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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 ไดดำเนินการตามข้ันตอนของระเบียบกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของ และประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565  แกไข ครั้งท่ี 9 เรียบรอยแลวจึงจัดทำ
เอกสารแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขฉบับนี้ เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

 

              สำนักงานปลัด (งานบริหารนโยบายและแผน  
                         องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข 

สารบัญ 

เรื่อง                   หนา 

คำนำ            ก 

สารบัญ            ข 

สวนท่ี 1 บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565      13 
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                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 9 หนา 2 

บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไขครั้งท่ี 9 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 

ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

1 โครงการถมสระน้ำเพื่อใชพืน้ที่ หมูที่ 6 
วัตถุประสงค เพื่อถมสระนำ้ สำหรับใชเปนพื้นที่
ประกอบกิจกรรมอันเปนประโยชนของหมูที่ 6 
งบประมาณตั้งไวป 2564 จำนวนเงิน 
500,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565 หนาที่ 103 ลำดบัที่ 79 

โครงการถมสระน้ำเพื่อใชพืน้ที่ หมูที่ 6 
วัตถุประสงค เพื่อถมสระนำ้ สำหรับใชเปนพื้นที่
ประกอบกิจกรรมอันเปนประโยชนของหมูที่ 6 
งบประมาณตั้งไวป 2565 จำนวนเงิน 
500,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  แกไข คร้ังที่ 9 หนาที่ 15 ลำดับที ่1 

1.เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณใน
ปจจุบนั 
2.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2565 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

2 โค รงการถมสระน้ ำ เพื่ อ ใช พื้ น ที่  หมู ที่  2 1 
วัตถุประสงคเพื่อถมสระน้ำ สำหรับใชเปนพื้นที่
ประกอบกิจกรรมอันเปนประโยชนของหมูที่ 21 
งบประมาณตั้งไวป 2564  
จำนวนเงิน 500,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565 หนาที่ 141 ลำดับที่ 318 

โครงการถมสระน้ำเพื่อใชพืน้ที่ หมูที่ 21 
วัตถุประสงคเพื่อถมสระนำ้ สำหรับใชเปนพื้นที่
ประกอบกิจกรรมอันเปนประโยชนของหมูที่ 21 
งบประมาณตั้งไวป 2565 
จำนวนเงิน 500,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  แกไข คร้ังที่ 9 หนาที่ 15 ลำดับที ่2 

1.เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณใน
ปจจุบนั 
2.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2565 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

3 โครงการจัดทำลานเอนกประสงค  หมูที่  21 
วัตถุประสงค เพื่อใชเปนสถานที่ประกอบกิจกรรม
อันเปนประโยชนของหมูที่ 21 งบประมาณตั้งไวป 
2562 จำนวนเงิน 500,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565 หนาที่ 142 ลำดับที่ 319 
 

โครงการจัดทำลานเอนกประสงค  หมูที่  21 
วัตถุประสงค เพื่อใชเปนสถานที่ประกอบกิจกรรม
อันเปนประโยชนของหมูที่ 21  
งบประมาณตั้งไวป 2565  
จำนวนเงิน 500,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  แกไข คร้ังที่ 9 หนาที่ 15 ลำดับที ่3 

1.เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณใน
ปจจุบนั 
2.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2565 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 9 หนา 3 

ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

4 โครงการตอเติมและปรับปรุงศาลาเอนกประสงค 
หมูที่ 1 บานน้ำซับ วัตถุประสงค เพื่อตอเติมและ
ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค หมูที่ 1 บานน้ำซับ 
งบ ป ระ ม าณ ตั้ ง ไ ว ป  2 5 6 4  จ ำน ว น เงิ น 
500,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  เพิ่มเติมคร้ังที่ 5 หนาที่ 7 ลำดับที่ 1 

โครงการตอเติมและปรับปรุงศาลาเอนกประสงค 
หมูที่ 1 บานน้ำซับ วัตถุประสงค เพื่อตอเติมและ
ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค หมูที่ 1 บานน้ำซับ 
งบประมาณตั้งไวป 2565 
จำนวนเงิน 500,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  แกไข คร้ังที่ 9 หนาที่ 16 ลำดับที ่4 

1.เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณใน
ปจจุบนั 
2.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2565 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 
วัตถุประสงค เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบานนายทอง นามหาวงษ  
งบ ป ระ ม าณ ตั้ ง ไ ว ป  2 5 6 4  จ ำน ว น เงิ น 
500,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565   หนาที่ 91 ลำดับที่ 29 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 
วัตถุประสงค เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบานนายทอง นามหาวงษ  
งบประมาณตั้งไวป 2565 
จำนวนเงิน 500,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  แกไข คร้ังที่ 9 หนาที่ 16 ลำดับที ่5 

1.เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณใน
ปจจุบนั 
2.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2565 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

6 โครงการวางทอระบายระบายน้ำ หมูที่ 2 บาน
ใหมถาวร วัตถุประสงค เพื่อวางทอระบายน้ำใน
หมูบาน งบประมาณตั้งไวป 2562 จำนวนเงิน 
350,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565   หนาที่ 90 ลำดับที่ 24 

โครงการวางทอระบายระบายน้ำ หมูที่ 2 บานใหม
ถาวร วัตถุประสงค เพื่อวางทอระบายน้ำในหมูบาน 
งบประมาณตั้งไวป 2565  
จำนวนเงิน 350,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  แกไข คร้ังที่ 9 หนาที่ 16 ลำดับที ่6 

1.เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณใน
ปจจุบนั 
2.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2565 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 
บานเนินผาสุก วัตถุประสงค เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานเนินผาสุก (บาน
นายมณี  ดอนผา  งบประมาณตั้งไวป 2564  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 
บานเนินผาสุก วัตถุประสงค เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานเนินผาสุก (บาน
นายมณี  ดอนผา  

1.เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณใน
ปจจุบนั 
2.เพื่อนำมาจัดทำ

ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 9 หนา 4 

ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

จำนวนเงิน 500,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  เพิ่มเติมคร้ังที่ 5 หนาที่ 7 ลำดับที่ 2 

งบประมาณตั้งไวป 2565 
จำนวนเงิน 500,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  แกไข คร้ังที่ 9 หนาที่ 16 ลำดับที ่7 

งบประมาณในป 
2565 

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 
บานใหมไพรวัลย  วัตถุประสงค เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่  7 บานใหมไพรวัลย 
(ซอยขางวัด งบประมาณตั้งไวป 2564  
จำน วน เงิน  5 0 0 ,0 0 0 .- บ าท  ป รากฏ ใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ .ศ. 2561 - 2565  
เพิ่มเติมคร้ังที่ 5 หนาที่ 7 ลำดับที่ 3 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 
บานใหมไพรวัลย  วัตถุประสงค เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่  7 บานใหมไพรวัลย 
(ซอยขางวัด งบประมาณตั้งไวป 2565  
จำนวนเงิน 500,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  แกไข คร้ังที่ 9 หนาที่ 17 ลำดับที ่8 

1.เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณใน
ปจจุบนั 
2.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2565 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

9 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กดวยแอสฟสติก หมูที่ 7 วัตถุประสงค เพื่อ
ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดวย
แอสฟสติก หมูที่ 7 งบประมาณตั้งไวป 2564 
จำน วน เงิน  5 0 0 ,0 0 0 .- บ าท  ป รากฏ ใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565  หนาที่ 
107 ลำดับที่ 118 

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ดวยแอสฟสติก หมูที่ 7 วัตถุประสงค เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดวยแอสฟสติก 
หมูที่ 7 งบประมาณตั้งไวป 2565  
จำนวนเงิน 500,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  แกไข คร้ังที่ 9 หนาที่ 17 ลำดับที ่9 

1.เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณใน
ปจจุบนั 
2.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2565 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

10 โครงการซอมแซมถนนดิน หมูที่ 8 วัตถุประสงค 
เพื่ อป รับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง หมูที่  8 
งบ ป ระ ม าณ ตั้ ง ไ ว ป  2 5 6 3  จ ำน ว น เงิ น 
500,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  หนาที่ 109 ลำดับที่ 133 

โครงการซอมแซมถนนดิน หมูที่ 8 วัตถุประสงค 
เพื่ อป รับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง หมูที่  8 
งบประมาณตั้งไวป 2565 
จำนวนเงิน 500,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  แกไข คร้ังที่ 9 หนาที่ 17 ลำดับที ่10 

1.เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณใน
ปจจุบนั 
2.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2565 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 



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

ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

11 โครงการซอมแซมหอกระจายขาวหมูบาน หมูที่ 9 
วัต ถุประสงค  เพื่ อซอมแซมหอกระจายข าว 
งบ ป ระ ม าณ ตั้ ง ไ ว ป  2 5 6 1  จ ำน ว น เงิ น 
250,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  หนาที่ 111 ลำดับที่ 141 

โครงการซอมแซมหอกระจายขาวหมูบาน หมูที่ 9 
วัต ถุประสงค  เพื่ อซอมแซมหอกระจายข าว 
งบประมาณตั้งไวป 2565 
จำนวนเงิน 250,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  แกไข คร้ังที่ 9 หนาที่ 17 ลำดับที ่11 

1.เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณใน
ปจจุบนั 
2.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2565 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
10 วัตถุประสงค เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เสนบ านนายพรเทพ (ตอจากจุด เดิม  
งบ ป ระ ม าณ ตั้ ง ไ ว ป  2 5 6 2  จ ำน ว น เงิ น 
500,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  หนาที่ 114 ลำดับที่ 157 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
10 วัตถุประสงค เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส นบ านนายพรเทพ  (ต อจากจุด เดิ ม  
งบประมาณตั้งไวป 2565  
จำนวนเงิน 500,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  แกไข คร้ังที่ 9 หนาที่ 17 ลำดับที ่12 

1.เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณใน
ปจจุบนั 
2.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2565 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
11 วัตถุประสงค เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบานนายสมบุญ อ่ำศรี งบประมาณตั้งไว
ป 2564 จำนวนเงิน 450,000.- บาท ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565  
หนาที่ 117 ลำดับที่ 176 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
11 วัตถุประสงค เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบานนายสมบุญ อ่ำศรี  
งบประมาณตั้งไวป 2565  
จำนวนเงิน 450,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  แกไข คร้ังที่ 9 หนาที่ 17 ลำดับที ่13 

1.เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณใน
ปจจุบนั 
2.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2565 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
12 วัตถุประสงค เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานปากลวยไปบานพรานบุญ งบประมาณ
ตั้งไวป  2564 จำนวนเงิน 500,000.- บาท 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
12 วัตถุประสงค เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานปากลวยไปบานพรานบุญ  
งบประมาณตั้งไวป 2565 

1.เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณใน
ปจจุบนั 
2.เพื่อนำมาจัดทำ

ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 9 หนา 6 

ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  หนาที่ 120 ลำดับที่ 194 

จำนวนเงิน 500,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  แกไข คร้ังที่ 9 หนาที่ 18 ลำดับที ่14 

งบประมาณในป 
2565 
 

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
13 วัตถุประสงค เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่  13 ซอยบานนายจำนงค   ธงชัย 
งบ ป ระ ม าณ ตั้ ง ไ ว ป  2 5 6 4  จ ำน ว น เงิ น 
500,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  หนาที่ 123 ลำดับที่ 209 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
13 วัตถุประสงค เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่  13 ซอยบานนายจำนงค   ธงชัย 
งบประมาณตั้งไวป 2565 
จำนวนเงิน 500,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  แกไข คร้ังที่ 9 หนาที่ 18 ลำดับที ่15 

1.เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณใน
ปจจุบนั 
2.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2565 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
16 วัตถุประสงค เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่  16 บานคลองจานนอย ซอยบาน
ผูใหญใหญ งบประมาณตั้งไวป 2564 จำนวนเงิน 
500,000.- บาท 
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  หนาที่ 128 ลำดับที่ 242 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
16 วัตถุประสงค เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่  16 บานคลองจานนอย ซอยบาน
ผูใหญใหญ งบประมาณตั้งไวป 2565 
จำนวนเงิน 500,000.- บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  แกไข คร้ังที่ 9 หนาที่ 18 ลำดับที ่16 

1.เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณใน
ปจจุบนั 
2.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2565 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
18 บานคลองมะละกอใต วัตถุประสงค เพื่อกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18 บานคลองมะละกอใต 
(เสนบานนายละมอม  สินธน   
งบประมาณตั้งไวป 2564  
จำน วน เงิน  5 0 0 ,0 0 0 .- บ าท  ป รากฏ ใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ .ศ. 2561 - 2565  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
18 บานคลองมะละกอใต วัตถุประสงค เพื่อกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18 บานคลองมะละกอใต 
(เสนบานนายละมอม  สินธน  
งบประมาณตั้งไวป 2565 
จำนวนเงิน 500,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 

1.เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณใน
ปจจุบนั 
2.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2565 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 9 หนา 7 

ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

เพิ่มเติมคร้ังที่ 5 หนาที่ 9 ลำดับที่ 9 2565  แกไข คร้ังที่ 9 หนาที่ 19 ลำดับที ่17 
18 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 19 

วัตถุประสงค เพื่อขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 19 
บานหนองโสน งบประมาณตั้งไวป 2564  
จำนวนเงิน 500,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  หนาที่ 137 ลำดับที่ 289 

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 19 
วัตถุประสงค เพื่อขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 19 
บานหนองโสน งบประมาณตั้งไวป 2565 
จำนวนเงิน 500,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  แกไข คร้ังที่ 9 หนาที่ 18 ลำดับที ่18 

1.เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณใน
ปจจุบนั 
2.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2565 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
21 วัตถุประสงค เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 21 เสนกลุมเมียสาว (ซอยสุขใจ  งบประมาณตั้ง
ไวป 2564  
จำน วน เงิน  5 0 0 ,0 0 0 .- บ าท  ป รากฏ ใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565  แกไข
คร้ังที่ 6 หนาที่ 12 ลำดับที่ 4 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
21 วัตถุประสงค เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 21 เสนกลุมเมียสาว (ซอยสุขใจ  งบประมาณตั้งไว
ป 2565 
จำนวนเงิน 500,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  แกไข คร้ังที่ 9 หนาที่ 19 ลำดับที ่19 

1.เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณใน
ปจจุบนั 
2.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2565 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

20 โค ร งก า รจิ ต อ าส าพ ระ ราช ท าน ต าม แ น ว
พระราชดำริ “เราทำความดีดวยหัวใจ” 
วัตถุประสงคเพื่อเปนการรวความสมัครสมาน
สามัคคีของประชาชน ในการทำกิจกรรมบำเพ็ญ
สาธารณประโยชนเพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนตางๆ 
ใหมีความเจริญและเกิดประโยชนตอชุมชนอยาง
ถาวร จำนวนเงิน 100,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 
175 ลำดับที่ 13 (ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตร
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน แผนงาน

โค ร งก า รจิ ต อ าส าพ ระ ร าช ท าน ต าม แ น ว
พระราชดำริ “เราทำความดีดวยหัวใจ” 
วัตถุประสงคเพื่อเปนการรวความสมัครสมาน
สามัคคีของประชาชน ในการทำกิจกรรมบำเพ็ญ
สาธารณประโยชนเพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนตางๆ 
ใหมีความเจริญและเกิดประโยชนตอชุมชนอยาง
ถาวร จำนวนเงิน 100,000 บาท 
แกไข (ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารการ
จัดการ แผนงานบริหารทั่วไป  
 

1. เพื่อใหการ
กำหนดผูรับผดิชอบ
งานถูกตอง 

ยุทธศาสตรที่ 5  
การบริหารการ
จัดการ 

แผนงานบริหาร
ทั่วไป 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 9 หนา 8 

ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

สาธารณสุข  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  แกไข คร้ังที่ 9 หนาที่ 21 ลำดับที ่1 

21 เพื่อจัดซื้อทอระบบเสียงแบบไรสาย หมูที่  14 
วัตถุประสงคเพื่อจัดซื้อทอระบบเสียงแบบไรสาย 
หมูที่ 14 งบประมาณตั้งไวป 2564 จำนวนเงิน 
500,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติมคร้ังที่ 5 หนาที่ 
27 ลำดับที่ 1 

เพื่อจัดซื้อทอระบบเสียงแบบไรสาย หมูที่  14 
วัตถุประสงคเพื่อจัดซื้อทอระบบเสียงแบบไรสาย หมู
ที่ 14 งบประมาณตั้งไวป 2565  
จำนวนเงิน 500,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  แกไข คร้ังที่ 9 หนาที่ 22 ลำดับที ่1 

1.เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณใน
ปจจุบนั 
2.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2565 

ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทย ุ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

22 จัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ปริมาณกระบอกสูบไมตำ่
กวา 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบิ้ล
แคบ วัตถุประสงค เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล 
ปริมาณกระบอกสูบไมตำกวา 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดบัเบิ้ลแคบ ใชงานภายใน
กองการศึกษา งบประมาณตั้งไวป 2564 จำนวน
เงิน 868,000.- บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 
2565  แกไข คร้ังที่ 6  หนาที่ 17 ลำดับที่ 1  

จัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ปริมาณกระบอกสูบไมตำ
กวา 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบิ้ล
แคบ วัตถุประสงค เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล 
ปริมาณกระบอกสูบไมตำกวา 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดบัเบิ้ลแคบ ใชงานภายใน
กองการศึกษา  งบประมาณตั้งไวป 2565  
จำนวนเงิน 868,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  แกไข คร้ังที่ 9 หนาที่ 23 ลำดับที ่1 

1.เพื่อใหสอดคลอง
บัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ สำนัก
งบประมาณ 
ธันวาคม 2563 
2.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2565 

ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

แผนงาน
การศึกษา 

23 จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก แบบประมวลผล 
วัตถุประสงค เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก แบบ
ประมวลผล เพื่อใชในกองการศึกษาและศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณตั้งไวป 2564   
จำนวนเงิน 110,000.- บาท 
ปรากฎในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 
2565  เพิ่มเติมคร้ังที่ 5 หนาที่ 36 ลำดับที่ 7   

จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก แบบประมวลผล 
วัตถุประสงค เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก แบบ
ประมวลผล เพื่อใชในกองการศึกษาและศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณตั้งไวป 2565   
จำนวนเงิน 110,000.- บาท 
ปรากฎในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 
2565  แกไข คร้ังที่ 9 หนาที่ 23 ลำดับที ่2 

1.เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณใน
ปจจุบนั 
2.เพื่ อนำมาจัดทำ
งบป ระมาณ ในป  
2565 

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

แผนงาน
การศึกษา 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 9 หนา 9 

ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

24 จัดซื้อเคร่ืองปมน้ำอัตโนมัติ  
วัตถุประสงค เพื่อเคร่ืองปมน้ำอัตโนมัติ ขนาด 
300 วัตต ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 
เคร่ือง เคร่ืองละ 8,100 บาท 
งบประมาณตั้งไวป 2561   
จำนวนเงิน 8,100.- บาท 
ปรากฎในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 
2565  หนาที่ 265 ลำดบัที่ 26   

จัดซื้อเคร่ืองปมน้ำอัตโนมัติ  
วัตถุประสงค เพื่อเคร่ืองปมน้ำอัตโนมัติ ขนาด 
300 วัตต ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 
เคร่ือง เคร่ืองละ 8,100 บาท 
งบประมาณตั้งไวป 2565   
จำนวนเงิน 8,100.- บาท 
ปรากฎในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 
2565  แกไข คร้ังที่ 9  หนาที่ 23 ลำดับที่ 3    
 

1.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2565 
 

ครุภัณฑการเกษตร แผนงาน
การศึกษา 

25 โครงการกอสรางปรับปรุง ตอเติมศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนบานเนินผาสุก 
วัตถุประสงค เพื่อปรับปรุง ตอเติมศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนบานเนินผาสุก 
งบประมาณตั้งไวป 2564   
จำนวนเงิน 500,000.- บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.256 - 2565   
หนาที่ 155 ลำดบัที่ 348 

โครงการกอสรางปรับปรุง ตอเติมศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนบานเนินผาสุก 
วัตถุประสงค เพื่อปรับปรุง ตอเติมศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนบานเนินผาสุก 
งบประมาณตั้งไวป 2565   
จำนวนเงิน 500,000.- บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.256 - 2565   
แกไข คร้ังที่ 9 หนาที่ 19 ลำดบัที่ 20 

1.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2565 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

แผนงาน
การศึกษา 

26 โครงการกอสรางปรับปรุง ตอเติมศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานทุงหินโคน 
วัตถุประสงค เพื่อจายเปนคาปรับปรุง ตอเติมศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอยศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและความปลอดภัย 
 
 

โครงการกอสรางปรับปรุง ตอเติมศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานทุงหินโคน 
วัตถุประสงค เพื่อจายเปนคาปรับปรุง ตอเติมศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอยศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและความปลอดภัย 
 
 

1.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2565 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

แผนงาน
การศึกษา 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 9 หนา 10 

ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

งบประมาณตั้งไวป 2564   
จำนวนเงิน 500,000.- บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.256 - 2565   
หนาที่ 156 ลำดบัที่ 350 
  

งบประมาณตั้งไวป 2565 
จำนวนเงิน 500,000.- บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.256 - 2565   
แกไขคร้ังที่ 9 หนาที่ 19 ลำดบัที่ 21 
 

27 จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ  
วัตถุประสงค เพื่อจัดซื้อเคร่ืองปรับกาศแบบแยก
สวน มีระบบฟองอากาศ ขนาด  18,000 BTU 
จำนวน 3 เคร่ืองพรอมติดตั้ง 
งบประมาณตั้งไวป 2563 
จำนวนเงิน 72,000.- บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.256 - 2565   
หนาที่ 267 ลำดบัที่ 32 

จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ  
วัตถุประสงค เพื่อจัดซื้อเคร่ืองปรับกาศแบบแยก
สวน มีระบบฟองอากาศ ขนาด  18,000 BTU 
จำนวน 3 เคร่ืองพรอมติดตั้ง 
งบประมาณตั้งไวป 2565 
จำนวนเงิน 72,000.- บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.256 – 2565
แกไข คร้ังที่ 9 หนาที่ 23 ลำดบัที่ 4  

1.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2565 
 

ครุภัณฑสำนักงาน แผนงาน
การศึกษา 

28 จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ  
วัตถุประสงค เพื่อจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ แบบ
แยกสวน ชนิดติดผนัง (มีระบบ Inverter) ขนาด 
24,000 BTU จำนวน 2 เคร่ือง พรอมติดตั้ง 
ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนำ้ซับเจริญ 
งบประมาณตั้งไวป 2564 
จำนวนเงิน 72,000.- บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.256 - 2565   
เพิ่มเติม คร้ังที่ 5 หนาที่ 35 ลำดับที่ 1 

จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ  
วัตถุประสงค เพื่อจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ แบบ
แยกสวน ชนิดติดผนัง (มีระบบ Inverter) ขนาด 
24,000 BTU จำนวน 2 เคร่ือง พรอมติดตั้ง 
ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนำ้ซับเจริญ 
งบประมาณตั้งไวป 2565 
จำนวนเงิน 72,000.- บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.256 – 2565
แกไข คร้ังที่ 9 หนาที่ 23 ลำดบัที่ 5 
 
 

1.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2565 
 

ครุภัณฑสำนักงาน แผนงาน
การศึกษา 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 9 หนา 11 

ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

29 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.  
งบประมาณตั้งไวป 2565 
จำนวนเงิน 50,000.- บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.256 - 2565   
หนาที่ 187 ลำดบัที่ 2 
หนวยงานที่รับผิดชอบเดิม สำนักปลัด 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.  
งบประมาณตั้งไวป 2565 
จำนวนเงิน 50,000.- บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.256 - 2565    
แกไข คร้ังที่ 9 หนาที่ 20 ลำดบัที่ 1 
หนวยงานที่รับผิดชอบแกไข กองสาธารณสุขฯ 

1. เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานตรงตาม
บทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบของตน
สังกัด 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเกษตรและ
สิ่งแวดลอม 

แผนงาน
สาธารณสุข 

30 จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร All in One  
วัตถุประสงคเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร All in One 
งบประมาณตั้งไวป 2564  
จำนวนเงิน 23,000 บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.256 - 2565   
หนาที่ 259 ลำดบัที่ 4 
 

จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร All in One  
วัตถุประสงคเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร All in One 
งบประมาณตั้งไวป 2565  
จำนวนเงิน 23,000 บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.256 - 2565    
แกไข คร้ังที่ 9 หนาที่ 24 ลำดบัที่ 1 

1.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2565 
 

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

แผนงาน
สาธารณสุข 

31 จัดซื้อเคร่ืองสำรองไฟฟา ขนาด 800 VA 
วัตถุประสงค เพื่อจัดซื้อเคร่ืองสำรองไฟฟา ขนาด 
800 VA 
งบประมาณตั้งไวป 2564  
จำนวนเงิน 2,500 บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.256 - 2565   
หนาที่ 259 ลำดบัที่ 5 

จัดซื้อเคร่ืองสำรองไฟฟา ขนาด 800 VA 
วัตถุประสงค เพื่อจัดซื้อเคร่ืองสำรองไฟฟา ขนาด 
800 VA 
งบประมาณตั้งไวป 2565  
จำนวนเงิน 2,500 บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.256 - 2565  
แกไข คร้ังที่ 9 หนาที่ 24 ลำดบัที่ 2   

1.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป 
2565 
 

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 9 หนา 12 

 

 

 

 
 

แบบ ผ.07  
บัญชสีรปุโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไข ครั้งท่ี 9 
 
 
 
 
 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 9 หนา 13 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไข ครั้งท่ี 9 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
 

ยุทธศาสตร 

ป 2564 ป 2565 รวม 4 ป 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

โครงการ (บาท  โครงการ (บาท  โครงการ (บาท  

1 ยุทธศาสตรการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
  1.2 แผนงานการพาณชิย 
  1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

21 

- 
- 
- 

10,050,000 

- 
- 
- 

21  

- 
- 
- 

10,050,000 

  1.4 แผนงานการเกษตร - - - - - - 

รวม - - 21 10,050,000 21 10,050,000 

2 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการเกษตรและสิง่แวดลอม  
1.1 แผนงานการเกษตร  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

50,000 

 

 

1 

 

 

50,000 

รวม - - 1 50,000 1 50,000 

5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

- 

 

- 

 

1 

 

100,000 

 

1 

 

100,000 

รวม   1 100,000 1 100,000 

รวมทั้งสิ้น - - 23 10,200,000 23 10,200,000 

 
 
 

แบบ ผ.07 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 9 หนา 14 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไข ครั้งท่ี 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 9 หนา 15 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไข ครั้งท่ี 9 

สำหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการ 
องคการบริหารสวนทองถิ่นดำเนินการ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี ๔. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสรางพ้ืนฐานการสงเสรมิการคา การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการดานสังคมและสิ่งแวดลอมเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1 การคมนาคมสะดวก 
           1.ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ  
งบประมาณและท่ีผานมา 

 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน 

2564 2565    

1 โครงการถมสระน้ำเพ่ือใชพ้ืนท่ี 

หมูท่ี 6 บานเนินผาสุก 
 

เพ่ือถมสระน้ำ สำหรับใชเปนพ้ืนท่ี

ประกอบกิจกรรมอันเปนประโยชน

ของหมูท่ี 6 บานเนินผาสุก 

ถมสระน้ำ สำหรับใชเปนพ้ืนท่ี
ประกอบกิจกรรมอันเปน
ประโยชนของหมูท่ี 6 บานเนิน
ผาสุก 

 500,000 จำนวนรอยละประชาชน
มีน้ำอุปโภค-บริโภค 
เพียงพอตอการใชงาน 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอตอการใชงาน 

กองชาง 

2 โครงการถมสระน้ำเพ่ือใชพ้ืนท่ี 

หมูท่ี 21 บานสารคาม 

 

เพ่ือถมสระน้ำ สำหรับใชเปนพ้ืนท่ี

ประกอบกิจกรรมอันเปนประโยชน

ของหมูท่ี 21 บานสารคาม 

ถมสระน้ำ สำหรับใชเปนพ้ืนท่ี
ประกอบกิจกรรมอันเปน
ประโยชนของหมูท่ี 6 บานเนิน
ผาสุก 

 500,000 จำนวนรอยละประชาชน
มีน้ำอุปโภค-บริโภค 
เพียงพอตอการใชงาน 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค-บริโภค 
เพียงพอตอการใชงาน 

กองชาง 

3 โครงการจดัทำลาน

เอนกประสงค หมูท่ี 21  

บานสารคาม 

เพ่ือใชเปนสถานท่ีประกอบกิจกรรม

อันเปนประโยชนของ 

หมูท่ี 21 บานสารคาม 

ลานเอนกประสงค เพ่ือใช เปน

สถานท่ีประกอบกิจกรรมอันเปน

ประโยชนของ หมูท่ี 21  

 500,000 จำนวนรอยละประชาชน
มีพ้ืนท่ีประกอบกิจกรรม
ท่ีเปนประโยชนมากข้ึน 

ประชาชนมีพ้ืนท่ี
ประกอบกิจกรรมท่ี
เปนประโยชน 

กองชาง 

แบบ ผ.01 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 9 หนา 16 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา 
 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 

2564 2565    

4 โครงการตอเติมและปรับปรุง

ศาลาเอนกประสงค  หมู ท่ี  1 

บานน้ำซับ  

 

เพ่ือตอเติมและปรับปรุงศาลา

เอนกประสงค หมูท่ี 1 บานน้ำซับ  

ตอเติมและปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค หมูท่ี 1  
บานน้ำซับ 

 500,000 จำนวนรอยละประชาชน
มีสถานท่ีไวจดักิจกรรม 

ประชาชนมีสถานท่ีไว
จัดกิจกรรมตาง ๆ 
ภายในหมูบาน 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมูท่ี 2 บานใหม

ถาวร 

(บานนายทอง นามหาวงษ  

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมูท่ี 2 บานใหมถาวร  

ซอยบานนายทอง นามหาวงษ  

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูท่ี 2 บานใหมถาวร  
ซอยบานนายทอง นามหาวงษ 
ขนาด 4X300 เมตร 

 500,000 จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการสญัจรไปมา 

กองชาง 

6 โครงการวางทอระบายระบาย

น้ำ หมูท่ี 2 บานใหมถาวร  

เพ่ื อวางท อระบาย น้ ำในหมู บ าน  

หมูท่ี 2 บานใหมถาวร 

 

วางทอระบายน้ำภายในหมูท่ี 2
บานใหมถาวร 

 350,000 จำนวนรอยละน้ำทวมขัง
ลดลง 

ทำใหปญหาน้ำทวมขัง
ลดลง 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมูท่ี 6 บานเนิน

ผาสุก (บานนายมณี  ดอนผา  

 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 6 บานเนินผาสุก 

(บานนายมณี  ดอนผา  

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 6 บานเนินผาสุก 
(บานนายมณ ี ดอนผา  

 500,000 จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการสญัจรไปมา 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู ท่ี  7 บานใหม

ไพร (ซอยขางวัด  

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ห มู ท่ี  7  บ า น ใ ห ม ไ พ ร วั ล ย   

(ซอยขางวัด  

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 7 บานใหมไพรวัลย  
(ซอยขางวัด  

 500,000 จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการสญัจรไปมา 

กองชาง 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 9 หนา 17 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา 
 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 

2564 2565    

9 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กดวยแอสฟส

ติก หมูท่ี 7 บานใหมไพรวัลย 

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กดวยแอสฟสติก หมู ท่ี 7 

บานใหมไพรวัลย 

ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กดวยแอสฟสติก หมูท่ี 7 
บานใหมไพรวัลย 

 500,000 จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการสญัจรไปมา 

กองชาง 

10 โครงการซอมแซมถนนดิน หมูท่ี 

8 บานคลองปูน  

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง 

หมูท่ี 8 บานคลองปูน 

 

ปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง 
หมูท่ี 8 บานคลองปูน 

 500,000 จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการสญัจรไปมา 

กองชาง 

11 โครงการซอมแซมหอกระจาย

ขาวหมูบาน หมูท่ี 9  

บานบะเจริญ  

เ พ่ื อ ซ อ ม แ ซ ม ห อ ก ร ะ จ า ย ข า ว  

หมูท่ี 9 บานบะเจริญ 

หอกระจายขาวไดรับการซอมแซม
และสามารถใชงานไดดี  

 250,000 จำนวนรอยละประชาชน
ไดรับขาวสารท่ัวถึง 

ประชาชนไดรับ
ขาวสารท่ัวถึง 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี 10 บานคลอง

คันฉอ (เสนบ านนายพรเทพ 

(ตอจากจุดเดิม  

เพ่ื อก อสร างถนนคอนกรีต เส ริม

เ ห ล็ ก เ ส น บ า น น า ย พ ร เท พ  

(ตอจากจุดเดิม  

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเสนบานนายพรเทพ  
(ตอจากจุดเดิม  

 500,000 จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการสญัจรไปมา 

กองชาง 

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมูท่ี 11 บานโคก

สำราญ  

(ซอยบานนายสมบุญ อ่ำศรี  

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยบานนายสมบุญ อ่ำศรี  

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบานนายสมบุญ อ่ำศร ี

 450,000 จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการสญัจรไปมา 

กองชาง 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 9 หนา 18 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา 
 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 

2564 2565    

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมูท่ี 12 บานทุงหิน

โคน  

(บานปากลวยไปบานพรานบุญ  

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานปากลวยไปบานพรานบุญ 

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานปากลวยไปบานพรานบุญ 

 500,000 จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการสญัจรไปมา 

กองชาง 

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมูท่ี 13  

บานวังตีอก  

(ซอยบานนายจำนงค  ธงชัย  

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 13 บานวังตีอก  

ซอยบานนายจำนงค  ธงชัย  

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 13 บานวังตีอก 
ซอยบานนายจำนงค  ธงชัย 

 500,000 จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการสญัจรไปมา 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี 16 บานคลอง

จานนอย (ซอยบานผูใหญใหญ  

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู ท่ี 16 บานคลองจานนอย ซอย

บานผูใหญใหญ  

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 16 บานคลองจานนอย 
ซอยบานผูใหญใหญ 

 500,000 จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการสญัจรไปมา 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมูท่ี 18 บานคลอง

มะละกอใต  

(เสนบานนายละมอม  สนิธน 

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ หมูท่ี 

18 บานคลองมะละกอใต  

(เสนบานนายละมอม  สนิธน 

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี 
18 บานคลองมะละกอใต  
(เสนบานนายละมอม  สนิธน 

 500,000 จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการสญัจรไปมา 

กองชาง 

18 โครงการขยายถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมูท่ี 19  

บานหนองโสน 

เพ่ือขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 19 

บานหนองโสน  

 

ขยายถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี 19 
บานหนองโสน 

 500,000 จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการสญัจรไปมา 

กองชาง 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 9 หนา 19 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา 
 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 

2564 2565    

19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี 21 บานสาร

คาม เสนกลุมเมียสาว (ซอยสุขใจ   

เพ่ื อก อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก  

หมูท่ี 21 เสนกลุมเมียสาว (ซอยสุขใจ   

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
หมูท่ี 21 เสนกลุมเมียสาว 
 (ซอยสุขใจ   

 500,000 จำนวนรอยละประชาชน
สัญจรสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการสญัจรไปมา 

กองชาง 

20 โครงการกอสรางปรับปรุง 

ตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนบานเนินผาสุก 

เพ่ือปรับปรุง ตอเตมิศูนยพัฒนาเดก็

เล็กโรงเรียนบานเนินผาสุก 

  

ปรับปรุง ตอเตมิศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนบานเนินผาสุก 

 500,000 จำนวนรอยละเด็ก
นักเรียนมีพ้ืนท่ีใชสอย
เพ่ิมมากข้ึน 

เด็กนักเรยีนมีพ้ืนท่ีใช
สอยเพ่ิมมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

21 โครงการกอสรางปรับปรุง  

ตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

ทุงหินโคน 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุง ตอเติมศนูย

พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใชสอย

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและความ

ปลอดภัย 

ปรับปรุง ตอเตมิศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใชสอยศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและความปลอดภยั 

 500,000 จำนวนรอยละเด็ก
นักเรียนมีพ้ืนท่ีใชสอย
เพ่ิมมากข้ึน 

เด็กนักเรยีนมีพ้ืนท่ีใช
สอยเพ่ิมมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

รวม 21 โครงการ  10,050,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 9 หนา 20 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไข ครั้งท่ี 9 
สำหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการ 

องคการบริหารสวนทองถิ่นดำเนินการ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 
 

ค. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2 ปรับปรุงปจจยัและกระบวนการผลิตสินคาการเกษตรปลอดภยัใหไดคณุภาพมาตรฐานสากล 

ง. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 3 ถ่ินอุตสาหกรรมการเกษตร 
           1. ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม 

 1.1 แผนงานการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา 
 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 

2564 2565    

 โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.  

 

เพื่อเปนการสรางความสมัครสมาน
สามัคคีของประชาชน ในการทำ
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน
เพื่อพัฒนาพืน้ที่ในชุมชนตางๆ ใหมี
ความเจริญและเกิดประโยชนตอ
ชุมชนอยางถาวร  

ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลสระขวัญ  50,000 จำนวนรอยละประชาชน
เขารวมโครงการ 

ประชาชนไดรับควารู
และมสีวนรวมในการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช 

กองกอง
สาธารณสุข 

 รวม 1 โครงการ  50,000    

 
 
 

แบบ ผ.01 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 9 หนา 21 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565  แกไข ครั้งท่ี 9 

สำหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการ 
องคการบริหารสวนทองถิ่นดำเนินการ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
 

จ. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมสีภาพแวดลอมและคณุภาพชีวิตท่ีดี 

ฉ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการ 
           1. ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 

 1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา 
 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 

2564 2565    

1 โครงการจิตอาสา

พระราชทานตามแนว

พระราชดำริ “เราทำความดี

ดวยหัวใจ” 

 

เพื่อเปนการสรางความสมัครสมาน
สามัคคีของประชาชน ในการทำ
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน
เพื่อพัฒนาพืน้ที่ในชุมชนตางๆ ใหมี
ความเจริญและเกิดประโยชนตอ
ชุมชนอยางถาวร  

ประชาชนในตำบลสระขวัญ และ
พนักงานสวนตำบลและ
ลูกจางประจำ 

 100,000 จำนวนรอยละประชาชน
ในตำบลสระขวัญ และ
พนักงานสวนตำบลและ
ลูกจางประจำเขารวม
โครงการ 

ประชาชนแสดงความ
จงรักภักด ีและพัฒนา
พ้ืนท่ีในชุมชนตาง ๆ 

สำนักปลัด 

 รวม 1 โครงการ  100,000    

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 9 หนา 22 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 แกไข ครั้งท่ี 9  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลติของครุภัณฑ  

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 2565 

(บาท  
1 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ 1. ชุดเครื่องสงสัญญาณเสียงไรสาย 420.200 

MHz  1 ชุด 

500,000 กองชาง 

    2. ชุดเครื่องจายไฟสำหรับแมขาย 1 ชุด   

    3. ชุดควบคุมการออกอากาศ 1 ชุด   

    4. เครื่องผสมสัญญาณเสียง 1 ชุด   

    5. ไมโครโฟนประกาศตั้งโตะ 1 ชุด   

    6. ลำโพงมอนิเตอร 1 ชุด   

    7. เครื่องเลน CD/USB MP3/FM   1 ชุด   

    8. ชุดสายอากาศสงพรอมสายนำสัญญาณ 1 ชุด   

    9. ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไรสาย  5   ชุด   

    10. ชุดสายอากาศรับพรอมสายนำสัญญาณ 5 
ชุด 

  

    11. ชุดลำโพงฮอรน 20 ชุด   

    12. อุปกรณประกอบรวมอ่ืนๆในการติดตั้ง 1 ชุด 
ฯลฯ 

  

 
 
 
 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 9 หนา 23 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 แกไข ครั้งท่ี 9  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลติของครุภัณฑ  

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 2565 

(บาท  
1 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ

ขนสง 
จัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ปริมาณกระบอกสูบไมตำ่กวา 
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดบัเบิ้ลแคบ  

868,000 กองการศึกษา 

2 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก แบบประมวลผล เพื่อใช
ในกองการศึกษาและศูนยพฒันาเด็กเลก็ 

110,000 กองการศึกษา 

3 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อเคร่ืองปมน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต  
ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 เคร่ือง เคร่ืองละ 
8,100 บาท  
 

40,500 กองการศึกษา 

4 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน มีระบบ
ฟองอากาศ ขนาด  18,000 BTU  
จำนวน 3 เคร่ืองพรอมติดตั้ง 

72,000 กองการศึกษา 

5 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติดผนัง 
(มีระบบ Inverter) ขนาด 24,000 BTU  
จำนวน 2 เคร่ือง พรอมติดตั้ง ใหกับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานน้ำซบัเจริญ 

72,000 กองการศึกษา 

 
 
 
 
 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขคร้ังที่ 9 หนา 24 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 แกไข ครั้งท่ี 9  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลติของครุภัณฑ  

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 2565 

(บาท  
1 สาธารณสุขฯ คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อคอมพิวเตอร All in One 

 
23,000 กองสาธารณสุข 

2 สาธารณสุขฯ คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเคร่ืองสำรองไฟฟา ขนาด 800 VA 
 

2,500 กองสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒561 – 2564 แกไขครั้งท่ี 9  

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

  ดวยนายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดเห็นชอบอนุมัติแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน                   
(พ.ศ. ๒561 – 2565  แกไข ครั้งที่ 9  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 
หมวดท่ี 4 ขอ 21 การแกไขแผนพัฒนาเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน  

  เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ                 
สามารถนำแผนพัฒนาไปใชไดอยางถูกตอง และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3  พ.ศ. 2561  

ขอ 21 วรรคสอง จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒561 – 2564 แกไขครั้งท่ี 8 ขององคการ
บริหารสวนตำบลสระขวัญ รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศฉบบันี้ 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   12    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕64 
 

 

                (นางบุญชวย  ชางนับ  

                นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

 

 

 

 


