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คำนำ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมถึง (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559  ซ่ึงไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอำนาจ
และหนาท่ีในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนการดำเนินงาน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใช
แผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการ
พัฒนาท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565  ซ่ึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 เม่ือวันท่ี  15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ไปแลวนั้น แตการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร และเพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชน ซ่ึงยังมีโครงการ/กิจกรรม ท่ียังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -
2565 และบางโครงการท่ีบรรจุไว ไมตรงกับรายละเอียดโครงการ ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
จึงตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 9 เพ่ือบรรเทาความเดือนรอนของ
ประชาชนตามนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
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เหตุผลความจำเปน 

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

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

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

เม่ือแผนพัฒทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแต
วันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

ขอ 22/2 ในกรณีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับโครงการงานพระราชพิธี รัฐ
พิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน สำหรับองคการ
บริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตำบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ดวย และ
เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบ
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถ่ินดังกลาว 
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วัตถุประสงคของการเพ่ิมเติม (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565  

1. เพ่ือใหการจัดทำโครงการในการแกปญหาตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565  
มีความสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีและสถานการณในปจจุบันมากท่ีสุด 

2. เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลท่ีมีความ 
จำเปนเรงดวนในการแกไขปญหา บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

3. ความจำเปนในดานการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน ของ
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาจึงตองมีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชใหมี
เพียงพอตอจำนวนผูปฏิบัติงาน ประชาชนในพ้ืนท่ี และชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึน ดานการศึกษา การบริการสาธารณะ 
และโครงสรางพ้ืนฐาน สำหรับบริการประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลสระขวัญ และตำบลหรือพ้ืนท่ีใกลเคียง 

 
ข้ันตอนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3  
พ.ศ. 2561 ขอ 9 ใหยกเลิกความในขอ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2559 ใหใชความตอไปนี้แทน 

ขอ 22 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพรอม
เหตุผลและความจำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(2 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวนตำบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ดวย 

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทรายโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแต
วันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

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

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

     



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

  1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 28 30,560,000    28 30,560,000

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

รวม 0 0 0 0 0 0 0 -                28 30,560,000   28 30,560,000   

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

    1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

0 0 0 0 0 0 0 -                 0 -                 

0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -                0 -                

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0 0 0 28 30,560,000   28 30,560,000

รวม 5 ป

   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

แบบ ผ.01

3



เปาหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

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

1

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที1่ บานน้ําซับ 
(เสนบานนายเกรียงไกร มังสาลี)

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที1่ บานน้ํา
ซับ (เสนบานนายเกรียง
ไกร มังสาล)ี

ประชาชนในพื้นที่สัญจร
ไปมาสะดวกมากขึ้น

500,000         จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

กองชาง

2

โครงการปรับปรุงซอมแซม
คลองสงน้ําของสถานีสูบน้ําบาน
ใหมถาวร หมูที่ 2 บานใหมถาวร

เพื่อเปนการสงน้ําเปน
ไปอยางคลองตัวและ
ประชาชน
ผูใชน้ําไดใชอยางทั่วถึง

หมูที่ 2 บานใหมถาวร 500,000         จํานวนรอยละ
คลองสงน้ําไดรับ
การซอมแซม

คลองสงน้ําไดรับ
การซอมแซม
สามารถใชงานไดดี

กองชาง

3

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กดวยแอสฟล
ติก หมูที่ 3 บานแกงสีเสียด

เพื่อปรับปรุงซอมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ดวยแอสฟลติ หมูที่ 3 
บานแกงสีเสียด

คอนกรีตเสริมเหล็กไดรับ
การปรับปรุงซอมแซม
ดวยแอสฟลติ หมูที่ 3 
บานแกงสีเสียด

500,000         จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

กองชาง

4

โครงการปรับปรุงอาคารผูสูงอายุ
 อบต.สระขวัญ

เพื่อปรับปรุงใหใชงานได
ตามวัตถุประสงคและจัด
ใหมีขอบเขตอาคารมากขึ้น

ปรับปรุงอาคารผูสูงอายุ 
อบต.สระขวัญ

        300,000 จํานวนรอยละ
อาคารผูสูงอายุมี
พื้นที่ใชสอยเพิ่มมาก
ขึ้น

ประชาชนและ
เจาหนาที่มีพื้นที่ใช
สอยเพิ่มมากขึ้น

กองชาง

      1.  ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

         1.3   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ข.       ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การคมนาคมสะดวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9

โครงการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

 องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสรางพื้นฐานการสงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการดานสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว

แบบ ผ.01

4



เปาหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

5

โครงการขยายเขตประปา
หมูบาน หมูที่ 5 บานหนองไผ

ขยายเขตประปา จุดที่ 1 
หมูที่ 5 ไปหมูที่ 4  (กลุม
บานผูใหญ) จุดที่ 2 หมูที่ 
5 ไปหมูที่ 1 (กลุมสาม
แยก)

ประชาชนในพื้นที่มีน้ํา
สําหรับอุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอ

500,000         จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

 ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอ

กองชาง

6

โครงการกอสรางถนนแอสฟสติ
กคอนกรีต หมูที่ 6 บานเนิน
ผาสุก

เพื่อใหเกิดความสะดวกใน
การเดินทางและ
ประชาชนใความปลอดภัย
ในการใชรถใชถนน

 
หมูที่ 6 บานเนินผาสุก 
เชื่อม หมูที่ 7 บานใหม
ไพรวัลย

10,000,000    จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

กองชาง

7

โครงการขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาค หมูที่ 7 บานใหมไพร
วัลย (กลุมบานไทรยอย)

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค บริโภค 
อยางเพียงพอ

ขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาค จังหวัดสระแกว 
ขนาดความยาว 330 เมตร

        500,000 จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค และบริโภค
อยางเพียงพอ

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค และ
บริโภคอยาง
เพียงพอ

กองชาง

8

โครงการปรับปรุงซอมแซม
พรอมติดตั้งถังกรองน้ําระบบ
ประปาหมูที่ 8 บานคลองปูน

เพื่อปรับปรุงซอมแซม
พรอมติดตั้งถังกรองน้ํา
ระบบประปา หมูที่ 8 
บานคลองปูน

ประชาชนในพื้นที่มีน้ํา
สําหรับอุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอ

100,000         จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

 ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอ

กองชาง

9

โครงการกอสรางถนนดินภายใน
หมูบาน หมูที่ 8 บานคลองปูน

เพื่อกอสรางถนนดิน
ภายในหมูบาน หมูที่ 8 
บานคลองปูน

ประชาชนในพื้นที่สัญจร
ไปมาสะดวกมากขึ้น

500,000         จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

กองชาง

10

โครงการวางทอระบายน้ํา
ภายในหมูบาน หมูที่ 9 บานบะ
เจริญ

วางทอระบายน้ําภายใน
หมูบาน หมูที่ 9 บานบะ
เจริญ

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในหมูบาน

500,000         จํานวนรอยละ
ปญหาน้ําขวมขังล
ดลง

ปญหาน้ําขวมขังล
ดลง

กองชาง

5



เปาหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

11

โครงการยายถังประปาพรอม
ติดตั้ง หมูที่ 9 บานบะเจริญ

เพื่อยายถังประปาพรอม
ติดตั้ง หมูที่ 9 บานบะเจริญ

ประชาชนในพื้นที่มีน้ํา
สําหรับอุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอ

500,000         จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

 ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
อยางเพียงพอ

กองชาง

12

โครงการวางทอระบายน้ํา (เสน
โรงเรียนไปหนองอีดวง) หมูที่ 
10 บานคลองคันฉอ

เพื่อวางทอระบายน้ํา (เสน
โรงเรียนไปหนองอีดวง) 
หมูที่ 10 บานคลองคันฉอ

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในหมูบาน

500,000         จํานวนรอยละ
ปญหาน้ําขวมขังล
ดลง

ปญหาน้ําขวมขังล
ดลง

กองชาง

13

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (เสนบานนางจันทร ดี
เจริญ) หมูที่ 10 บานคลองคันฉอ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (เสนบานนาง
จันทร ดีเจริญ) หมูที่ 10 
บานคลองคันฉอ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เสนบานนางจันทร ดี
เจริญ) หมูที่ 10 บาน
คลองคันฉอ

500,000         จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

กองชาง

14

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (เสนบานนายเจน  
พืชพันธ) หมูที่ 10 บานคลอง
คันฉอ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (เสนบานนาย
เจน  พืชพันธ) หมูที่ 10 
บานคลองคันฉอ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เสนบานนายเจน  พืช
พันธ) หมูที่ 10 บาน
คลองคันฉอ

500,000         จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

กองชาง

15

โครงการวางทอระบายน้ํา
ภายในหมูบาน หมูที่ 11 บาน
โคกสําราญ

เพื่อวางทอระบายน้ํา
ภายในหมูบาน หมูที่ 11 
บานโคกสําราญ

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังภายในหมูบาน

500,000         จํานวนรอยละ
ปญหาน้ําขวมขังล
ดลง

ปญหาน้ําขวมขังล
ดลง

กองชาง

16

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเชื่อมคอสะพานบาน
คลองชาง หมูที่ 13 บานวังตีอก

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเชื่อมคอสะพาน
บานคลองชาง หมูที่ 13 
บานวังตีอก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมคอสะพานบานคลอง
ชาง หมูที่ 13 บานวังตีอก

200,000         จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

กองชาง

6



เปาหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

17

โครงการเปดจุดไฟรายทาง
สาธารณะ หมูที่ 13 บานวังตีอก

เพื่อเปดจุดไฟรายทาง
สาธารณะ หมูที่ 13 บาน
วังตีอก

ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟา
สองสวางอยางทั่วถึง

200,000        จํานวนรอยละ
ประชาชนในพื้นที่
ไฟฟาสองสวาง
อยางทั่วถึง

ประชาชนในพื้นที่
ไฟฟาสองสวาง
อยางทั่วถึง

กองชาง

18
โครงการวางทอระบายน้ํา
ภายในหมูบาน 
หมูที่ 15 บานเนินไทร

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง
ภายในหมูบาน

วางทอระบายน้ําภายใน
หมูบาน 
หมูที่ 15 บานเนินไทร

500,000         จํานวนรอยละ
ปญหาน้ําทวมขัง
ลดลง

ปญหาน้ําทวมขัง
ลดลง

กองชาง

19

โครงการขยายถนนดินลูกรัง หมู
ที่ 16 บานคลองจาน

เพื่อขยายถนนดินลูกรัง 
หมูที่ 16 บานคลองจาน

ประชาชนในพื้นที่สัญจร
ไปมาสะดวกมากขึ้น

500,000         จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

กองชาง

20

โครงการขยายเขตทอประปา 
หมูที่ 17 บานเนินสะอาด (กลุม
คลองคันฉอไปบานนายบุญสิน 
สระนัทธี)

เพื่อขยายเขตทอประปา 
หมูที่ 17 บานเนินสะอาด 
(กลุมคลองคันฉอไปบาน
นายบุญสิน สระนัทธ)ี

ประชาชนมีน้ําไวอุปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ

60,000          จํานวนรอยละ
ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค และบริโภค
อยางเพียงพอ

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค และ
บริโภคอยาง
เพียงพอ

กองชาง

21

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 18 บานคลอง
มะละกอใต

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 18 บาน
คลองมะละกอใต

ประชาชนในพื้นที่สัญจร
ไปมาสะดวกมากขึ้น

250,000         จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

กองชาง

22
โครงการวางทอระบายน้ํา
ภายในหมูบาน 
หมูที่ 19 บานหนองโสน

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง
ภายในหมูบาน

วางทอระบายน้ําภายใน
หมูบาน 
หมูที่ 19 บานหนองโสน

500,000         จํานวนรอยละ
ปญหาน้ําขวมขังล
ดลง

ปญหาน้ําขวมขังล
ดลง

กองชาง

23

โครงการกอสรางรั้วดานหนา
อาคารสํานักงาน อบต.
สระขวัญ

เพื่อแสดงแนวเขตที่ดิน
อยางชัดเจนของสวน
ราชการ

กอสรางรั้วดานหนา
อาคารสํานักงาน อบต. 
สระขวัญ ขนาดยาว 85 
เมตร

500,000        จํานวนรอยละการ
แลวเสร็จของการ
กอสราง

รั้วกอสรางแลว
เสร็จ สามารถใช
งานไดดี

กองชาง

7



เปาหมาย ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

24

โครงการวางทอสูบน้ําดิบพรอม
โรงสูบระบบผลิตน้ําดื่ม

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สําหรับบริโภคอยางได
มาตรฐาน

กอสรางระบบน้ําดิบของ
โรงผลิตน้ําดื่ม อบต.สระ
ขวัญ ขนาดทา PVC 3 นิ้ว
 ชน 13.5

350,000        จํานวนรอยละการ
แลวเสร็จของการ
กอสราง

ทอสูบน้ําดิบ
สามารถใชงานไดดี

กองชาง

25

โครงการกอสรางลาน
เอนกประสงค องคการบริหาร
สวนตําบลสระขวัญ

เพื่อใหประชาชนมีลาน
คอนกรีตที่ใชจัดกิจกรรม
สาธารณะรวมกัน

กอสรางลานเอนกประสงค
 องคการบริหารสวน
ตําบลสระขวัญ ขนาดกวาง
 10 เมตร ยาว 30 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

200,000        จํานวนรอยละการ
แลวเสร็จของการ
กอสราง

ประชาชนในพื้นที่
มีสถานที่ทํา
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น

กองชาง

26

โครงการกอสรางโรงจอดรถ
องคการบริหารสวนตําบลสระ
ขวัญ

เพื่อใหประชาชนที่มา
ติดตอราชการมีที่จอดรถ
อยางเพียงพอ

กอสรางโรงจอดรถ
องคการบริหารสวนตําบล
สระขวัญ ขนาดกวาง 6 
เมตร ยาว 15 เมตร

400,000        จํานวนรอยละการ
แลวเสร็จของการ
กอสราง

ประชาชนที่มา
ติดตอราชการมีที่
จอดรถอยาง
เพียงพอ

กองชาง

27

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีตดวย
แอสฟสติก ภายในตําบลสระขวัญ

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา
ระหวางหมูบาน มีความ
ปลอดภัย

หมูที่ 1   ถึง  หมูที่ 21 10,000,000    จํานวนรอยละ
ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

กองชาง

28

โครงการปรับปรุงซอมแซม
คลองสงน้ํา 
ของสถานีสูบน้ําบานทากระตุม 
หมูที่ 3 บานแกงสีเสียด

เพื่อเปนสงน้ําเปนไป
อยางคลองตัว และ
ประชาชน
กลุมผูใชน้ําไดใชอยางทั่วถึง

หมูที่ 3 บานแกงสีเสียด 500,000         จํานวนรอยละ
คลองสงน้ําไดรับ
การซอมแซม

คลองสงน้ําไดรับ
การซอมแซม
สามารถใชงานไดดี

กองชาง

รวม 28 โครงการ   30,560,000
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง แบบหลอคอนกรีตทรงเหลี่ยม ขนาด 15x15x15 
cm จํานวน 18 อัน

45,000          กองชาง

2
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง ชุดทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต (ชุดสลัมป) 
จํานวน 1 ชุด

10,000 กองชาง

3
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น ถังกรองน้ําระบบประปา หมูที่ 8 บานคลองปูน 100,000 กองชาง

 

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1
สรางความ
เขมแข็งชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

กลองโทรทัศนวงจรปดพรอมติดตั้ง หมูที่ 11 บาน
โคกสําราญ

500,000        กองชาง

1
สรางความ
เขมแข็งชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

กลองโทรทัศนวงจรปดพรอมติดตั้ง หมูที่ 21 บาน
สารคาม

500,000        กองชาง

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9

องคการบริหารสวนตําบลสระขวัญ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา
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ประกาศองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒561 - 2565  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 9 

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

  ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบรางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒561 – 2565 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 9 ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป 2565 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 31 มี.นาคม 2565 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 9 ขององคการบริหาร
สวนตำบลสระขวญั รายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี  31   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕65 
 

 
 

                 (นายธวัชชัย  ทองทับ  
               นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
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