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คำนำ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมถึง (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559  ซ่ึงไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอำนาจ
และหนาท่ีในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนการดำเนินงาน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใช
แผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการ
พัฒนาท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2564-2565  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  ซ่ึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 เม่ือวันท่ี  15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ไปแลวนั้น แตการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร และเพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชน ซ่ึงยังมีโครงการ/กิจกรรม ท่ียังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
2565 และบางโครงการท่ีบรรจุไว ไมตรงกับรายละเอียดโครงการ ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
จึงตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 8 เพ่ือบรรเทาความเดือนรอนของ
ประชาชนตามนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
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เหตุผลความจำเปน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมถึง (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ซ่ึงไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอำนาจ
และหนาท่ีในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนการดำเนินงาน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินใช
แผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในชวงแผนนั้นรวมท้ังวางแนวทางใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการ
พัฒนาท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565  
ซ่ึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ไปแลวนั้น 
แตการจัดแผนพัฒนาทองถ่ิน ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร และเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน ซ่ึงยังมีโครงการ/กิจกรรมท่ียังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 และบาง
โครงการท่ีบรรจุไวไมตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ จึงตองจัดทำ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 8 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ขอ 10 ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ 22/1 
และขอ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548  

ขอ 22/1 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงให
สภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ. 2537 ดวย 

เม่ือแผนพัฒทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแต
วันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

ขอ 22/2 ในกรณีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับโครงการงานพระราชพิธี รัฐ
พิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน สำหรับองคการ
บริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตำบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ดวย และ
เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบ
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถ่ินดังกลาว 
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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 ของ
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาจึงตองมีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชใหมี
เพียงพอตอจำนวนผูปฏิบัติงาน ประชาชนในพ้ืนท่ี และชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึน ดานการศึกษา การบริการสาธารณะ 
และโครงสรางพ้ืนฐาน สำหรับบริการประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลสระขวัญ และตำบลหรือพ้ืนท่ีใกลเคียง 

 
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 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวนตำบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ดวย 

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทรายโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแต
วันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

ขอ 10 ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ 22/1 และขอ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  

ขอ 22/2 ในกรณีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับโครงการพระราชบัญญัติ  
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบาบรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหาร
สวนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 
ดวยและเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชน
ทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถ่ินดังกลาว 
 
 

     



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) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 3 3,000,000 0 0 3 3,000,000

  1.2 แผนงานการพาณิชย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 15 8,060,000 3 1,000,000    18 9,060,000

  1.4 แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 18 11,060,000   3 1,000,000   21 12,060,000   

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

    1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

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

0 0

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

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0 18 11,060,000 5 1,100,000   23 12,160,000

รวม 5 ป

   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

แบบ ผ.01

3



เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครการ) 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

1

โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร 

ภายในเขตพื้นที่ตําบลสระขวัญ

เพื่อติดตั้งไฟสัญญาณจราจร 

ภายในเขตพื้นที่ตําบลสระขวัญ 

หมูที่ 1-21

ไฟสัญญาณจราจร           

หมูที่ 1-21

2,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีไฟกระพริบ

สัญญาณเตือนในจุดเสี่ยง

ประชาชนมีไฟกระพริบ

สัญญาณเตือนในจุดเสี่ยง

กองชาง

2

โครงการกอสรางพรอมติดตั้งไฟฟา

สองสวางพลังงานแสงอาทิตย หมูที่

 18 บานคลองมะละกอใต

เพื่อกอสรางพรอมติดตั้งไฟฟา

สองสวางพลังงานแสงอาทิตย 

หมูที่ 18 บานคลองมะละกอใต 

(ซอยเกาะดู)

ไฟฟาสองสวางพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 18 บาน

คลองมะละกอใต (ซอย

เกาะดู)

500,000 จํานวนรอยละของ

ประชาชนมีไฟฟาสอง

สวาง

ประชาชนมีไฟฟาสอง

สวางอยางทั่วถึง

3

โครงการขยายเขตไฟฟาประปา

เพื่อการเกษตร หมูที่ 17 บานเนิน

สะอาด

เพื่อขยายเขตไฟฟาประปาเพื่อ

การเกษตร หมูที่ 17 บานเนิน

สะอาด

ขยายเขตไฟฟาประปาเพื่อ

การเกษตร หมูที่ 17 บาน

เนินสะอาด

500,000 จํานวนรอยละการขยาย

เขตไฟฟาประปาแลว

เสร็จ

ไฟฟาประปาไดรับการ

ขยายเขต

รวม 3 โครงการ 3,000,000

วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

      1.  ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

         1.1   แผนงานเคหะชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ

ข.       ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การคมนาคมสะดวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8

โครงการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

 องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสรางพื้นฐานการสงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการดานสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว

แบบ ผ.01

4



เปาหมาย ตัวชี้วัด

2563 2564 2565 (KPI)

(ผลผลิตของโครการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1
โครงการวางทอระบายน้ําตอจากจุด

เดิม หมูที่ 2 บานใหมถาวร

เพื่อวางทอระบายน้ําตอจากจุด

เดิม หมูที่ 2 บานใหมถาวร

วางทอระบายน้ําตอจากจุดเดิม

 หมูที่ 2 บานใหมถาวร

200,000 จํานวนรอยละน้ําทวม

ขังลดน้ําลง

น้ําทวมขังลดนอยลง กองชาง

2

โครงการขยายเขตประปา หมูที่ 4 

บานทุงพลวง

เพื่อขยายเขตประปา หมูที่ 4 

บานทุงพลวง

ขยายเขตประปา หมูที่ 4 

บานทุงพลวง

200,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

3
โครงการกอสรางคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 8 บานคลองปูน

เพื่อกอสรางคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 8 บานคลองปูน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8
 บานคลองปูน

        500,000

จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

4

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 12 บานทุงหินโคน

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 12 บานทุงหินโคน 

(เขาสนามกีฬาบานทุงหินโคน) 

ขนาด 5x465 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 12 

บานทุงหินโคน (เขาสนาม

กีฬาบานทุงหินโคน) ขนาด 

5x465 เมตร

1,000,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

      1.  ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

         1.3   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

ข.       ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การคมนาคมสะดวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8

โครงการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

 องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสรางพื้นฐานการสงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการดานสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว

แบบ ผ.01

5



เปาหมาย ตัวชี้วัด

2563 2564 2565 (KPI)

(ผลผลิตของโครการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

5

โครงการขุดเจาะบอบาดาลพรอม

ติดตั้งถังประปาและขยายเขตประปา 

หมูที่ 15 บานเนินไทร

เพื่อขุดเจาะบอบาดาลพรอม

ติดตั้งถังประปาและขยายเขต

ประปา หมูที่ 15 บานเนินไทร

ขุดเจาะบอบาดาลพรอมติดตั้ง

ถังประปาและขยายเขตประปา

 หมูที่ 15 บานเนินไทร

500,000 จํานวนรอยละ

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

ประชาชนมีน้ําไวใช

อุปโภคและบริโภค

กองชาง

6

โครงการกอสรางสนามออกกําลังกาย

ชุมชนบานเนินไทร หมูที่ 15 บาน

เนินไทร (โรงเรียนธรรมยานประยุต)

เพื่อกอสรางสนามออกกําลังกาย

ชุมชนบานเนินไทร หมูที่ 15 

บานเนินไทร (โรงเรียนธรรมยาน

ประยุต)

สนามออกกําลังกายชุมชนบาน

เนินไทร หมูที่ 15 บานเนิน

ไทร (โรงเรียนธรรมยานประยุต)

500,000 จํานวนรอยละการ

ติดตั้งกรงเหล็กอาคาร

สํานักงาน อบต.สระ

ขวัญแลวเสร็จ

เด็กและเยาวชน 

พรอมทั้งประชาชนใน

พื้นที่มีสถานที่ออก

กําลังกาย

กองชาง

7

โครงการปรับปรุงซอมแซมทอเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกคอน

เวิรส)หมูที่ 19 บานหนองโสน

เพื่อปรับปรุงซอมแซมทอเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก    หมูที่ 19

 บานหนองโสน

ปรับปรุงซอมแซมทอเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 19

 บานหนองโสน

500,000 จํานวนรอยละน้ําทวม

ขังลดน้ําลง

น้ําทวมขังลดนอยลง กองชาง

8
โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค

 อบต.สระขวัญ

เพื่อกอสรางอาคารเอนกประสงค

 อบต.สระขวัญ

อาคารเอนกประสงค อบต.

สระขวัญ

3,000,000 จํานวนรอยละอาคาร

เอนกประสงคกอสราง

อาคารเอนกประสงค

กอสรางแลวเสร็จ

สํานักปลัด/

กองชาง

9

ติดตั้งที่กั้นนกรอบอาคารสํานักงาน 

อบต.สระขวัญ

เพื่อติดตั้งที่กั้นนกรอบอาคาร

สํานักงาน อบต.สระขวัญ

เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอ 

และรักษาความสะอาด รอบ

อาคารสํานักงาน อบต.สระขวัญ

150,000 จํานวนรอยละการ

ติดตั้งที่กั้นนกแลวเสร็จ

อาคารสํานักงาน 

อบต.สระขวัญที่ที่กั้น

นกรอบอาคาร อบต.

สระขวัญ

สํานักปลัด/

กองชาง

10

โครงการตกแตงภายในอาคาร

หอประชุมองคการบริหารสวนตําบล

สระขวัญ

เพื่อตกแตงภายในหอประชุม 

อบต.สระขวัญ ใหดูโดดเดน

สวยงาม

พื้นที่อาคารหอประชุม อบต.

สระขวัญไดรับการตกแตง

อยางสวยงามตามรูปแบบที่

กําหนดไว

500,000 จํานวนรอยละการ

ตกแตงภายในแลวเสร็จ

อาคารหอประชุม 

อบต.สระขวัญ ไดรับ

การตกแตงภายใน

สวยงาม

สํานักปลัด/

กองชาง

6



เปาหมาย ตัวชี้วัด

2563 2564 2565 (KPI)

(ผลผลิตของโครการ)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

11

โครงการปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา 

หมูที่ 18 บานคลองมะละกอใต 

(สวนนก)

เพื่อปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา 

(สวนนก) ใหมีความพรอมเพื่อ

รองรับนักทองเที่ยว ที่มา

ทองเที่ยวที่สวนนก หมูที่ 18 

บานคลองมะละกอใต

หองน้ําไดรับการปรับปรุง

ซอมแซมใหมีสภาพที่ดีขึ้น

200,000 จํานวนรอยละหองน้ํา

ไดรับการปรับปรุง

ซอมแซม

หองน้ําไดรับการ

ปรับปรุงซอมแซม 

สะอาดนาใชงาน

กองชาง

12

โครงการปรับปรุง-ซอมแซม หองน้ํา-

หองอาบน้ํา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนบานเนินผาสุก

เพื่อปรับปรุง ซอมแซมหองน้ําให

สามารถใชงานไดดี และอาคาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐาน

หองน้ําไดรับการปรับปรุง

ซอมแซมใหมีสภาพที่ดีขึ้น

250,000 จํานวนรอยละการปรับ

 ปรุงซอมแซมหองน้ํา-

หองอาบน้ํา ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กโรงเรียนบาน

เนินผาสุก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

มาตรฐานดานอาคาร

สถานที่

กองการศึกษา

13

โครงการปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา 

อบต.สระขวัญ

เพื่อปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา ให

สามารถใชงานไดดี ถูก

สุขลักษณะอนามัย

หองน้ําไดรับการปรับปรุง

ซอมแซมใหมีสภาพที่ดีขึ้น

500,000          500,000 จํานวนรอยละหองน้ํา

ไดรับการปรับปรุง

ซอมแซม

หองน้ําไดรับการ

ปรับปรุงซอมแซม 

สะอาดนาใชงาน

สํานักปลัด/

กองชาง

14

โครงการกอสรางหองน้ํา อบต.สระ

ขวัญ

เพื่อกอสรางหองน้ํา สําหรับ

เจาหนาที่ ประชาชนผูมาติดตอ

ราชการ อบต.สระขวัญ

หองน้ํา สําหรับเจาหนาที่ 

ประชาชนผูมาติดตอราชการ 

อบต.สระขวัญ

400,000 จํานวนรอยละการ

กอสรางหองน้ําแลวเสร็จ

การกอสรางหองน้ํา

เปนไปตามรูปแบบที่

กําหนด

สํานักปลัด/

กองชาง

15

โครงการตอเติมอาคารผูสูงอายุ อบต.

สระขวัญ

เพื่อตอเติมอาคารผูสูงอายุ อบต.

สระขวัญ

อาคารผูสูงอายุ อบต.สระขวัญ 160,000 จํานวนรอยละอาคาร

ผูสูงอายุไดรับการตอเติม

อาคารผูสูงอายุไดรับ

การตอเติมแลวเสร็จ

สํานักปลัด/

กองชาง

รวม 15 โครงการ 8,060,000 1,000,000

7



ก.ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 

           1.7   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครการ) 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

1

โครงการสืบสานประเพณี บุญผะ

เหวดเทศนมหาชาติ

เพื่อเปนการสืบสานประเพณีอัน

ดีงามใหคงอยู สืบทอด กลอม

เกลาจิตใจใหกับประชาชนใหมี

ความรัก สามัคคี ประพฤติตน

ตามวัฒนธรรม ประเพณี สงผลให

เกิดความเขมแข็งในหมูบาน 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ประชาชนในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลสระขวัญ  

จํานวน 21 หมูบาน  และ

ประชาชนในเขตพื้นที่

ใกลเคียง ไดรวมกันอนุรักษ

สืบทอดประเพณีบุญผะเหวด

 โดยมีผูเขารวมไมนอยกวา  

5๐๐  คน

      50,000 จํานวนรอยละประชาชน

เขารวมโครงการ

เด็กและเยาวชน

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

การปลูกฝงสิ่งที่ดีงาม 

ในการดํารงชีวิต และ

เปนประโยชนตอสังคม

กองการศึกษา

2

โครงการประเพณีสูขวัญขาว เพื่อสืบสานและอนุรักษไวซึ่ง

ประเพณีสูขวัญขาว เพื่อความ

เปนสิริมงคลของเกษตรกรผู

ประกอบอาชีพทํานา ในตําบล

เขาสระขวัญรวมถึงเปนการ

อนุรักษและสงเสริม

ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

บายศรีสูขวัญขาวตําบลสระขวัญ

ประชาชนในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลสระขวัญ  

จํานวน 21 หมูบาน  และ

ประชาชนในเขตพื้นที่

ใกลเคียง ไดรวมกันอนุรักษ

สืบทอดประเพณีสูขวัญขาว

โดยมีผูเขารวมไมนอยกวา  

3๐๐  คน

      50,000 จํานวนรอยละประชาชน

เขารวมโครงการ

เด็กและเยาวชน

ประชาชนในพื้นที่ไดรับ

การปลูกฝงสิ่งที่ดีงาม 

ในการดํารงชีวิต และ

เปนประโยชนตอสังคม

กองการศึกษา

รวม 2 โครงการ     100,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8

โครงการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

องคการบริการสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

       1.ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

แบบ ผ.01

8



 

9



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ระบบ Inverter 
ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

39,000 สํานักปลัด

2 บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ระบบ Inverter 
ขนาด 18,000 บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง

29,600 สํานักปลัด

3 บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ระบบ Inverter 
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 8 เครื่อง

318,400 สํานักปลัด

4 บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องเคลือบบัตร สําหรับใชในงานสํานักปลัด 5,500 สํานักปลัด

5 บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
เกาอี้บุนวมมีพนักพิง (ตัวละ 600 บาท) จํานวน 90
 ตัว

54,000 สํานักปลัด

6 บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะขาวพับได (ตัวละ 2,500 บาท) จํานวน 50 ตัว 125,000 สํานักปลัด

7 บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ
ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เครื่องเสียงสําหรับใชในหอประชุม 500,000 สํานักปลัด

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ เครื่องเสียงไรสาย (หมูที่ 1-21) 500,000        500,000 กองชาง

วิทยุ 1.กําลังสง  1-10w ปรับได UHF 430.255 MHz

2.เครื่องจายไฟ (Power supply)

3.เครื่องควบคุมการทํางาน แบบแบงโซนการทํางาน

4.เครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาด 10 ชอง (มิกเซอร)

5.เครื่องเลนแผน DVD

6.เครื่องรับวิทยุ AM-FM

7.ลําโพงมอนิเตอร (สําหรับฟงเสียงในหองจัดรายการ)

8.แผงอากาศไดโพน 430.255 MHz พรอมสายนําสัญญาณ

9.ไมคระบบประกาศแบบตั้งโตะ

10 ฯลฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ

11
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ประกาศองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒561 - 2565  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 8 

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

  ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบรางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒561 – 2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 8 ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป 2564 เม่ือวันจันทรท่ี 8 กุมภาพันธ 2564 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 8 ขององคการบริหาร
สวนตำบลสระขวญั รายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี    9    เดือน  กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕64 
 

 
 
 

                 (นางบุญชวย  ชางนับ  
               นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

 
 

 
 
 
 


