที่ 2 

1.เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ เงิน
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการกอสราง/
ปรับปรุงซอมแซมถนนทางหลวงทองถิ่น 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 
4553 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 
2.เพื่อนำมาจัดทำงบประมาณในป 2564 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 



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

บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขครั้งที่ 3/2562  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

   

ที่ รายละเอยีดในแผนพฒันาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

ปจจุบัน 

รายละเอยีดในแผนพฒันาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

3 โครงการกอสรางถนนแอสฟสติก หมูที่ 13  
 
วัตถุประสงค เพื่อกอสรางถนนแอสฟสติก เชื่อมระหวาง            
หมูที่ 15 และหมูที่ 13 เสนคลองชาง ระยะทาง                 
3 กิโลเมตร  
 
งบ ประมาณในแผนพัฒ นาทอ งถิ่น (พ .ศ .2561  - 
2565  ตั้งไว 20,000,000.- บาท  
 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ ป พ.ศ.2565  
หนาที่ 211 ลำดับที่ 14 

โครงการกอสรางถนนแอสฟสตกิ หมูที่ 13  
 
วัตถุประสงค เพื่อกอสรางถนนแอสฟสตกิ เชื่อมระหวาง            
หมูที่ 15 และหมูที่ 13 เสนคลองชาง ระยะทาง                        
3 กิโลเมตร  
 
งบประมาณในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565                 
ตั้งไว 20,000,000.- บาท  
 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ ป พ.ศ.2564 
 หนาที่ 7 ลำดับที่ 3 

1.เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564 
โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ                 
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
โครงการกอสราง/ปรับปรุง
ซอมแซมถนนทางหลวงทองถิน่ 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.4/ว 4553 ลงวันที ่8 
พฤศจิกายน 2562 
2.เพื่อนำมาจัดทำงบประมาณในป 
2564 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

 

 

 

 

 

 



                   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565  แกไขครั้งท่ี 3/2562 หนา 4 

  

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01  
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไขครั้งท่ี 3/2562 
 
 
 
 
 

  



                   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565  แกไขครั้งท่ี 3/2562 หนา 5 

           บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไขครั้งที่ 3/2562 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  
ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 

ยุทธศาสตร 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 4 ป 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

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

ยุทธศาสตรที่ 1   
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
โครงสรางพื้นฐาน 

 
               

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - 3 52,500,000 - - 3 52,500,000 

         

รวม - - - 52,500,000 - - 3 52,500,000 

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



                   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565  แกไขครั้งท่ี 3/2562 หนา 6 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไขครั้งท่ี 3/2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565  แกไขครั้งท่ี 3/2562 หนา 7 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไขครั้งที่ 3/2562 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี ๔ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสรางพ้ืนฐานการสงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการดานสังคมและส่ิงแวดลอมเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1 การคมนาคมสะดวก 
           1.ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  

 1.2 แผนงานท่ี 2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 

ที่  โครงการ   วัตถุประสงค  

 เปาหมาย   งบประมาณและที่ผานมา   ตัวช้ีวัด  
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ  หนวยงาน 
รับผิดชอบ  (ผลผลิตของโครงการ   2563 2564 2565  (KPI)    

   (บาท    (บาท    (บาท       
1 โครงการกอสรางถนน

แอสฟสติกคอนกรีตสาย
บานเนินไทร - ทุงพลวง 

เพื่อใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใชถนน 

ประชาชนในพื้นที่ตำบล
สระขวัญ มีความปลอดภัย
ในการใชถนน 

- 10,000,000 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช
ถนนมากยิ่งขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช
ถนน ลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 
อบจ. 

หนวยงานอื่น 

2 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง หมูที่ 20                  
บานคลองอาง ขนาด              
6 x 5 กิโลเมตร มีไหล
ทางขางละ 0.50 เมตร 

เพื่อใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใชถนน 

ประชาชนในพื้นที่ตำบล
สระขวัญ มีความปลอดภัย
ในการใชถนน 

- 22,500,000 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช
ถนนมากยิ่งขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่
มีถนนที่สะดวก 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองชาง 
อบจ. 

หนวยงานอื่น 

3 โครงการกอสรางถนน
แอสฟสติก หมูที่ 13 

เพื่อกอสรางถนนแอสฟส
ติก เชื่อมระหวางหมูที่ 15 
และหมูที่ 13 เสนคลอง
ชาง ระยะทาง 3 กิโลเมตร 

กอสรางถนน                 
แอสฟสติก เสนคลองชาง 
-  หนองปรือ ระยะทาง   
3 กิโลเมตร 

- 20,000,000 - จำนวนรอยละ
ประชาชนสัญจร
สะดวกมากขึ้น 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา 

กองชาง 
อบจ. 

หนวยงานอื่น 

รวม    3    โครงการ - - - 52,500,000     

แบบ ผ.02/1 



                   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565  แกไขครั้งท่ี 3/2562 หนา 8 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒561 - 2565 แกไขครั้งท่ี 3/2562 

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

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

เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบันและเกิดประโยชนสุขกับประชาชนในทองถิ่น จึงไดมีการขออนุมัติแกไข
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดพิจารณาอนุมัติ
แกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ครั้งที่ 3/2562 เปนที่เรียบรอยแลว อาศัยอำนาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และ            
ที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 21 จึงขอประกาศการแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565   ครั้งที่ 3/2562 
เพ่ือใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   18    เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕62 
 
 

 
                (นางบุญชวย  ชางนับ  

                 นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


