
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2566 - 2570   

แกไข ครั้งท่ี 1 
 
 
 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  
อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
 

 



 
 

 
 

ก 

คำนำ 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2566 - 
2570 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2564 ไปแลวนั้น 

ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีและเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการขององคการบริหาร
สวนตำบลสระขวัญ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเปนในการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 
2570  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.2566 – 2570  แกไขครั้งท่ี 1 เรียบรอยแลวจึงจัดทำ
เอกสารแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขฉบับนี้ เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

 

                      งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
                         องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข 

สารบัญ 

เรื่อง                   หนา 

คำนำ            ก 

สารบัญ            ข 

สวนท่ี 1 บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570      1 

สวนท่ี 2 แบบ ผ.01 รายละเอียดโครงการพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ 2566 – 2570  แกไขครั้งท่ี 1   
              ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน    12 

แผนงานสาธารณสุข 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว     14 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ      17 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ภาคผนวก 

ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570 แกไขครั้งท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570 แกไขคร้ังที่ 1 หนา 1 

 

 

 

 

 

 

บัญช ี

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570   

แกไข ครั้งท่ี 1 
 

 

 

 

 

  



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570 แกไขคร้ังที่ 1 หนา 2 

บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570  แกไขครั้งท่ี 1 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 

 

ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

1 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทาง
พระราชดำริ  
“เราทำความดีดวยหัวใจ” 
วัตถุประสงค เพื่อเปนการรวมความสมัคร
สมานสามัคคีของประชาชน ในการจัดทำ
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชนเพื่อพัฒนา
พื้นที่ในชุมชนตางๆ ใหมีความเจริญ และเกิด
ประโยชนตอชุมชนอยางถาวร 
งบประมาณตั้งไวป พ.ศ. 2570 
จำนวนเงิน 100,000 บาท 
ปรากฎในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570  
หนาที่ 135 ลำดบัที่ 12 

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทาง
พระราชดำริ  
“เราทำความดีดวยหัวใจ” 
วัตถุประสงค เพื่อเปนการรวมความสมัคร
สมานสามัคคีของประชาชน ในการจัดทำ
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชนเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ในชุมชนตางๆ ใหมคีวามเจริญ 
และเกิดประโยชนตอชุมชนอยางถาวร 
งบประมาณตั้งไวป พ.ศ. 2566 
จำนวนเงิน 100,000 บาท 
ปรากฎในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570 แกไข คร้ังที่ 1  
หนาที่ 12 ลำดับที่ 1 

1.เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณในปจจบุัน 
2.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป พ.ศ.
2566 

ยุทธศาสตรที่ 2  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

2 โครงการประชาสัมพนัธขอบัญญัติดาน
สาธารณสุขขององคการบริหารสวนตำบลสระ
ขวัญ 
วัตถุประสงค เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชน
รับทราบขอบญัยัติดานสาธารณสุขของ
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
งบประมาณที่ตัง้ไวป 2566-2570 

โครงการประชาสัมพนัธขอบัญญัติดาน
สาธารณสุขขององคการบริหารสวนตำบล
สระขวัญ 
วัตถุประสงค เพื่อประชาสัมพันธให
ประชาชนรับทราบขอบัญญัติดาน
สาธารณสุขขององคการบริหารสวนตำบล
สระขวัญ 

ขอความเดิม  
ขอบัญยัติดาน
สาธารณสุข 
แกไขเปน 
ขอบัญญัติดาน
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570 แกไขคร้ังที่ 1 หนา 3 

ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

จำนวนเงิน 10,000 บาท 
ปรากฎในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570  
หนาที่ 135 ลำดบัที่ 13 
 
 

งบประมาณที่ตัง้ไวป 2566-2570 
จำนวนเงิน 10,000 บาท 
ปรากฎในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570 แกไขคร้ังที่ 1 
หนาที่ 12 ลำดับที่ 2 
 

3 โครงการสำรวจและจัดทำฐานขอมูลแหลง
ทองเที่ยวภายในตำบล 
วัตถุประสงค เพื่อสำรวจแหลงทองเที่ยว
ภายในตำบลสระขวัญและนำมาจัดทำ
ฐานขอมูลแหลงทองเที่ยวและแหลงการเรียนรู
ใหสอดคลอง กับยุคสมัยและใหเปนที่รูจักกัน
อยางแพรหลาย 
งบประมาณที่ตัง้ไว ป 2561-2565  
จำนวนเงิน 50,000 บาท 
ปรากฎในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570  
หนาที่ 162 ลำดบัที่ 1 
 

โครงการสำรวจและจัดทำฐานขอมูลแหลง
ทองเที่ยวภายในตำบล 
วัตถุประสงค เพื่อสำรวจแหลงทองเที่ยว
ภายในตำบลสระขวัญและนำมาจัดทำ
ฐานขอมูลแหลงทองเที่ยวและแหลงการ
เรียนรูใหสอดคลอง กับยุคสมัยและใหเปนที่
รูจักกันอยางแพรหลาย 
งบประมาณที่ตัง้ไว ป 2566-2570  
จำนวนเงิน 50,000 บาท 
ปรากฎในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570 แกไขคร้ังที่ 1 
หนาที่ 14 ลำดับที่ 1 
 

1.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป พ.ศ. 
2566-2570 

ยุทธศาสตรที่ 4 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการทองเที่ยว 

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

4 โครงการสรางศูนยขอมูลดานการทองเที่ยว 
วัตถุประสงค เพื่อใหบริการดานขอมูลขาวสาร
ดานการทองเที่ยวแกนักทองเทีย่วและบุคคล
ทั่วไปที่สนใจ 
งบประมาณที่ตัง้ไว ป 2561-2565  

โครงการสรางศูนยขอมูลดานการทองเที่ยว 
วัตถุประสงค เพื่อใหบริการดานขอมูล
ขาวสารดานการทองเที่ยวแกนกัทองเที่ยว
และบุคคลทัว่ไปที่สนใจ 
งบประมาณที่ตัง้ไว ป 2566-2570  

1.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป พ.ศ. 
2566-2570 

ยุทธศาสตรที่ 4 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการทองเที่ยว 

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570 แกไขคร้ังที่ 1 หนา 4 

ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

จำนวนเงิน 50,000 บาท 
ปรากฎในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570  
หนาที่ 162 ลำดบัที่ 2 
 

จำนวนเงิน 50,000 บาท 
ปรากฎในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570 แกไขคร้ังที่ 1 
หนาที่ 14 ลำดับที่ 2 
 

5 โครงการจัดทำและติดปายบอกเสนทางการ
ทองเที่ยว 
วัตถุประสงค เพื่อแนะนำเสนทางที่เขาใจได
งายของแหลงทองเที่ยวภายในตำบลสระขวัญ 
งบประมาณที่ตัง้ไว ป 2561-2565  
จำนวนเงิน 50,000 บาท 
ปรากฎในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570  
หนาที่ 163 ลำดบัที่ 3 
 

โครงการจัดทำและติดปายบอกเสนทางการ
ทองเที่ยว 
วัตถุประสงค เพื่อแนะนำเสนทางที่เขาใจได
งายของแหลงทองเที่ยวภายในตำบลสระขวัญ 
งบประมาณที่ตัง้ไว ป 2566-2570  
จำนวนเงิน 50,000 บาท 
ปรากฎในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570 แกไขคร้ังที่ 1 
หนาที่ 14 ลำดับที่ 3 
 

1.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป พ.ศ. 
2566-2570 

ยุทธศาสตรที่ 4 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการทองเที่ยว 

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

6 โครงการจัดทำ Webpage “สงเสริมการ
ทองเทีย่วตำบลสระขวัญ” 
วัตถุประสงค เพื่อประชาสัมพันธแหลงขอมูล
การทองเที่ยวและแหลงเรียนรูภายในตำบล
สระขวัญใหเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย 
งบประมาณที่ตัง้ไว ป 2561-2565  
จำนวนเงิน 50,000 บาท 
ปรากฎในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570  

โครงการจัดทำ Webpage “สงเสริมการ
ทองเทีย่วตำบลสระขวัญ” 
วัตถุประสงค เพื่อประชาสัมพันธแหลงขอมูล
การทองเที่ยวและแหลงเรียนรูภายในตำบล
สระขวัญใหเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย 
งบประมาณที่ตัง้ไว ป 2566-2570  
จำนวนเงิน 50,000 บาท 
ปรากฎในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570 แกไขคร้ังที่ 1 

1.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป พ.ศ. 
2566-2570 

ยุทธศาสตรที่ 4 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการทองเที่ยว 

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570 แกไขคร้ังที่ 1 หนา 5 

ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

หนาที่ 163 ลำดบัที่ 4 
 

หนาที่ 14 ลำดับที่ 4 
 

7 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพนัธ สำหรับการ
ประชาสัมพนัธดานการทองเที่ยว 
วัตถุประสงค เพื่อประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวใหกับนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่
สนใจ 
งบประมาณที่ตัง้ไว ป 2561-2565  
จำนวนเงิน 50,000 บาท 
ปรากฎในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570  
หนาที่ 163 ลำดบัที่ 5 

โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพนัธ สำหรับการ
ประชาสัมพนัธดานการทองเที่ยว 
วัตถุประสงค เพื่อประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวใหกับนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไป
ที่สนใจ 
งบประมาณที่ตัง้ไว ป 2566-2570  
จำนวนเงิน 50,000 บาท 
ปรากฎในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570 แกไขคร้ังที่ 1 
หนาที่ 14 ลำดับที่ 5 
 

1.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป พ.ศ. 
2566-2570 

ยุทธศาสตรที่ 4 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการทองเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

8 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานการทองเที่ยว 
วัตถุประสงค เพื่อใหความรูเก่ียวกับการจัดการ
แหลงทองเที่ยวแกผูนำหมูบาน/ชุมชน ที่เปน
แกนนำเพื่อสามารถนำพาชุมชนขับเคลื่อน 
เพื่อบริหารจัดการได 
งบประมาณที่ตัง้ไว ป 2561-2565  
จำนวนเงิน 50,000 บาท 
ปรากฎในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570  
หนาที่ 164 ลำดบัที่ 6 

โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานการทองเที่ยว 
วัตถุประสงค เพื่อใหความรูเก่ียวกับการ
จัดการแหลงทองเที่ยวแกผูนำหมูบาน/ชุมชน 
ที่เปนแกนนำเพื่อสามารถนำพาชุมชน
ขับเคลื่อน เพื่อบริหารจัดการได 
งบประมาณที่ตัง้ไว ป 2566-2570  
จำนวนเงิน 50,000 บาท 
ปรากฎในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570 แกไขคร้ังที่ 1 
หนาที่ 14 ลำดับที่ 6 

1.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป พ.ศ. 
2566-2570 

ยุทธศาสตรที่ 4 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการทองเที่ยว 

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570 แกไขคร้ังที่ 1 หนา 6 

ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

9 โครงการฝกอบรมบุคลากรรานอาหาร ที่พัก สู
บริการที่เปนเลิศ 
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาบุคคลหรือชุมชนใน
บริเวณสถานทีท่องเที่ยวหรือแหลงการเรียนรู 
ใหเปนมาตรฐาน 
งบประมาณที่ตัง้ไว ป 2561-2565  
จำนวนเงิน 50,000 บาท 
ปรากฎในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570  
หนาที่ 164 ลำดบัที่ 7 

โครงการฝกอบรมบุคลากรรานอาหาร ที่พัก 
สูบริการที่เปนเลิศ 
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาบุคคลหรือชุมชนใน
บริเวณสถานทีท่องเที่ยวหรือแหลงการเรียนรู 
ใหเปนมาตรฐาน 
งบประมาณที่ตัง้ไว ป 2566-2570  
จำนวนเงิน 50,000 บาท 
ปรากฎในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570 แกไขคร้ังที่ 1 
หนาที่ 14 ลำดับที่ 7 

1.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป พ.ศ. 
2566-2570 

ยุทธศาสตรที่ 4 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการทองเที่ยว 

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

10 โครงการสงเสริมและจำหนายสนิคาทางการ
เกษตรสูผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว 
วัตถุประสงค เพื่อเสริมสรางธุรกิจทาง
การเกษตรการขายสินคาทางการเกษตรของ
เกษตรใหเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยว 
งบประมาณที่ตัง้ไว ป 2561-2565  
จำนวนเงิน 50,000 บาท 
ปรากฎในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570  
หนาที่ 164 ลำดบัที่ 8 

โครงการสงเสริมและจำหนายสนิคาทางการ
เกษตรสูผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว 
วัตถุประสงค เพื่อเสริมสรางธุรกิจทาง
การเกษตรการขายสินคาทางการเกษตรของ
เกษตรใหเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยว 
งบประมาณที่ตัง้ไว ป 2566-2570  
จำนวนเงิน 50,000 บาท 
ปรากฎในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570  
หนาที่ 14 ลำดับที่ 8 
 
 
 
 

1.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป พ.ศ. 
2566-2570 

ยุทธศาสตรที่ 4 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการทองเที่ยว 

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570 แกไขคร้ังที่ 1 หนา 7 

ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

11 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวแบบ Home 
Stay  
วัตถุประสงค เพื่อเสริมสรางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวแบบอนุรักษชุมชน เพือ่การพัฒนา
ชุมชนใหเปนที่รูจัก 
งบประมาณที่ตัง้ไว ป 2561-2565  
จำนวนเงิน 50,000 บาท 
ปรากฎในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570  
หนาที่ 164 ลำดบัที่ 8 

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวแบบ Home 
Stay  
วัตถุประสงค เพื่อเสริมสรางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวแบบอนุรักษชุมชน เพือ่การพัฒนา
ชุมชนใหเปนที่รูจัก 
งบประมาณที่ตัง้ไว ป 2566-2570  
จำนวนเงิน 50,000 บาท 
ปรากฎในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570  
หนาที่ 14 ลำดับที่ 9 

1.เพื่อนำมาจัดทำ
งบประมาณในป พ.ศ. 
2566-2570 

ยุทธศาสตรที่ 4 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการทองเที่ยว 

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

12 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรงใสในการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตำบลสระขวัญ (คนดีศรีสระขวัญ  
วัตถุประสงค เพื่อใหคณะผูบริหารฯ สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ 
พนักงานจางมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
คุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน 
งบประมาณที่ตัง้ไว ป 2566-2570  
จำนวนเงิน 15,000 บาท 
ปรากฎในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570  
หนาที่ 167 ลำดบัที่ 9 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรงใสในการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตำบลสระขวัญ  
วัตถุประสงค เพื่อใหคณะผูบริหารฯ สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ 
พนักงานจางมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
คุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน 
งบประมาณที่ตัง้ไว ป 2566-2570  
จำนวนเงิน 15,000 บาท 
ปรากฎในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570  
หนาที่ 17 ลำดับที่ 1 
 

ขอความเดิม  
โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปรงใสในการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวน
ตำบลสระขวัญ (คนดีศรี
สระขวัญ  
แกไขเปน 
โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปรงใสในการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวน
ตำบลสระขวัญ  

ยุทธศาสตรที่ 5 
ยุทธศาสตรดานบริหาร
การจัดการ 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570 แกไขคร้ังที่ 1 หนา 8 

ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570  

ปจจุบัน 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570  

แกไขใหม 

เหตุผลการแกไข ยุทธศาสตร แผนงาน 

13 โครงการพัฒนาระบบการใหบริการกอง
สาธารณสุขแบบโมโนคุกุริ 
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบการใหบริการให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ลดการซ้ำซอนของ
ระบบการทำงานและจัดการสำนักงาน เพื่อ
พรอมใหบริการประชาชน 
งบประมาณที่ตัง้ไว ป 2566-2570  
จำนวนเงิน 50,000 บาท 
ปรากฎในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570  
หนาที่ 172 ลำดบัที่ 19 
 

โครงการพัฒนาระบบการใหบริการกอง
สาธารณสุขแบบโมโนซุกุริ 
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบการใหบริการ
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ลดการซ้ำซอน
ของระบบการทำงานและจดัการสำนักงาน 
เพื่อพรอมใหบริการประชาชน 
งบประมาณที่ตัง้ไว ป 2566-2570  
จำนวนเงิน 50,000 บาท 
ปรากฎในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570  
หนาที่ 17 ลำดับที่ 2 
 

ขอความเดิม  
โครงการพัฒนาระบบการ
ใหบริการกองสาธารณสุข
แบบโมโนคุกุริ 
แกไขเปน 
โครงการพัฒนาระบบการ
ใหบริการกองสาธารณสุข
แบบโมโนซุกุร ิ
 
 

ยุทธศาสตรที่ 5 
ยุทธศาสตรดานบริหาร
การจัดการ 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570 แกไขคร้ังที่ 1 หนา 9 

 
 
 

แบบ ผ.01 
บัญชสีรปุโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570  แกไขครั้งท่ี 1 
 
 
 
 
 

 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570 แกไขคร้ังที่ 1 หนา 10 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570  แกไขครั้งท่ี 1 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป 

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 ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน  

  
  

  
    

  

รวม             

2 ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน 
1.3 แผนงานสาธารณสุข  

 

 

1 

 

 

100,000 

 

 

1 

 

 

100,000 

 

 

2 

 

 

110,000 

 

 

2 

 

 

110,000 

 

 

1 

 

 

10,000 

 

 

2 

 

 

430,000 

รวม 1 100,000 1 100,000 2 110,000 2 110,000 1 10,000 2 430,000 

3 ยุทธศาสตร การพัฒนาดาน
การเกษตรและสิ่งแวดลอม 

            

รวม             

4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 
การทองเท่ียว 
 1.1 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

9 

 

450,000 

 

9 

 

450,000 

 

9 

 

450,000 

 

9 

 

450,000 

 

9 

 

450,000 

 

9 

 

2,250,000 

รวม 9 450,000 9 450,000 9 450,000 9 450,000 9 450,000 9 2,250,000 

5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

2 

 

515,000 

 

2 

 

515,000 

 

2 

 

515,000 

 

2 

 

515,000 

 

2 

 

515,000 

 

2 

 

2,575,000 

รวม 12 1,065,000 12 1,065,000 12 1,075,000 12 1,075,000 12 975,000 12 5,255,000 

รวมทั้งสิ้น - -   1 500,000     1 500,000 

แบบ ผ.01 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570 แกไขคร้ังที่ 1 หนา 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566- 2570  แกไข ครั้งท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570 แกไขคร้ังที่ 1 หนา 12 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570  แกไข ครั้งท่ี 1 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมสีภาพแวดลอมและคณุภาพชีวิตท่ีดี 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน 
           1.ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 1.3 แผนงานสาธารณสุข 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา 
 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 

2566 2567 2568 2569 2570    

1 โครงการจิตอาสา

พระราชทานตาม

แนวทางพระราชดำริ 

“เราทำความดีดวย

หัวใจ” 
 

เพื่อเปนการรวมความสมัคร

สมานสามัคคีของประชาชน 

ในการจัดทำกิจกรรมบำเพ็ญ

สาธารณประโยชนเพื่อ

พัฒนาพื้นที่ในชุมชนตางๆ 

ใหมีความเจริญ และเกิด

ประโยชนตอชุมชนอยาง

ถาวร 

ประชาชนในตำบล
สระขวัญและพนักงาน
สวนตำบล 
ลูกจางประจำ 
พนักงานจาง 

100,000 100,000 100,000 100,000  จำนวนรอยละ
ประชาชนใน
ตำบลสระ
ขวัญ พนักงาน
สวนตำบล 
ลูกจางประจำ 
พนักงานจาง
เขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดแสดง
ความจงรักภักดี 
และพัฒนาพ้ืนท่ีใน
ชุนชนตางๆ 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการ
ประชาสัมพนัธ
ขอบัญญัติดาน
สาธารณสุขของ
องคการบริหารสวน 

เพื่อประชาสัมพนัธให
ประชาชนรับทราบ
ขอบัญญัติดานสาธารณสุข
ขององคการบริหารสวน
ตำบลสระขวัญ 

ประชาชนในตำบล
สระขวัญและพนักงาน
สวนตำบล 
ลูกจางประจำ 
พนักงานจาง 

  10,000 10,000 10,000 จำนวนรอยละ
ประชาชนใน
ตำบลสระ
ขวัญ พนักงาน
สวนตำบล 

ประชาชนรับทราบ/
รับรูขอมลูขาวสาร
ดานสาธารณสุข 
ขององคการบริหาร
สวนตำบลสระขวัญ 

กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผ.01 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570 แกไขคร้ังที่ 1 หนา 13 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา 
 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 

2566 2567 2568 2569 2570    

ตำบลสระขวัญ 
 

 ลูกจางประจำ 
พนักงานจาง
เขารวม
โครงการ 

รวม 2 โครงการ 100,000 100,000 110,000 110,000 10,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570 แกไขคร้ังที่ 1 หนา 14 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570  แกไข ครั้งท่ี 1 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
 
 

ค. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 3 ฟนฟูแหลงทองเท่ียวใหมีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เสริมสรางสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศและเช่ือมโยงอารยธรรมโบราณ 

ง. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาทองเท่ียว กีฬา ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม 
           1.ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว 

 1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ  

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา 
 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 

2566 2567 2568 2569 2570    

1 โครงการสำรวจและ
จัดทำฐานขอมูลแหลง
ทองเที่ยวภายในตำบล  

เพื่อสำรวจแหลงทองเที่ยว
ภายในตำบลสระขวัญและ
นำมาจัดทำฐานขอมูลแหลง
ทองเที่ยวและแหลงการ
เรียนรูใหสอดคลอง กับยุค
สมัยและใหเปนที่รูจักกัน
อยางแพรหลาย  

เจาหนาท่ี ประชาชน
ในพ้ืนท่ี หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 
นักทองเท่ียวและ
บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจได
นำขอมูลไปใช
ประโยชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไดขอมลูท่ีเปน
ปจจุบันมี
ความสมบูรณ
ครบถวนและ
นำฐานขอมูล
ไปใช
ประโยชนใน
การพัฒนา
ดานการ
ทองเท่ียว
ตอไป 

นักทองเท่ียวและ
บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ
สามารถคนหา
ขอมูลดานการ
ทองเท่ียวของตำบล
สระขวัญและไดรับ
ขอมูลท่ีถูกตอง
ชัดเจน 

งานสงเสรมิ
การ

ทองเท่ียว 
สำนักปลดั 

2 โครงการสรางศูนย
ขอมูลดานการ
ทองเที่ยว 

เพื่อใหบริการดานขอมูล
ขาวสารดานการทองเทีย่ว
แกนักทองเที่ยวและบุคคล
ทั่วไปที่สนใจ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
นักทองเท่ียวและ
บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนของ
นักทองเที่ยวและ
บุคคลทั่วไปที่
สนใจ ที่มาใช
บริการเพิ่มขึ้น 

นักทองเท่ียวและ
บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ
ไดรับขอมลูขาวสาร
ดานการทองเท่ียวท่ี
ถูกตองชัดเจน 

งานสงเสรมิ
การ

ทองเท่ียว 
สำนักปลดั 

แบบ ผ.01 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570 แกไขคร้ังที่ 1 หนา 15 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา 
 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 

2566 2567 2568 2569 2570    

3 โครงการจัดทำและ
ติดตั้งปายบอกเสนทาง
แหลงทองเที่ยว 

แนะนำเสนทางที่เขาใจได
งาย ของแหลงทองเที่ยว 
ภายในตำบลสระขวัญ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
นักทองเท่ียวและ
บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนของ
นักทองเท่ียว
และบุคคล
ท่ัวไปท่ีสนใจ 
ท่ีมาใชบริการ
เพ่ิมข้ึน 

นักทองเท่ียวและ
บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ
ไดรับขอมลูเรื่อง
เสนทางแหลง
ทองเท่ียวภายใน
ตำบล สระขวัญ 

งานสงเสรมิ
การ

ทองเท่ียว 
สำนักปลดั 

4 โครงการจัดทำ 
Webpage “สงเสริม
การทองเที่ยวตำบล
สระขวัญ” 

เพื่อประชาสัมพนัธ 
แหลงขอมูลการทองเที่ยว
และแหลงเรียนรูภายใน
ตำบลสระขวัญใหเปนที่รูจัก
อยางแพรหลาย 

นักทองเท่ียวและ
บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผูเขา
ชม 
Webpage 
“สงเสรมิการ
ทองเท่ียว
ตำบลสระ
ขวัญ”ท่ี
เพ่ิมข้ึน 

นักทองเท่ียวและ
บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ 
สามารถติดตาม
ขอมูลและขาวสาร
ดานการทองเท่ียว
จาก Webpage 
“สงเสรมิการ
ทองเท่ียวตำบลสระ
ขวัญ” ไดอยาง
หลากหลาย 

งานสงเสรมิ
การ

ทองเท่ียว 
สำนักปลดั 

5 โครงการจัดทำสื่อ
ประชาสัมพนัธ สำหรับ
การประชาสัมพนัธ
ดานทองเที่ยว 

เพื่อประชาสัมพนัธแหลง
ทองเที่ยวใหกับนักทองเที่ยว
และบุคคลทัว่ไปที่สนใจ 

นักทองเท่ียวและ
บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนของ
นักทองเท่ียว
และบุคคล
ท่ัวไปท่ีสนใจ 
ท่ีมาใชบริการ
เพ่ิมข้ึน 

นักทองเท่ียวและ
บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ 
ไดรับขอมลูท่ีชัดเจน
และถูกตองจากแผน
พับประชาสัมพันธ 

งานสงเสรมิ
การ

ทองเท่ียว 
สำนักปลดั 



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570 แกไขคร้ังที่ 1 หนา 16 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา 
 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 

2566 2567 2568 2569 2570    

6 โครงการฝกอบรม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานการ
ทองเที่ยว 

เพื่อใหความรูเก่ียวกับการ
จัดการแหลงทองเที่ยวแก
ผูนำหมูบาน/ชุมชน ที่เปน
แกนนำเพื่อสามารถนำพา
ชุมชนขับเคลื่อนเพื่อบริหาร
จัดการได 

ผูนำหมูบาน/ชุมชน
ไดรับความรูท่ีสามารถ
นำไปพัฒนาใหเกิด
ประโยชนตอชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูนำหมูบาน/
ชุมชนเขารวม
โครงการ
มากกวารอย
ละ ๕๐ 

ผูนำหมูบาน/ชุมชน 
สามารถพัฒนา
แหลงทองเท่ียวใน
พ้ืนท่ีของตนไดดวย
ตนเอง 

งานสงเสรมิ
การ

ทองเท่ียว 
สำนักปลดั 

7 โครงการฝกอบรม
บุคลากรรานอาหาร ที่
พัก สูการบริการที่เปน
เลิศ 

เพื่อพัฒนาบุคคลหรือชุมชน
ในบริเวณสถานที่ทองเที่ยว
หรือแหลงการเรียนรู ใหเปน
มาตรฐาน 

รานอาหารและสถาน
บริการตาง ๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนรอยละ
ของรานอาหาร
และสถานบริการ 
ที่ไดมาตรฐาน
เพิ่มมากขึ้น 

รานอาหารและ
สถานบริการตางๆ 
ใหความรวมมือ เพ่ือ
พัฒนาใหเปน
มาตรฐาน 

งานสงเสรมิ
การ

ทองเท่ียว 
สำนักปลดั 

8 โครงการสงเสริมและ
จำหนายสินคาทางการ
เกษตรสูผูประกอบ 
การธุรกิจทองเที่ยว 

เพื่อเสริมสรางธุรกิจทาง
การเกษตรการขายสินคา
ทางการเกษตรของ
เกษตรกรใหเปนที่รูจักแก
นักทองเที่ยว 

เกษตรกรผูท่ีสนใจเขา
รวมโครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนรอยละ
ของเกษตรกร
ท่ีสนใจเขา
รวมโครงการ
เพ่ิมมากข้ึน 

เกษตรกรสามารถ
นำผลผลติของ
ตนเองมาจำหนาย 

งานสงเสรมิ
การ

ทองเท่ียว 
สำนักปลดั 

9 โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวแบบ Home 
Stay 

เพื่อเสริมสรางและ
พัฒนาการทองเที่ยวแบบ
อนุรักษชุมชน เพื่อการ
พัฒนาชุมชนใหเปนที่รูจัก
อยางแพรหลาย 

กลุมผูท่ีทำธุรกิจ รี
สอรท และบานพัก
ตากอากาศ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนรอยละ
ของผูที่ทำธุรกิจรี
สอรทและ
บานพักตาก
อากาศที่สนใจ
เขารวมโครงการ
เพิ่มมากขึ้น 

นักทองเท่ียวมีความ
สนใจท่ีจะพักรี
สอรทและบานพัก
ตากอากาศ ใน
ชุมชนมากกวาจะ
เขาไปพักในโรงแรม
ภายในตัวเมือง 

งานสงเสรมิ
การ

ทองเท่ียว 
สำนักปลดั 

 รวม 9 โครงการ 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000    



                   แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570 แกไขคร้ังที่ 1 หนา 17 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570  แกไข ครั้งท่ี 1 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
 

จ. ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมสีภาพแวดลอมและคณุภาพชีวิตท่ีดี 

ฉ. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ 
           1.ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 

 1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา 
 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 

2566 2567 2568 2569 2570    

1 โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม และความ
โปรงใสในการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวน
ตำบลสระขวัญ 

เพ่ือใหคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวนตำบล 
ลูกจางประจำ และพนักงาน
จางมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน 

คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวน
ตำบลลูกจางประจำ 
และพนักงานจาง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละของ
จำนวนผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวน
ตำบล
ลูกจางประจำ 
และพนักงาน
จางท่ีเขารวม
โครงการ 

คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวน
ตำบลลูกจางประจำ 
และพนักงานจางมี
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และความ
โปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน 

สำนักปลดั 

2 โครงการพัฒนาระบบ
การใหบริการกอง
สาธารณสุขแบบโมโนซุ
กุริ 

เพ่ือพัฒนาระบบการใหบริการ
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ลดการซ้ำซอนของระบบการ
ทำงาน และจัดการสำนักงาน
เพ่ือพรอมใหบริการประชาชน 

บุคลากรกอง
สาธารณสุข และ
สิ่งแวดลอม 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนรอยละ
ของผูรับบริการมี
ความพึงพอใจ 
ไมนอยกวาระดับ
มาก 

บุคลากรท่ีเขารับการ
อบรมความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติ
ตนในการปฏิบัติงาน
เพ่ิมมากขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

 

แบบ ผ.01 
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ประกาศองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒566 – 2570 แกไขครั้งท่ี 1  

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

  ดวยนายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดเห็นชอบอนุมัติแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน                   
(พ.ศ. ๒566 – 2570  แกไข ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2565 2565 ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 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. ๒566 – 2570 แกไขครั้งท่ี 1 ขององคการ
บริหารสวนตำบลสระขวัญ รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศฉบบันี้ 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   8   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕65 
 

                (นายธวชัชัย  ทองทับ  

                นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

 

 

 

 


