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คำนำ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
และท่ีแกไขเพ่ิมถึง (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559  ซ่ึงไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอำนาจและหนาท่ีใน
การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนการดำเนินงาน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ิน
เปนกรอบในการจัดทำงบประมาณประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวง
ของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกำหนดไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2564-2565  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565  
ซ่ึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 เม่ือวันท่ี  15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ไปแลวนั้น  
แตการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร และเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน ซ่ึงยังมีโครงการ/กิจกรรม ท่ียังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565 และบาง
โครงการท่ีบรรจุไวไมตรงกับรายละเอียดโครงการ ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ จึงตองจัดทำ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 เพ่ือบรรเทาความเดือนรอนของประชาชน  
ตามนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
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เหตุผลความจำเปน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมถึง (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ซ่ึงไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอำนาจและ
หนาท่ีในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนการดำเนินงาน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ิน
เปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ในชวงแผนนั้นรวมท้ังวางแนวทางใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565  
ซ่ึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ไปแลวนั้น แตการ
จัดแผนพัฒนาทองถ่ิน ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร และเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ซ่ึงยัง
มีโครงการ/กิจกรรมท่ียังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 และบางโครงการท่ีบรรจุไว 
ไมตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ จึงตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ขอ 10 ใหเพ่ิมความตอไปนี้ เปนขอ 22/1 และขอ 22/2  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  

ขอ 22/1 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภา
องคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล 
พ.ศ. 2537 ดวย 

เม่ือแผนพัฒทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันท่ีผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศใช 

ขอ 22/2 ในกรณีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับโครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี 
นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน สำหรับองคการบริหารสวน
ตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา 
46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ดวย และเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบ
วันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว 
 

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 ขององคการ
บริหารสวนตำบลสระขวัญท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาจึงตองมีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชใหมีเพียงพอตอ
จำนวนผูปฏิบัติงาน ประชาชนในพ้ืนท่ี และชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึน ดานการศึกษา การบริการสาธารณะ และโครงสราง
พ้ืนฐาน สำหรับบริการประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลสระขวัญ และตำบลหรือพ้ืนท่ีใกลเคียง 
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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 สำหรับ
องคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ดวย 

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทรายโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศใช 

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

ขอ 22/2 ในกรณีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับโครงการพระราชบัญญัติ  
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบาบรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน สำหรับ
องคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตำบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ดวย  
และเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบ
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน
ดังกลาว 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 
 

    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 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 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน                        
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 2 2,400,000 1 2,000,000 3 4,400,000 

  1.2 แผนงานการพาณิชย 0 0 0 0 0 0 1 500,000 0 0 1 500,000 

  1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  1.4 แผนงานการเกษตร 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3 
0 

1,200,000 
0 

26 
0 

13,891,000 
0 

2 
0 

2,300,000 
0 

18 
0 

17,891,000 
0 

รวม 0 0 0 0 3 1,700,000 29 15,091,000 3 4,300,000 35 22,791,000 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

  
                    

  1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70,000 1 70,000 

  1.2 แผนงานการศึกษา 0 0 0 0 1 68,000 4 112,000 1 70,000 6 250,000 

  1.3 แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 3 770,000 3 770,000 6 1,540,000 

  1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 0 0 0 0 0 0 1 2,000,000 1 2,000,000 2 4,000,000 

  1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 3 3,100,000 3 3,100,000 6 6,200,000 

  1.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  1.8 แผนงานงบกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 0 0 1 68,000 11 5,982,000 9 6,010,000 21 12,060,000 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและ
ส่ิงแวดลอม  
  1.1 แผนงานการเกษตร 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4 

 
130,000 

 
4 

 
110,000 

 

8 
 

240,000 

รวม 0 0 0 0 0 0 4 130,000 4 110,000 8 240,000 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 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  

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว  
  1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
250,000 

 
2 

 
250,000 

 
4 

 
500,000 

รวม 0 0 0 0 0 0 2 250,000 2 250,000 4 500,000 

5 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ  
   1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 
    

0 0 0 0 0 0 4 440,000 4 440,000 
8 
 

880,000 

รวม 0 0 0 0 0 0 4 440,000 4 440,000 8 880,000 

รวมท้ังส้ิน 0 0 0 0 4 1,768,000 51 22,393,000 22 11,110,000 76 36,471,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565  เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5 

สำหรับองคการบริหารสวนทองถิ่นดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยทุธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสรางพื้นฐานการสงเสริมการคา การลงทุน พฒันาเศรษฐกิจการบริหารจัดการดานสังคมและส่ิงแวดลอมเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยทุธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ 
2563

(บาท  

2564 

(บาท  

2565 

(บาท  

1 โครงการไฟฟาสองสวาง

พลังงานแสงอาทิตย หมู

ท่ี 16 บานคลองจาน

นอย 

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสอง

สวางพลังงาน

แสงอาทิตย หมูท่ี 16 

บานคลองจานนอย 

ไฟฟาสองสวางพลังงาน

แสงอาทิตย หมูท่ี 16 บานคลอง

จานนอย  

 400,000  จำนวนรอยละของ

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางอยาง

ท่ัวถึง 

ประชาชนมีไฟฟาสอง

สวางอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

2 โครงการไฟฟาสองสวาง

พลังงานแสงอาทิตย หมู

ท่ี 14 บานคลอง

มะละกอ 

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสอง

สวางพลังงาน

แสงอาทิตย หมูท่ี 14 

บานคลองมะละกอ 

ไฟฟาสองสวางพลังงาน

แสงอาทิตย หมูท่ี 14 บานคลอง

มะละกอ  

 400,000  จำนวนรอยละของ

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางอยาง

ท่ัวถึง 

ประชาชนมีไฟฟาสอง

สวางอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

3 โครงการติดต้ังไฟฟาสอง

สวางพลังงานแสงอาทิตย 

แบบยึดติดกับเสาไฟฟา 

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสอง

สวางพลังงาน

แสงอาทิตย แบบยึด

ติดกับเสาฟาเดิม 

พรอมชุดควบคุม 

โคมไฟฟาสองสวางพลังงาน

แสงอาทิตย แบบยึดติดกับเสา

ไฟฟาเดิม พรอมชุดควบคุม 

 2,000,000 2,000,000 จำนวนรอยละของ

ประชาชนมีไฟฟา

สองสวางอยาง

ท่ัวถึง 

ประชาชนมีไฟฟาสอง

สวางอยางท่ัวถึง 

กองชาง 

 รวม 2 โครงการ  2,400,000 2,000,000    

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 

สำหรับองคการบริหารสวนทองถิ่นดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยทุธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสรางพื้นฐานการสงเสริมการคา การลงทุน พฒันาเศรษฐกิจการบริหารจัดการดานสังคมและส่ิงแวดลอมเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยทุธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1.2 แผนงานการพาณชิย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ 2563

(บาท  

2564

(บาท  

2565 

(บาท  

1 โครงการวางทอ

น้ำประปา PE ขนาด 4 

น้ิว หมูท่ี 1 บานน้ำซับ 

 

เพ่ือวางทอ

น้ำประปา PE ขนาด 

4 น้ิว หมูท่ี 1 บาน

น้ำซับ 

วางทอน้ำประปา PE ขนาด 4 

น้ิว หมูท่ี 1 บานน้ำซับ 

 500,000  จำนวนรอยละของ

ประชาชนมี

น้ำประปาไวใช

ท่ัวถึง 

ประชาชนมีน้ำไวใช

เพ่ืออุปโภค-บริโภค

และการเกษตรเพ่ิม

มากข้ึน 

กองชาง 

 รวม 1 โครงการ  500,000     

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 

สำหรับองคการบริหารสวนทองถิ่นดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยทุธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสรางพื้นฐานการสงเสริมการคา การลงทุน พฒันาเศรษฐกิจการบริหารจัดการดานสังคมและส่ิงแวดลอมเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ยทุธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ 
2563 

(บาท  

2564 

(บาท  

2565 

(บาท  

1 โครงการตอเติมและ

ปรับปรุงศาลา

เอนกประสงค หมูท่ี 1 

บานน้ำซับ 

เพ่ือตอเติมและปรับปรุง

ศาลาเอนกประสงค  

หมูท่ี 1 บานน้ำซับ 

ตอเติมและปรับปรุง

ศาลาเอนกประสงค 

หมูท่ี 1 บานน้ำซับ 

 500,000  จำนวนรอย

ประชาชนมีสถานท่ี

ไวจัดกิจกรรม 

ประชาชนมีสถานท่ี

ไวจัดกิจกรรมตาง ๆ 

ภายในหมูบาน 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 6 บานเนินผาสุก 

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูท่ี 6 บานเนินผาสุก 

(บานนายมณี ดอนผา  

 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 6 บานเนินผาสุก  

(บานนายมณี ดอนผา  

 500,000  จำนวนรอย

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากข้ึน 
กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 7 บานใหมไพ

วัลย 

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูท่ี 7 บานใหมไพร

วัลย (ซอยขางวัด  

กอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมูท่ี 7  

บานใหมไพรวัลย  

(ซอยขางวัด  

 500,000  จำนวนรอย

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากข้ึน 
กองชาง 

แบบ ผ.01 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ 
2563 

(บาท  

2564 

(บาท  

2565 

(บาท  

4 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 10 บานคลอง

คันฉอ 

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูท่ี 10 บานคลอง

คันฉอ (หลังโรงเรยีน

ชวงท่ี 1 4x120 เมตร 

ชวงท่ี 2 4x63 เมตร 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมูท่ี 10  

บานคลองคันฉอ  

(หลังโรงเรยีน  

ชวงท่ี 1 4x120 ม. 

ชวงท่ี 2 4x63 ม. 

 500,000  จำนวนรอย

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากข้ึน 
กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 11 บานโคก

สำราญ 

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูท่ี 11 บานโคก

สำราญ  

 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมูท่ี 11  

บานโคกสำราญ  

(เสนบานนางกัญจนา 

รักษาชาติ  

 500,000  จำนวนรอย

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากข้ึน 
กองชาง 

6 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาล หมูท่ี 15 บาน

เนินไทร 

เพ่ือขุดเจาะบอบาดาล 

หมูท่ี 15 บานเนินไทร  

บอบาดาล หมูท่ี 15 

บานเนินไทร 

500,000   จำนวนรอยละ

ประชาชนมีน้ำไว

อุปโภค-บริโภคเพ่ิม

มากข้ึน 

ประชาชนมีน้ำไว

อุปโภค-บริโภคเพ่ิม

มากข้ึน 

กองชาง 

7 โครงการปรับปรุง

สนามกีฬาประจำ

หมูบาน หมูท่ี 16  

บานคลองจานนอย 

 

เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬา

ประจำหมูบาน หมูท่ี 

16 บานคลองจานนอย 

(ซอยวัด  

ปรับปรุงสนามกีฬา

ประจำหมูบาน  

หมูท่ี 16 บานคลอง

จานนอย 

 500,000  จำนวนรอย

ประชาชนมีสถานท่ี

ไวจัดกิจกรรมและ

ออกกำลังกายเพ่ิม

มากข้ึน 

ประชาชนมีสถานท่ี

ไวจัดกิจกรรมตาง ๆ 

และออกกำลังกาย

ภายในหมูบาน 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ 
2563 

(บาท  

2564 

(บาท  

2565 

(บาท  

8 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมูท่ี 16  

บานคลองจานนอย  

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี 16 บาน

คลองจานนอย (หนาบาน

นายสมบัติ  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 16  

บานคลองจานนอย  

(หนาบานนายสมบัติ  

 500,000  จำนวนรอยประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น 

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู

ท่ี 18 บานคลอง

มะละกอใต  

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  

หมูท่ี 18  บานคลอง

มะละกอใต (เสนบานนาย

ละมอม สินธน  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 18 บานคลอง

มะละกอใต (บานนาย

ละมอม สินธน  

 500,000  จำนวนรอยประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น 

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู

ท่ี 20 บานคลองอาง  

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

 หมูท่ี 20 บานคลองอาง

(จากหมูท่ี 20 ไปหมูท่ี 

16 ตอจากเสนเดิม  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 20  

บานคลองอาง (จากหมู

ท่ี 20 ไปหมูท่ี 16 

ตอจากเสนเดิม  

 500,000  จำนวนรอยประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

มากขึ้น 

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางอาคาร

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี  (ศูนยขอมูล

ฐานทรัพยากรทองถิ่น  

เพ่ือกอสรางอาคาร

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี  (ศูนยขอมูล

ฐานทรัพยากรทองถิ่น  

อาคารอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  

(ศูนยขอมูลฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น  

 2,000,000 2,000,000 เพ่ือใหมีอาคาร

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเน่ืองมาจาก

พระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี

(ศูนยขอมูลฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ  

มีอาคารศูนยขอมูล

ฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

เพ่ือใชในการดำเนิน

กิจกรรมจัด

นิทรรศการโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเน่ืองมาจากพระ

ราขดำริ 

สำนักงานปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ 
2563 

(บาท  

2564 

(บาท  

2565 

(บาท  

12 โครงการกอสรางอาง

ลางหนาแปรงฟน 

สำหรับศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานใหมถาวร 

เพ่ือกอสรางอางลางหนา

แปรงฟน สำหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานใหม

ถาวร 

อางลางหนาแปรงฟน 

สำหรับศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานใหมถาวร 

 75,000  จำนวนรอยละ

ความสำเร็จการ

กอสรางอานลาง

หนาแปรงฟน 

เด็กนักเรยีนมี

สถานท่ีสำหรับลาง

หนาแปรงฟน 

กองการศึกษา 

13 โครงการปรับปรุงตอ

เติม ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานใหมถาวร 

เพ่ือปรับปรุงตอเติม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

ใหมถาวร เพ่ิมพ้ืนท่ีใช

สอยใหเหมาะสมกับ

จำนวนเด็กนักเรียนท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานใหมถาวร  

500,000   จำนวนรอยละ

บุคลากรในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กและ

ผูปกครองมีความพึง

พอใจและได

มาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

สถานท่ีใชสอย

เหมาะสมกับจำนวน

เด็กนักเรยีนท่ีเพ่ิม

มากข้ึน 

กองการศึกษา 

14 โครงการปรับปรุงตอ

เติม ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กโรงเรียนบานเนิน

ผาสุก 

เพ่ือปรับปรุงตอเติม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนบานเนินผาสุก 

เพ่ิมพ้ืนท่ีใชสอยให

เหมาะสมกับจำนวนเด็ก

นักเรียนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานใหมถาวร  

500,000   จำนวนรอยละ

บุคลากรในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กและ

ผูปกครองมีความพึง

พอใจและได

มาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

สถานท่ีใชสอย

เหมาะสมกับจำนวน

เด็กนักเรยีนท่ีเพ่ิม

มากข้ึน 

กองการศึกษา 

15 โครงการปรับปรุง 

ซอมแซม ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

เพ่ือปรับปรุง ซอมแซม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

เพ่ือปรับปรุง ซอมแซม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 300,000 300,000 จำนวนรอยละศูนย

พัฒนาเด็กเล็กไดรับ

การปรับปรุง 

ซอมแซม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไดรับการปรับปรุง 

ซอมแซม 

 

กองการศึกษา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ 
2563 

(บาท  

2564 

(บาท  

2565 

(บาท  

16 โครงการปรับปรุงตอ

เติม ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กโรงเรียนบานคลอง

มะละกอ 

เพ่ือปรับปรุงตอเติม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนบานคลอง

มะละกอ เพ่ิมพ้ืนท่ีใช

สอยใหเหมาะสมกับ

จำนวนเด็กนักเรียนท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานคลองมะละกอ  

 500,000  จำนวนรอยละ

บุคลากรในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กและ

ผูปกครองมีความพึง

พอใจและได

มาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

สถานท่ีใชสอย

เหมาะสมกับจำนวน

เด็กนักเรยีนท่ีเพ่ิม

มากข้ึน 

กองการศึกษา 

17 โครงการกอสราง 

เคาเตอร พรอมซิงค

ลางจานใหกับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 5 

แหง 

เพ่ือกอสราง 

เคาเตอร พรอมซิงคลาง

จานใหกับศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ท้ัง 5 แหง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 

5 แหง 

 200,000  การกอสรางคาเตอร 

พรอมซิงคลางจาน

เปนไปดวยความ

เรียบรอย 

บุคลากร และ

นักเรียนมเีคาเตอร 

และซิงคลางจาน 

กองการศึกษา 

18 โครงการกอสรางศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือกระจายบริการ

พัฒนาเด็กเล็กไปสูชุมชน

อยางท่ัวถึง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

องคการบริหารสวน

ตำบลสระขวัญ 

 2,816,000  รอยละอาคารศูนย

พัฒนาเด็กเล็กท่ี

สรางเปนไปดวย

ความเรยีบรอย 

เด็กในชุมชนไดรับการ

พัฒนาอยางท่ัวถึง

ถูกตอง และเหมาะสม

ท้ังดานรางกาย 

อารมณ สังคมและ

สติปญญา 

กองการศึกษา 

19 โครงการกอสราง 

ปรับปรุงตอเติมศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานทุง

หินโคน 

เพ่ือปรับปรุงตอเติม ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานทุงหิน

โคน เพ่ิมพ้ืนท่ีใชสอยให

เหมาะสมกับจำนวนเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานทุงหินโคน  

 500,000  จำนวนรอยละ

บุคลากรในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กและ

ผูปกครองมีความพึง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

สถานท่ีใชสอย

เหมาะสมกับจำนวน

เด็กนักเรยีนท่ีเพ่ิม

กองการศึกษา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ 
2563 

(บาท  

2564 

(บาท  

2565 

(บาท  

นักเรียนท่ีเพ่ิมมากขึ้น พอใจและไดมาตรฐาน มากข้ึน 

20 โครงการกอสรางลาน

กีฬา หมูท่ี 1 บานน้ำ

ซับ 

เพ่ือกอสรางลานกีฬา 

หมูท่ี 1 บานน้ำซับ 

ลานกีฬา เพ่ือให

ประชาชน ออกกำลัง

กาย 

 500,000  จำนวนรอยละ

ประชาชนมีพ้ืนท่ี

ออกกำลังกาย  

ประชาชนมีพ้ืนท่ี

ออกกำลังกาย 

กองชาง 

21 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เขาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

บานน้ำซับ หมูท่ี 1 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก เขาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก บานน้ำ

ซับ หมูท่ี 1 

 

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก เขาศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก บานน้ำซับ 

หมูท่ี 1 

 500,000  จำนวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากข้ึน 

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกมากข้ึน 

กองชาง 

22 โครงการวางทอระบาย

น้ำและถมดินบริเวณ

พ้ืนท่ีองคการบริหารสวน

ตำบลสระขวัญ 

เพ่ือวางทอระบายน้ำและ

ถมดินบริเวณพ้ืนท่ี

องคการบริหารสวนตำบล

สระขวัญ 

บริเวณพื้นที่ขององคการ

บริหารสวนตำบลสระขวัญ

ที่มีน้ำทวมขังลดลง และมี

การปรับเกล่ียดินให

สามารถสัญจรไปมาได

สะดวกมากขึน้ 

 500,000  จำนวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น 

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น 

กองชาง 

23 โครงการขุดลอกสระน้ำ 

หมูท่ี 12 บานทุงหินโคน 

เพ่ือขุดลอกสระน้ำ  

หมูท่ี 12 บานทุงหินโคน 

เพ่ือใชในการอุปโภค-

บริโภค 

ขุดลอกสระน้ำ หมูท่ี 

12 บานทุงหินโคน เพ่ือ

ใชในการอุปโภค-บริโภค 

 500,000  จำนวนรอยละ

ประชาชนมีน้ำไว

อุปโภค-บริโภคเพ่ิม

มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ำไว

อุปโภค-บริโภคเพ่ิม

มากขึ้น 

กองชาง 

24 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี 15 บาน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 15 บานเนินไทร 

 500,000  จำนวนรอยละ

ประชาชนสัญจรไปมา

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกมากขึ้น 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ 
2563 

(บาท  

2564 

(บาท  

2565 

(บาท  

หมูท่ี 15 บานเนินไทร เนินไทร (เสนขางโรงเรียน 

ตอจากเสนเดิม  

(เสนขางโรงเรียน ตอ

จากเสนเดิม  

สะดวกมากขึ้น 

25 โครงการวางทอระบาย

น้ำพรอมลูกรัง หมูท่ี 

19 

เพ่ือวางทอระบายน้ำใน

หมูบานและดินลูกรัง 

วางทอระบายน้ำใน
หมูบานและลูกรัง  
หมูท่ี 19 ขางนา 
นางน้ำผึ้ง แกวสุนทร 
และบานนายทอง 
เสียงเลิศ 
ขนาดกวาง 40 ซม. 

16 ทอน 

100,000   จำนวนรอยละน้ำ

ทวมขังลดลง 

ลดปญหาน้ำทวมขัง

ในหมูบาน 

กองชาง 

26 โครงการวางทอระบาย

น้ำพรอมลูกรัง หมูท่ี 

19 

เพ่ือวางทอระบายน้ำใน

หมูบานและดินลูกรัง 

วางทอระบายน้ำใน
หมูบานและลูกรัง  
หมูท่ี 19 ทางไปคลอง
หันแดง 
ขนาดกวาง 40 ซม.  

8 ทอน 

100,000   จำนวนรอยละน้ำ

ทวมขังลดลง 

ลดปญหาน้ำทวมขัง

ในหมูบาน 

กองชาง 

27 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาล หมูท่ี 4 บาน

ทุงพลวง 

เพ่ือขุดเจาะบอบาดาล 

หมูท่ี 4 บานทุงพลวง 

ขุดเจาะบอบาดาล  
หมูท่ี 4 บานทุงพลวง 

500,000   จำนวนรอยละ

ประชาชนมีน้ำไว

อุปโภค-บริโภคเพ่ิม

มากขึ้น 

ประชาชนมีน้ำไว

อุปโภค-บริโภคเพ่ิม

มากขึ้น 

กองชาง 

 รวม 26 โครงการ 1,700,000 13,891,000 2,300,000    
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โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 

สำหรับองคการบริหารสวนทองถิ่นดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยทุธศาสตรที่ 1 เสรมิสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมสีภาพแวดลอมและคณุภาพชีวิตท่ีดี 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 
1. ยุทธศาสตรที่ 2 ยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติประชาชน 

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ 2563

(บาท  

2564

(บาท  

2565 

(บาท  

1 โครงการชาวตำบลสระ

ขวัญ รณรงคขับข่ี

ปลอดภัยบนทองถนน 

เพ่ือรณรงคขับข่ี

ปลอดภัยบนทองถนน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบล

สระขวัญ 

 70,000 70,000 จำนวนรอยละ

ประชาชนเขารวม

โครงการ 

ประชาชนมีความ

ตระหนักเรื่องความ

ปลอดภัยในการขับข่ีบน

ทองถนน 

สำนักงานปลัด 

 รวม 1 โครงการ  70,000 70,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 

สำหรับองคการบริหารสวนทองถิ่นดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยทุธศาสตรที่ 1 เสรมิสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมสีภาพแวดลอมและคณุภาพชีวิตท่ีดี 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 
1. ยุทธศาสตรที่ 2 ยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชวีติประชาชน 

1.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ 2563

(บาท  

2564

(บาท  

2565 

(บาท  

1 โครงการปองกันและ

ควบคุมโรคระบาด

ติดตอ ในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

เพ่ือปองกันและควบคุม

โรคระบาดติดตอ ใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง  

5 ศูนย ไดรับการปองกัน

และควบคมุโรคระบาด 

68,000 70,000 70,000 จำนวนรอยละ

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กไดรับการ

ปองกันและ

ควบคุมโรคระบาด 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับ

การปองกันและควบคมุ

โรคระบาด 

กองการศึกษา 

2 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การทำวิจัย

ในช้ันเรียน 

เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการ 

การทำวิจัยในช้ันเรียน 

บุคลากรทางการศึกษา  

มีความรูในการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การทำวิจัยใน

ช้ันเรียน 

 14,000  จำนวนรอยละ

บุคลากรทาง

การศึกษาเขารบั

การอบรม 

บุคลากรทางการศึกษา  

มีความรูในการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การทำวิจัย

ในช้ันเรียน 

กองการศึกษา 

3 โครงการการพัฒนา

กระบวนการเรียนการ

สอนดวยโครงงาน 

เพ่ือพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนดวย

โครงงาน 

บุคลากรทางการศึกษา  

มีความรูเก่ียวกับการ

พัฒนากระบวนการเรียน

การสอนดวยโครงงาน 

 14,000  จำนวนรอยละ

บุคลากรทาง

การศึกษามีความรู

เพ่ิมมากข้ึน 

บุคลากรทางการศึกษามี

ความรูเพ่ิมมากข้ึน 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ 2563

(บาท  

2564

(บาท  

2565 

(บาท  

4 โครงการอบรมเทคนิค

การสอนเด็กเล็กเรียนรู

ศิลปะ ดวยสีน้ำอยาง

งาย 

เพ่ืออบรมเทคนิคการ

สอนเด็กเล็กเรียนรู

ศิลปะ ดวยสีน้ำอยาง

งาย 

บุคลากรทางการศึกษาเขา

รับการอบรมเทคนิคการ

สอนเด็กเล็กเรียนรูศลิปะ 

ดวยสีน้ำอยางงาย 

 14,000  จำนวนรอยละ

บุคลากรทาง

การศึกษามีความรู

เพ่ิมมากข้ึน 

บุคลากรทางการศึกษามี

ความรูและเทคนิคการ

ใชสีน้ำอยางงายเพ่ิมมาก

ข้ึน 

กองการศึกษา 

 รวม 4 โครงการ 68,000 112,000 70,000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 
สำหรับองคการบริหารสวนทองถิ่นดำเนินการ 

 องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยทุธศาสตรที่ 1 เสรมิสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมสีภาพแวดลอมและคณุภาพชีวิตท่ีดี 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 
1. ยุทธศาสตรที่ 2 ยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติประชาชน 

1.3 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ 
2563

(บาท  

2564

(บาท  

2565 

(บาท  

1 โครงการอบรม

ผูประกอบการกิจการท่ี

เปนอันตรายตอสุขภาพ

ในเขตพ้ืนท่ีตำบลสระ

ขวัญ 

เพ่ือใหความรูแกผูประกอบการ

กิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ  

และตระหนักถึงผลกระทบตอ

สุขภาพและส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจาก

การประกอบกิจการ 

ผูประกอบกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพใน

เขตพ้ืนท่ีตำบลสระขวัญ 

 70,000 70,000 จำนวนรอยละผู

ประกอบกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพใน

เขตพ้ืนท่ีตำบลสระขวัญ

เขารวมโครงการ 

ผูประกอบกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพในเขต

พ้ืนท่ีตำบลสระขวัญได

ความรูเพ่ิมมากขึ้น 

กอง

สาธารณสุข 

2 โครงการปองกันและ

แกไขปญหาสถานการณ

ฝุนละอองขนาดเล็ก 

PM2.5 

เพ่ือปองกันและแกไขปญหา

สถานการณฝุนละอองขนาดเล็ก 

PM2.5 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี

ตำบลสระขวัญ 

 200,000 200,000 จำนวนรอยละของ

ประชาชนเขารวม

โครงการ 

ประชาชนไดรับความรู

และปองกันสถานการณ

ฝุนละอองขนาดเล็ก 

PM2.5 

กอง

สาธารณสุข 

3 โครงการอบรมใหความรู

เกี่ยวกับการปองกันโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ

โรคติดเชื้ออุบัติใหม 

อบรมใหความรูเกี่ยวกบัการ

ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ

โรคติดเชื้ออุบัติใหม 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี

ตำบลสระขวัญ 

 500,000 500,000 จำนวนรอยละของ

ประชาชนเขารวม

โครงการ 

ประชาชนไดรับความรู

และปองกันโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนาหรือโรคติด

เชื้ออุบัติใหม 

กอง

สาธารณสุข 

 รวม 3 โครงการ  770,000 770,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 

สำหรับองคการบริหารสวนทองถิ่นดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยทุธศาสตรที่ 1 เสรมิสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมสีภาพแวดลอมและคณุภาพชีวิตท่ีดี 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 
1. ยุทธศาสตรที่ 2 ยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติประชาชน 

1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ 2563

(บาท  

2564(บาท  2565 

(บาท  

1 โครงการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนในพ้ืนท่ี

ตำบลสระขวัญ 

เพ่ือชวยเหลือและ

สงเสริมพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตประชาชน ผูท่ีไดรับ

ความเดือนรอนภายใน

พ้ืนท่ีตำบลสระขวัญ 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี

ตำบลสระขวัญท่ีไดรับ

ความเดือนรอน 

 2,000,000 2,000,000 จำนวนรอยละ

ประชาชนท่ีไดรบั

ความเดือนรอนและ

ไดรับการชวยเหลือ 

ประชาชนท่ีไดรบั

ความเดือนรอนได

ไดรับการชวยเหลือ 

สำนักงานปลัด 

 รวม 1 โครงการ  2,000,000 2,000,000    

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 

สำหรับองคการบริหารสวนทองถิ่นดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยทุธศาสตรที่ 1 เสรมิสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมสีภาพแวดลอมและคณุภาพชีวิตท่ีดี 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 
1. ยุทธศาสตรที่ 2 ยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติประชาชน 

1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ 2563

(บาท  

2564(บาท  2565 

(บาท  

1 โครงอบรมการตรวจสอบ

คุณภาพน้ำประปา 

เพ่ือทราบสถานการณ

น้ำประปาและแนวโนม

ของคุณภาพน้ำบริโภค 

พัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค

ใหสอาดปลอดภัยตาม

เกณฑมาตรฐานอยาง

ตอเน่ือง 

 1,000,000 1,000,000 จำนวนรอยการ

ตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ครอบคลุมทุกหมูบาน 

ทำใหทราบ

สถานการณและ

แนวโนมของคุณภาพ

น้ำบริโภคในพ้ืนท่ี 

กองชาง 

2 โครงการอบรมใหความรู

ธนาคารน้ำใตดิน 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี

ความรูเรื่องธนาคารน้ำใต

ดิน  

ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบล

สระขวัญ 

 2,000,000 2,000,000 จำนวนรอยละ

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

ความรูเพ่ิมมากขึ้น 

ทราบวิธีบริหาร

จัดการธนาคารน้ำใต

ดิน 

กองชาง 

3 โครงการอบรมใหความรู

คณะกรรมการเก็บ

น้ำประปาหมูบาน ท้ัง 

21 หมูบาน 

เพ่ืออบรมใหความรู

คณะกรรมการเก็บ

น้ำประปาหมูบาน ท้ัง 21 

หมูบาน 

คณะกรรมการประปา

หมูบาน 

 100,000 100,000 จำนวนรอยละ

คณะกรรมการเก็บ

น้ำประปาหมูบานเขา

รวมอบรม 

คณะกรรมการประปา

หมูบานนำความรูไป

พัฒนาในหมูบาน 

กองชาง 

 รวม 3 โครงการ  3,100,000 3,100,000    

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 

สำหรับองคการบริหารสวนทองถิ่นดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยทุธศาสตรที่ 2 ปรับปรุงปจจัยและกระบวนการผลิตสินคาการเกษตรปลอดภัยใหไดคุณภาพมาตรฐานสากล 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3. ถ่ินอุตสาหกรรมการเกษตร 
1. ยุทธศาสตรที่ 3 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม 

1.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ 2563

(บาท  

2564 

(บาท  

2565 

(บาท  

1 โครงการสำรวจ

ทรัพยากรพ้ืนท่ีปกปก

ทรัพยากร 

เพ่ือสำรวจทรัพยากร 

ชีวภาพ กายภาพ 

นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชนในตำบลสระ

ขวัญเขารวมโครงการ 

 20,000 20,000 จำนวนรอยของ

นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชนเขารวม

โครงการ 

ขอมูลชีวภาพ

กายภาพของพ้ืนท่ี

ปกปกรักษา 

สำนักงานปลัด 

2 โครงการอนุรักษและ

การใชประโยชน

ทรัพยากร 

เพ่ืออบรมใหความรู

เก่ียวกับการใชประโยชน

ตนไมในทองถ่ินและ

วิธีการแปรรูปสุมนไพร

ในทองถ่ิน 

 

 

นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชนในตำบลสระ

ขวัญเขารวมโครงการ 

 30,000 30,000 จำนวนรอยของ

นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชนเขารวม

โครงการ 

นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชน มีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับ

ประโยชนตนไมใน

ทองถ่ินและวิธีการ

แปรรูปสุมนไพรใน

ทองถ่ิน 

สำนักงานปลัด 

แบบ ผ.01 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ 2563

(บาท  

2564 

(บาท  

2565 

(บาท  

3 โครงการบวชปา เพ่ือใหนักเรียน 

นักศึกษา ประชาชน 

ตระหนักถึงความสำคญั

ของทรัพยากรในทองถ่ิน 

นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชนในตำบลสระ

ขวัญเขารวมโครงการ 

 30,000 30,000 จำนวนรอยของ

นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชนเขารวม

โครงการ 

นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชน ตระหนัก

ถึงความสำคัญการ

อนุรักษทรัพยากร

ทองถ่ิน 

สำนักงานปลัด 

4 โครงการจดันิทรรศการ

เน่ืองมาจาก

พระราชดำร ิสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

เพ่ือจัดบูธกิจกรรมการ

ดำเนินงาน องคการ

บริหารสวนตำบลสระ

ขวัญรวมจัดบูธรวมกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

จัดบูธกิจกรรมการ

ดำเนินงาน องคการ

บริหารสวนตำบลสระ

ขวัญรวมจัดบูธรวมกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 50,000 30,000 องคการบริหารสวน

ตำบลสระขวัญรวม

จัดบูธกิจกรรม

องคการบริหารสวน

ตำบลสระขวัญรวม

จัดบูธรวมกับ

หนวยงานท่ี

เก่ียวของ ไมนอย

กวา 1 ครั้งภายใน

ระยเวลา 2 

ปงบประมาณ 

ไดรวมจัดบูธ

กิจกรรมโครงการจัด

นิทรรศการ 

เน่ืองมาจาก

พระราชดำรสิมเดจ็

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

สำนักงานปลัด 

 รวม 4 โครงการ  130,000 110,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 

สำหรับองคการบริหารสวนทองถิ่นดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยทุธศาสตรที่ 1 เสรมิสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมสีภาพแวดลอมและคณุภาพชีวิตท่ีดี 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 4 เขตทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
1. ยุทธศาสตรที่ 4 ยทุธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว 

1.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ 2563

(บาท  

2564

(บาท  

2565 

(บาท  

1 โครงการพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวชุมชน

ตนแบบ  

เพ่ือใหชุมชนไดมี

ตนแบบดานการ

ทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ 

และความพรอมในการ

พัฒนาใหเปนแหลง

ทองเท่ียวเชิงสรางสรรค

อยางยั่งยืน 

ไดชุมชนตนแบบท่ีมีความ

พรอมเปนแหลงทองเท่ียว

ชุมชนเชิงสรางสรรคอยาง

ยั่งยืน 

 100,000 100,000 มีการจัดการได

ตามมาตรฐานดาน

การทองเท่ียว

ชุมชน 

ประชาชนในชุมชนมี

ตนแบบแหลงทองเท่ียว

ชุมชนเปนตัวอยางใน

การพัฒนา 

กองการศึกษา 

2 โครงการตลาดของดี 

วิถีชุมชน 

เพ่ือประชาสมัพันธ

สินคาของชุมชนใหเปนท่ี

รูจัก 

สินคาชุมชนไดเปนท่ีรูจัก

ของคนท่ัวไป 

 150,000 150,000 รอยละความพึง

พอใจของ

ประชาชนใน

ชุมชน 

ประชาชนในชุมชนมี

รายไดเพ่ิมข้ึน 

กองการศึกษา 

 รวม 2 โครงการ  250,000 250,000    

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 
สำหรับองคการบริหารสวนทองถิ่นดำเนินการ 

 องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยทุธศาสตรที่ 1 เสรมิสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมสีภาพแวดลอมและคณุภาพชีวิตท่ีดี 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 4 เขตทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
1. ยุทธศาสตรที่ 5 ยทุธศาสตรดานการบริหารจัดการ 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ 2563

(บาท  

2564

(บาท  

2565 

(บาท  

1 โครงการสงเสริม 

สนับสนุน การจัดทำ

แผนชุมชน และ

กิจกรรมสนับสนุน  

การจัดประชุม

ประชาคมแผนชุมชน  

เพ่ือสงเสริม สนับสนุน 

การจัดทำแผนชุมชน 

และกิจกรรมสนับสนุน  

การจัดประชุมประชาคม

แผนชุมชน  การพัฒนา

ผูนำชุมชน สราง

เครือขายองคกรชุมชน

และสนับสนุน การ

ขับเคลื่อนแผนชุมชน

เพ่ือนำมาจัดทำ

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

สรางเครือขายองคกร

ชุมชนและสนับสนุน การ

ขับเคลื่อนแผนชุมชนเพ่ือ

นำมาจัดทำแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

 200,000 200,000 จำนวนรอยละ

ชุมชนท่ีไดรับการ

สงเสริมการจัดทำ

แผนชุมชน 

ชุมชนท่ีไดรับการ

สงเสริมการจัดทำแผน

ชุมชน และสามารถ

นำมาจัดทำแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

สำนักงานปลัด 

แบบ ผ.01 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงาน

รับผิดชอบ 2563

(บาท  

2564

(บาท  

2565 

(บาท  

2 โครงการการจัด

กิจกรรมและโครงการ

เฉลิมพระเกียรติการ

ดำเนินการหรือ

สนับสนุนโครงการอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดำร ิ

เพ่ือจัดกิจกรรมและ

โครงการเฉลิมพระ

เกียรติการดำเนินการ

หรือสนับสนุนโครงการ

อันเน่ืองมาจาก

พระราชดำร ิ

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี

ตำบลสระขวัญ 

 200,000 200,000 จำนวนรอยละ

ประชาชนและผูท่ี

สนใจเขารวม

โครงการ 

ประชาชนและผูท่ีสนใจ

เขารวมโครงการ 

สำนักงานปลัด 

3 โครงการฝกอบรม

พัฒนาศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร

องคการบริหารสวน

ตำบลสระขวัญ 

เพ่ือปรับเปลีย่นวิธีคิดใน

การทำงานของบุคลากร

ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิม

มากข้ึน 

พนักงานสวนตำบลและ

พนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตำบลสระขวัญ 

 20,000 20,000 จำนวนพนักงาน

สวนตำบลและ

พนักงานจางเขา

รวมอบรม 

พนักงานสวนตำบลและ

พนักงานจางไดนำวิธีคิด

ไปปรับใชในการทำงาน

ได 

สำนักงานปลัด 

4 โครงการอบรมการ

จัดการความรูในองคกร 

(Klnowledge 

Management : KM) 

เพ่ือเสรมิสรางความรู 

ความเขาใจ เรื่องการ

จัดการความรูในองคกร 

พนักงานสวนตำบลและ

พนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตำบลสระขวัญ 

 20,000 20,000 จำนวนพนักงาน

สวนตำบลและ

พนักงานจางเขา

รวมอบรม 

พนักงานสวนตำบลและ

พนักงานจางมีความ

เขาใจ เรื่องการจัดการ

ความรูในองคกร 

สำนักงานปลัด 

 รวม 4 โครงการ  440,000 440,000    
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    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 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 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน                        
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

  1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  1.4 แผนงานการเกษตร 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

  
                    

  1.1 แผนงานการศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  1.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 0 0 0 0 0 0 1 25,000 1 25,000 2 50,000 

  1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  1.4 แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  1.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  1.8 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 0 0 1 0 0 25,000 1 25,000 2 50,000 

รวมท้ังส้ิน 0 0 0 0 1 0 0 25,000 1 25,000 2 50,000 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 

สำหรับ อุดหนุนองคการบริหารสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
 ขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด ยทุธศาสตรที่ 1 เสรมิสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมสีภาพแวดลอมและคณุภาพชีวิตท่ีดี 

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 
1. ยุทธศาสตรที่ 2 ยทุธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติประชาชน 

1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ  

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 หนวยงาน

รับผิดชอบ 2563

(บาท  

2564

(บาท  

2565 

(บาท  

1 อุดหนุนโครงการศูนย

ปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชน

ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินระดับ

อำเภอ   

เพ่ือเปนคาใชจายในการ

บริหารจดัการศูนย

ปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินระดับอำเภอ 

 

 

เพ่ือใหศูนยปฏิบัติการรวม

ในการชวยเหลือประชาชน

ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินระดับอำเภอ

เปนไปดวยความเรียบรอย  

 25,000 25,000 จำนวนรอยละ

ศูนยปฏิบัติการ

รวมในการ

ชวยเหลือ

ประชาชนของ

องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินระดับ

อำเภอเปนไปดวย

ความเรยีบรอย 

ศูนยปฏิบัติการรวมใน

การชวยเหลือประชาชน

ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินระดับอำเภอ

เปนไปดวยความ

เรียบรอย 

สำนักงานปลัด 

 รวม 1 โครงการ  25,000 25,000    

 
 
 

แบบ ผ.02 
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บัญชีครุภัณฑ 
  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
(ผลผลติของครุภัณฑ  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  

1 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑไฟฟา

และวิทย ุ

เพ่ือจัดซื้อทอระบบเสียงแบบไรสาย  

หมูท่ี 14 

1. ชุดเครื่องสงสัญญาณเสยีงไรสาย 

420.200 MHz  1 ชุด 

2. ชุดเครื่องจายไฟสำหรับแมขาย 1ชุด 

3. ชุดควบคุมการออกอากาศ 1 ชุด 

4. เครื่องผสมสัญญาณเสยีง 1 ชุด 

5. ไมโครโฟนประกาศตั้งโตะ 1 ชุด 

6. ลำโพงมอนิเตอร 1 ชุด 

7. เครื่องเลน CD/USB MP3/FM 1ชุด 

8. ชุดสายอากาศสงพรอมสายนำสัญญาณ 

1 ชุด 

9. ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไรสาย  

5   ชุด 

10. ชุดสายอากาศรับพรอมสายนำ

สัญญาณ 5 ชุด 

11. ชุดลำโพงฮอรน 20 ชุด 

     
500,000

   
          กองชาง 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
(ผลผลติของครุภัณฑ  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  

12. อุปกรณประกอบรวมอ่ืนๆในการ

ติดตั้ง 1 ชุด ฯลฯ 

2 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑไฟฟา

และวิทย ุ

เพื่อจัดซื้อทอระบบเสียงแบบไรสาย  

หมูที่ 21 

1. ชุดเคร่ืองสงสัญญาณเสียงไรสาย 

420.200 MHz  1 ชุด 

2. ชุดเคร่ืองจายไฟสำหรับแมขาย 1ชุด 

3. ชุดควบคุมการออกอากาศ 1 ชุด 

4. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง 1 ชุด 

5. ไมโครโฟนประกาศตั้งโตะ 1 ชุด 

6. ลำโพงมอนิเตอร 1 ชุด 

7. เคร่ืองเลน CD/USB MP3/FM 1ชุด 

8. ชุดสายอากาศสงพรอมสายนำ

สัญญาณ 1 ชุด 

9. ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไรสาย  

5   ชุด 

10. ชุดสายอากาศรับพรอมสายนำ

สัญญาณ 5 ชุด 

11. ชุดลำโพงฮอรน 20 ชุด 

12. อุปกรณประกอบรวมอ่ืนๆในการ

     
500,000

   
          กองชาง 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
(ผลผลติของครุภัณฑ  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  

ติดตั้ง 1 ชุด ฯลฯ 

 

3 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุคสำหรับ

ประมวลผล จำนวน 1 เคร่ือง 
   22,000  กองชาง 

4 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เคร่ืองคอมพิวเตอรสำหรับประมวลผล 

จำนวน 1 เคร่ือง 
   30,000  กองชาง 

5 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เคร่ืองสำรองไฟฟา ขนาด 800 VA 

จำนวน 6 ตัว 
   15,000  กองชาง 

6 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำรวจ 
เปนเคร่ืองหาพิกัดดวยสัญญาณ

ดาวเทียม 
   25,000  กองชาง 

7 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสำรวจ กลองระดับขยาย 30 เทา    50,000  กองชาง 

8 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑ

สำนักงาน 

โตะทำงานขนาด 150x80x75 ซม. 

จำนวน 8 ตัว 
   120,000  กองชาง 

9 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑ

สำนักงาน 
เกาอ้ีทำงาน จำนวน 8 ตัว    32,000  กองชาง 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 
(ผลผลติของครุภัณฑ  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  

10 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑ

สำนักงาน 

ตูเก็บเอกสารรางเร่ือนแบบ 2 บาน 

จำนวน 2 ตู 
   12,000  กองชาง 
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บัญชีครุภัณฑ 
  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

(ผลผลติของครุภัณฑ  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑ

สำนักงาน 

เกาอ้ีโซฟาบุนวม หุมหนัง  พรอมโตะ

กลาง จำนวน 1 ชุด  
 

    
29,000

   
           สำนักงานปลัด 

2 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑ

สำนักงาน 

เกาอ้ีโซฟาไม พรอมโตะกลาง จำนวน 

1 ชุด  
    

19,000

   
           สำนักงานปลัด 

3 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑ

สำนักงาน 

เกาอ้ีรับแขกพรอมพนักพิง มีที่วาง

เคร่ืองดื่ม จำนวน 3 ตัว 
  18,000   สำนักงานปลัด 

4 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เคร่ืองพิมพ Multifunction เลเซอร 

หรือ LED สี จำนวน 1 เคร่ือง 
   15,000  สำนักงานปลัด 

5 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ 

คาครุภัณฑ

โฆษณาและ

เผยแพร 

กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล ความ

ละเอียด 21 ลานพิกเซลข้ึนไป 
   40,000  สำนักงานปลัด 

6 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑ

สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อตูบานเลื่อน มือจับฝง 

แบบ 2 บาน ชั้นสามารถปรับระดับได 

จำนวน 5 ตู 

   35,000  สำนักงานปลัด 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

(ผลผลติของครุภัณฑ  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  

7 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑ

สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อเกาอ้ีสำนักงาน  

จำนวน 5 ตัว 
   22,500  สำนักงานปลัด 

8 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองสำรองไฟ จำนวน 3 

เคร่ือง สามาถสำรองไฟไดไมนอยกวา 

15 นาที ขนาด 800VA 

   7,500  สำนักงานปลัด 

9 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑไฟฟ

และวิทย ุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

สมารททีวี ขนาดไมต่ำกวา 50 นิ้ว 

จำนวน 1 เคร่ือง เพื่อติดตั้งในอาคาร

โครงการอนุรักษพันธุพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(ศูนยฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน  

   45,000 45,000 สำนักงานปลัด 

10 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑไฟฟา

และวิทย ุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวนขนาด 

24,000 บีทียู จำนวน 3 ตัว เพื่อ

ติดตั้งในอาคารโครงการอนุรักษพันธุพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี (ศูนยฐานขอมูลทรัพยากร

ทองถ่ิน  

    97,200 สำนักงานปลัด 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

(ผลผลติของครุภัณฑ  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  

11 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑไฟฟา

และวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ชุดเคร่ืองเสียง เพื่อติดตั้งในอาคาร

โครงการอนุรักษพันธุพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(ศูนยฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน  

    100,000 สำนักงานปลัด 

12 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดเคร่ืองคอมพิวเตอร All in One 

สำหรับสำนักงาน จำนวน 3 เคร่ือง 
   69,000  กองคลัง 

13 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองสำรองไฟ จำนวน 10 

เคร่ือง สามาถสำรองไฟไดไมนอยกวา 

15 นาที ขนาด 800VA  

   25,000  กองคลัง 

14 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑ

สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อตูเอกสารรางเลื่อน  

แบบเอนกประสงค 
  195,000   กองคลัง 

15 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑ

สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ ผลติจาก

โลหะท่ีมีความแข็งแรงทนทาน 

จำนวน 1 ตัว 

   5,000  กองคลัง 

16 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑ

สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองเย็บกระดาษ ระยะเย็บ

จากขอบกระดาษ 8 ซม. (สามารถปรับ

ระดับได จำนวน 1 ตัว  

   2,500  กองคลัง 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

(ผลผลติของครุภัณฑ  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  

17 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑ

สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อโตะทำงาน 2 ลิน้ชักซาย 

ขนาด 150x80x75 ซม.  

จำนวน 3 ตัว 

   18,000  กองคลัง 

18 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑ

สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อเกาอ้ีสำนักงาน  

จำนวน 5 ตัว 
   22,500  กองคลัง 

19 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดเคร่ืองคอมพิวเตอร All in One 

สำหรับสำนักงาน จำนวน 3 เคร่ือง 
   51,000  กองคลัง 

20 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค 

สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เคร่ือง 
   22,000  กองคลัง 

21 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑอ่ืน 
เพื่อจัดเคร่ืองวัดระยะเลเซอร 150 ม. 

พรอมขาตั้ง  จำนวน 1 เคร่ือง 
   10,000  กองคลัง 
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บัญชีครุภัณฑ 
  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

(ผลผลติของครุภัณฑ  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  

1 การศึกษา คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑ

สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบติด

ผนัง (ระบบ Inverter  ขนาด 

24,000 BTU พรอมติดตั้งใหกับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 เคร่ือง  
 

     72,800             กองการศึกษา 

2 การศึกษา คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑ

สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อชั้นวางสิง่ของ 20 ชอง ใหกับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.เนินผาสุก

,ศพด.คลองมะละกอ  

   15,000  กองการศึกษา 

3 การศึกษา คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑ

สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อชั้นวางกระเปาและทีน่อน 

18 ชอง ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

(ศพด.บานทุงหินโคน, ศพด.นำ้ซับ  

   29,400 29,400 กองการศึกษา 

4 การศึกษา คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑ

สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อชั้นวางรองเทาแบบเหล็ก 

ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
   47,500  กองการศึกษา 

5 การศึกษา คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑ

สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อชั้นเก็บแฟม 4 ชั้น มลีอเลื่อน 

ขนาดกวาง 92 ซม. ลึก 31.1 ซม.  

สูง 180 ซม. 

   26,000  กองการศึกษา 



- 36 - 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

(ผลผลติของครุภัณฑ  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  

6 การศึกษา คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑ

สำนักงาน 

เพ่ือจัดซ้ือเกาอี้ทำงานสำหรับเจาหนาท่ีเพ่ือใช

ในกองการศึกษา 
   45,000  กองการศึกษา 

7 การศึกษา คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุก แบบ

ประมวลผลเพ่ือใชในองการศึกษาและศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

   110,000  กองการศึกษา 

8 การศึกษา คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร LED ขาว-

ดำ ใชในกองการศึกษาและศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

   5,200  กองการศึกษา 

9 การศึกษา คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑ

สำนักงาน 

เพ่ือจัดซ้ือถังน้ำสแตนเลสไวใสน้ำด่ืมในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 
   71,500  กองการศึกษา 

10 การศึกษา คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑไฟฟา

และวิทย ุ

เพื่อจัดซื้อลำโพงพกพา เพื่อใชในการ

จัดประสบการณในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   34,000  กองการศึกษา 

11 การศึกษา คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑทาง

การศึกษา 

เพ่ือจัดซ้ือชุดอุปกรณสำหรับหองเรียน

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย

เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กสังกัด อบต.สระขวัญ 

  61,400 61,400  กองการศึกษา 

12 การศึกษา คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑ

วิทยาศาสตรและ

การแพทย 

เครื่องชั่งน้ำหนักสวนบุคคล ระบบดิจิตอล 

พรอมชุดวัดสวนสูง จำนวน 5 เครื่อง 
   64,000  กองการศึกษา 
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บัญชีครุภัณฑ 
  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

(ผลผลติของครุภัณฑ  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  

1 กองสาธารณสุข คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

สำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร และเคร่ือง

คอมพิวเตอรโนตบุค แบบสทิธิการใช

งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย  
 

     3,800             
กอง

สาธารณสุข 

2 กองสาธารณสุข คาครุภัณฑ 
คาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพื่อจัดซื้อระบบจัดเก็บคาธรรมเนียม

ขยะ SMART CITY 4.0  
   495,000  

กอง

สาธารณสุข 
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บัญชีครุภัณฑ 
  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

(ผลผลติของครุภัณฑ  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  (บาท  

1 
สรางความ

เขมแข็งของชุมชน 
คาครุภัณฑ 

คาครุภัณฑไฟฟา

และวิทย ุ

เพื่อจัดซื้อกลองวงจรปดใหกับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 5 แหง  
 

     
200,000

   
          กองการศึกษา 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒561 - 2565  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 

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

  ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบรางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒561 – 2565 เ พ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจำป 2563 เม่ือวันอังคารท่ี 21 กรกฎาคม 2563 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 5 ขององคการบริหาร
สวนตำบลสระขวญั รายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี   22    เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63 
 

 
 
 

                 (นางบุญชวย  ชางนับ  
               นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

 
 

 
 
 
 


