
    
     

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 
อําเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ 

 
 
 



 
         

 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 

เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
------------------------------------------------------ 

 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต ไดดําเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) ครั้ง ท่ี ๒/๒๕๖๓ โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต ได เห็นชอบการอนุมัติเพิ่มเติม            
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินที่
เก่ียวกับโครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยใหเปน
อํานาจผูบริการทองถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ 
หนวยงานที่เก่ียวของ และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใช
และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
 
  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบฯ ดังกลาว จึงประกาศการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยไดเผยแพรใหทราบท่ัวกัน   

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  มิถุนายน  พ.ศ. 256๓ 
         
 
 

 (นายสนิท  บาทขุนทด) 
 นายกองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คํานาํ 

  การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม ภายใตการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
สําราญใต ซึ่งเปนหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถ่ิน มีความจําเปนตองใชแผนพัฒนาในการบริหารงาน การ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบล กระทรวงมหาดไทยจึงไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อเปน
แนวทางการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต โดยยึดหลักการใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การกําหนดปญหาความตองการของตนเอง องคการบริหารสวนตําบลสําราญใตไดจัดเก็บ วิเคราะห และนํามาใช
ประโยชนในการวางแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต จึงไดดําเนินการจัดใหประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นโดยผานกระบวนการประชาคม อีกทั้งไดมีการแตงต้ังสมาชิกสภาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ  
ผูแทนภาคราชการ ผูแทนประชาคมทองถิ่น และปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 

  องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑- 
๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ จะเปนประโยชนและเปนแนวทางในการพัฒนาตําบลและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของประชาชนอยางแทจริง 

 

องคการบริหารสวนตําบลสาํราญใต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สารบัญ 

 
                หนา   
       
รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)       ๑ 
รายละเอียดบัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)      ๒ 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)       ๓ 

  ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (แผนงานการศึกษา)  ๔ 
  ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (แผนงานการศาสนาฯ)  ๕-๖ 
  ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานสาธารณสุข (แผนงานสาธารณสุข)    ๗ 

ยุทธศาสตรที่ ๗ ดานการบริหารปกครอง ความมั่นคง การอํานวยความยุติธรรม  ๘-๙ 
การยกระดับคุณภาพชีวิต (แผนงานบริหารทั่วไป) 

 
รายละเอียดบัญชีครภุัณฑ (แบบ ผ.๐๓)       ๑๐-๑๑

 บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓   ๑๒-๑๓
  
  

*********************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 

(แบบ ผ.๐๑) 
 
 
 
 



 



บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิม่เตมิคร้ังที ่๒/๒๕๖๓ 

องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 
 

ยุทธศาสตร 
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ ป ๒๕๖๕ รวม ๕ ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม           
๒.๑ แผนงานการศึกษา - - - - - - ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ 

 
๒.๑ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ 

- - - - ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๔ ๔๕๐,๐๐๐ ๔ ๔๕๐,๐๐๐ ๙ ๑,๑๐๐,๐๐๐ 

 
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข           
๖.๑ แผนงานสาธารณสขุ - - - - - - ๔ ๑๒๐,๐๐๐ ๔ ๑๒๐,๐๐๐ ๔ ๒๔๐,๐๐๐ 

 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารปกครองความม่ันคง         
การอํานวยความยุติธรรม การยกระดบัคณุภาพชวีิต 

          

๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป - - - - ๑ ๓๐,๐๐๐ ๕ ๑๔๐,๐๐๐ ๕ ๑๔๐,๐๐๐ ๕ ๓๑๐,๐๐๐ 
 

รวมทั้งสิ้น - - - - ๒ ๒๓๐,๐๐๐ ๑๕ ๘๑๐,๐๐๐ ๑๕ ๘๑๐,๐๐๐ ๓๒ ๑,๘๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แบบ ผ.๐๒) 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที ่๒/๒๕๖๓ 

องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต  อําเภอสามชัย  จังหวดักาฬสินธุ 

    ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ ๓            
    ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่๑            
       ๒.ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม            
          ๒.๑ แผนงานการศกึษา  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตวัชีว้ัด 

(KPI) 
ผลลัพธทีค่าดวา 

จะไดรบั 
หนวยงานท่ี

รับผดิชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ โครงการอบรมเขาคาย

เด็กและเยาวชน 
เพ่ือใหแกนนําเด็กเยาวชนมี
เวทีในการฝกทักษะความ
เปนผูนํา การแสดงออก
ในทางสรางสรรค ฝกภาวะ
ผูนํา จิตอาสา รูสึกถึงการมี
คุณคาและมีความสนใจใน
การทํากิจกรรมชุมชน 

เด็กเยาวชนมีทักษะ
ความเปนผูนํา        
การแสดงออกใน 

ทางสรางสรรค 

- - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของ
นกัเรียนในพ้ืนที่ตําบล
สําราญใต 

เพื่อใหนักเรียนเกิด
ทักษะชีวตินําไปใชใน
ชีวติประจําวัน 

กองการศึกษาฯ 

๒ โครงการยุวฑูตนอย
เรียนรูตามศาสตร
พระราชา 

เพ่ือกระตุนใหนักเรียนรูจัก
คิดมีเหตุผล มีความสํานึก 

ในหนาที ่และพัฒนาฝกจติ
สาธารณะของนักเรยีนเพ่ือ 

ใหเปนตนแบบของตนกลา
ความดีตามวิถีพอเพียงของ
เยาวชนไทย 

นักเรียน มีความรูความ
เขาใจเกิดทักษะชีวิต
ตามวถิีพอเพียงนําไป
ถายทอดใหผูปกครอง
เขาใจและเห็นคุณคา 

- - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของ
นักเรียนในพ้ืนที่ตําบล
สําราญใต 

เพื่อใหนักเรียนนําวถิี
พอเพียงไปใชใน
ชีวติประจําวัน 

กองการศึกษาฯ 

รวม  ๒  โครงการ - - - - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที ่๒/๒๕๖๓ 

องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต  อําเภอสามชัย  จังหวดักาฬสินธุ 

  ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ ๓            
  ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่๑            
     ๒.ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
        ๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตวัชีว้ดั 

(KPI) 
ผลลัพธทีค่าดวา 

จะไดรบั 
หนวยงานที่

รับผดิชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ โครงการอบรมเสริม

ทักษะการเลนกีฬา 
เพ่ือสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนมีทักษะที่ถูกตอง  
ในการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ 

 

เด็กและเยาวชนในเขต
พ้ืนที่ตําบลสําราญใต 

 

- - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ ๙๐ ของเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนที่
ตําบลสําราญใต 

เด็กและเยาวชน
เห็นความสําคัญ
ของการสงเสริม
สุขภาพดวยการ
เลนกีฬาที่
เหมาะสม 

กองการศึกษาฯ 

๒ โครงการกอสราง      
สวนสาธารณะเพ่ือ    
ออกกําลังกาย 

เพ่ือพัฒนาใหเปนศูนยกลาง
ทองเท่ียวและพื้นที่พักผอน
หยอนใจและออกกําลังกาย 
ที่สําคัญในพ้ืนที่ตําบล  
สําราญใต 
 

สวนสาธารณะ 
จํานวน ๑ แหง 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐ ของ 
ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลสําราญใต 

มีสถานที่พักผอน
หยอนใจและ 
ออกกําลังกาย   

กองการศึกษาฯ 

๓ โครงการปรับปรงุสนาม
ฟุตบอล อบต.สําราญใต 

เพ่ือปรับปรุงสนามฟุตบอล
ใหไดมาตรฐานและสงเสริม
การเลนกีฬาฟุตบอล 

สนามกีฬาฟุตบอล 
อบต.สําราญใต 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ ๙๐ ของ
ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลสําราญใต 

อบต.สําราญใตมี
สนามฟุตบอลที่ได
มาตรฐานและ
สามารถใช
ประโยชนได  

กองการศึกษาฯ 

  
 
 
 
      

แบบ ผ.๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที ่๒/๒๕๖๓ 

องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต  อําเภอสามชัย  จังหวดักาฬสินธุ 

  ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ ๓            
  ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่๑            
     ๒.ยุทธศาสตรการพฒันาดานการสงเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
        ๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงานที่
รับผดิชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔ โครงการปรับปรุงลาน
กีฬาอเนกประสงค 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กเลน
กีฬาเพื่อสุขภาพ 

 

เด็กและเยาวชนในเขต
พ้ืนที่ตําบลสําราญใต 

 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอยละ ๙๐ ของเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนที่
ตําบลสําราญใต 

เด็กและเยาวชนเห็น
ความสําคญัของการ
สงเสริมสุขภาพดวยการ
เลนกีฬาที่เหมาะสม 

กองการศึกษาฯ 

รวม  ๔  โครงการ - - - - ๒๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที ่๒/๒๕๖๓ 

องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต  อําเภอสามชัย  จังหวดักาฬสินธุ 
  ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ ๖            
  ข.ยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่๑ การพฒันาคนและสังคมที่มีคณุภาพ            
     ๖.ยุทธศาสตรการพฒันาดานสาธารณสุข            
        ๖.๑ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตวัชีว้ดั 

(KPI) 
ผลลัพธทีค่าดวา 

จะไดรบั 
หนวยงานที่

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ โครงการยุวทูตรัก

สิ่งแวดลอม 
เพ่ือมุงพัฒนาเยาวชน   
ใหเปนบุคคลที่มคีวาม  
รักสิ่งแวดลอม 

เด็กและเยาวชนในเขต
พ้ืนที่ตําบลสําราญใต 

- - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ ๙๐ ของเด็กและ
เยาวชนผูเขารวมกิจกรรม
การจัดงาน 
 

เยาวชนมีความตระหนัก
ในการรักษาสิ่งแวดลอม
ในชุมชน 

กองสาธารณสขุฯ 

๒ โครงการ อย.นอยใสใจ
สุขภาพ 

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก
นักเรยีนมีความรู ความ
เขาใจในเรื่องผลติภณัฑ
สุขภาพและสามารถ 
เลือกซือ้ เลือกบริโภคได
อยางถูกตองปลอดภัย 

 

เด็กวยัเรียนและ
เยาวชนในเขตพ้ืนที่
ตําบลสําราญใต 

 

- - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ 90 ของเด็ก
นักเรียนมีความรูความ
เขาใจในเรื่องผลติภณัฑ
สุขภาพ และสามารถ   
เลือกซือ้ เลือกบริโภคได
อยางถูกตองปลอดภัย 

เด็กนักเรยีนสามารถ
เลือกซือ้ เลือกบริโภคได
อยางถูกตองปลอดภัย 

กองสาธารณสขุฯ 

๓ โครงการสงเสริม
สมุนไพร ใสใจสุขภาพ
ดวยภูมิปญญาทองถิ่น 

เพ่ือสงเสริมใหชมุชนมี
การปลูกและอนุรักษพืช
สมุนไพรพื้นบานสําหรับ
ใชในการรักษาโรคและ  
ใชในการดูแลสขุภาพ 

คนในชุมชนใชสมุนไพร
ในการดูแลสขุภาพ 

- - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ 80 ของประชาชน
ในพื้นทีม่ีการปลูกและ
อนุรักษพืชสมุนไพรพ้ืนบาน
สําหรับใชในชีวติประจําวัน 

คนในชุมชนสามารถ   
นําพืชสมุนไพรพ้ืนบาน     
มาใชในการรกัษาโรค
และการดูแลสุขภาพ 

กองสาธารณสขุฯ 

๔ โครงการสูงวัยฟนสวย  
ยิ้มใส ใสใจสขุภาพ  
ชองปาก 

เพ่ือใหผูสูงอายุมีความรู 
ทักษะและดูแลสุขภาพ
ชองปากของตนเองได
อยางถูกตอง 

ผูสูงอายใุนชุมชนที่เขา
รวมกิจกรรม ๒๐ 
หมูบาน 

- - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ ๖๐ ของผูสูงอายุใน
พ้ืนที่สามารถดูแลสขุภาพ
ชองปากของตนเองไดอยาง
ถูกตอง 
 

ผูสูงอายุมสุีขภาพชอง
ปากที่ดีขึ้น 

กองสาธารณสขุฯ 

รวม  ๔  โครงการ - - - - - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐    
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที ่๒/๒๕๖๓ 

องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต  อําเภอสามชัย  จังหวดักาฬสินธุ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่๖ ดานการพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารบริหารภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองทีด่ ี         
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๗ ดานการพฒันาความมัน่คงภายในและพฒันาระบบบริหารบริหารภายใตการบริหารงานกจิการบานเมืองที่ด ี     
   ๗. ยทุธศาสตรการพฒันาดานการบริหารปกครองความมั่นคง การอํานวยความยุติธรรม การยกระดบัคณุภาพชวีติ          
๗.๑ แผนงานบริหารทัว่ไป            

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชีว้ดั 

(KPI) 
ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงานที่

รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ โครงการอุดหนุนสวน

ราชการในการปองกัน
และแกไขปญหา       
ยาเสพติด 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด   
ในพื้นที ่

หมูบาน/ชุมชน/โรงเรียน
ในพื้นที ่

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผูเสพ/ผูตดิยาเสพติด
กลุมเสี่ยงในพ้ืนที ่

สามารถควบคุมปญหา
ยาเสพติดและลดปญหา
ความรุนแรงของปญหา
ไดอยางชัดเจนเปน
รูปธรรมและ     มีความ
เขมแข็งปลอดภัย   จาก
ยาเสพติด   

สํานักปลัด 

๒ โครงการอบรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปรงใส 

เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรที่
เขารวมมีความรู ความ
เขาใจในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
โปรงใส 

 

ผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง 

 

 

- - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผูเขารวมโครงการ
ดํารงชีวิตบนพ้ืนฐาน 
แหงคุณธรรม จริยธรรม
และความโปรงใส มี
ความซือ่สัตย สุจรติและ
สามารถนาํไปปฏิบัต ิ  
ใหเกิดประโยชนตอ
ตนเองและสังคม 

ผูเขารวมโครงการมี
ความรู ความเขาใจเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปรงใส สามารถ
นําไปปฏิบัติงานและ
และอยูรวมกันอยาง    
มีสขุ 

สํานักปลัด 

๓ โครงการซักซอมแผน
อัคคภียั 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู
เขารับการฝกอบรมใหมี
ความรู ความเขาใจดาน
งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

จัดอบรมการปองกัน
และระงับอัคคีภัยและ
ฝกซอมดับเพลิงแก
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย 
 

- - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ ๙๐ ของผูเขารับ
การฝกอบรมมีความรู
ความสามารถเพ่ิมขึ้นใน
การปองกันอัคคภียั 

ผูเขารวมการฝกอบรม
สามารถนาํมาปรับใชใน
การปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที ่๒/๒๕๖๓ 

องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต  อําเภอสามชัย  จังหวดักาฬสินธุ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่๖ ดานการพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารบริหารภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองทีด่ ี         
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๗ ดานการพฒันาความมัน่คงภายในและพฒันาระบบบริหารบริหารภายใตการบริหารงานกจิการบานเมืองที่ด ี     
   ๗. ยทุธศาสตรการพฒันาดานการบริหารปกครองความมั่นคง การอํานวยความยุติธรรม การยกระดบัคณุภาพชวีติ          
๗.๑ แผนงานบริหารทัว่ไป            

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔ โครงการสงเสริม
ความรูเกี่ยวกับสา
ธารณภัยและการ
ปองกันภัยแก
ประชาชน 

เพ่ือใหผูเขารับการ
ฝกอบรม มีความรู    
ความเขาใจดานงาน
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

 

โรงเรียนและประชาชน
ในพื้นที่ตําบลสําราญใต 

 

- - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ครูและนักเรียน/
ประชาชนในพ้ืนที่เขารวม
กิจกรรมประมาณ ๕0 
คน 

ผูเขารับการฝกอบรมมี
ความรูความเขาใจถึง
ขั้นตอนการปฏิบัตขิอง
ปองกันและระงบั
อัคคภียั 

สํานักปลดั 

๕ โครงการปรับปรุงภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
สํารวจท่ีดินที่ไมมี
เอกสารสิทธิ ์

เพ่ือเปนฐานขอมูลในการ
วางแผนในการจัดเก็บ
รายไดของ อบต.สําราญ
ใตและใหการจัดเก็บภาษี
คาธรรมเนียมและ
ใบอนุญาตครบถวน 
ถูกตองและเปนธรรม 

สํารวจแปลงขอมูลที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางและ
ลักษณะการใช
ประโยชนที่ดินให
ครอบคลมุพื้นที่ท้ังหมด
ในพื้นที่ตําบลสําราญใต 

- - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ขอมลูแปลงที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางเพ่ือจัดทํา
ฐานขอมลูในระบบ 

สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายไดใหกับ
อบต.สําราญใต  โดย
สามรถเก็บภาษ ี
คาธรรมเนยีมตางๆ ได
อยางครบถวน ถูกตอง
เปนธรรม และสะดวก
รวดเร็ว 

กองคลัง 

รวม  ๕  โครงการ - - - - ๓๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐    

แบบ ผ.๐๒ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ 
(แบบ ผ.๐๓) 



บญัชคีรุภณัฑ 
แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)  

องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ) 
งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ แผนงานบริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยาน

ยนตและขนสง 
รถพยาบาลฉุกเฉินพรอมอุปกรณ
ทางการแพทย (รถกระบะ) 
จํานวน ๑ คัน 
 

- 
 

- 
 

- 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - 
 

สํานักปลดั 

๒ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ 
เคร่ืองดับเพลิง 

เคร่ืองดับเพลิงชนิดแบบสะพาย
หลังแบบใชมอเตอร ขนาด ๑๖ 
ลิตร จํานวน ๔ ถัง 
 

- - - ๑๒,๐๐๐ - สํานักปลดั 

๓ แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ 
เคร่ืองดับเพลิง 

ตูเก็บสายยางแบบติดลอย
รถดับเพลิง จํานวน ๑ ตู 
 

-   ๑๕,๐๐๐  สํานักปลดั 

๔ แผนงานอุตสาหกรรม  
และการโยธา 

คาครุภัณฑ ครภุัณฑ
กอสราง 

รถบดลอเหล็กขนาด ๑๐ ตัน 
จํานวน ๑ คัน 
 

- 
 

- 
 

- 
 

๒,๙๐๐,๐๐๐ - 
 

กองชาง 

รวมทั้งสิ้น  ๔  โครงการ - - - - - - ๓,๙๒๗,๐๐๐ - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

แบบ ผ.๐๓ 



บญัชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงคร้ังที ่๒/๒๕๖๓ 
 

 
ลําดับ

ที ่
ยุทธศาสตร/แผนงาน/ชื่อโครงการ 

ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
หนา สวนราชการที่

รับผิดชอบ 
การเปลี่ยนแปลง เหตผุลทีข่อเปลี่ยนแปลง 

ขอความเดิม ขอความใหม 
 
 
 

๑ 
 
 
 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพฒันาดานโครงสราง
พื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 
โครงการกอสรางถนน คสล/ถนนลาดยาง 
ภายในตําบล (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) 
 
 
 

 
 
 

๓๗ 

 
 
 

กองชาง 

 
 
 
วตัถปุระสงค 
ถนนลาดยาง คสล. ภายในตําบล 
หมูที่ ๑-๒๐ ขนาดกวาง ๕ เมตร 
ยาว ๑,๔๐๐ เมตร 
งบประมาณ 
ป ๒๕๖๓  ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ 
ป ๒๕๖๔  ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ 
ป ๒๕๖๕  ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
วตัถปุระสงค 
ถนนลาดยาง คสล. ภายในเขต
ตําบลสําราญใต หมูที่ ๑-๒๐ 
และเชื่อมระหวางหมูบาน 
จํานวน ๑๒ จุดประกอบดวย 
๑. บานโคกสําราญ หมูที ่๑-
บานโนนศาลาทอง หมูที ่๑๕ 
๒. บานคําอุดม หมูที่ ๑๒-    
บานหนองกุงนอย หมูที ่๙ 
๓. บานโนนหนองไฮ หมูท่ี ๑๘-
บานสันตสิขุ หมูที ่๒๐ 
๔.บานคําเขื่อนแกว หมูท่ี ๔ 
๕. บานโพนทอง หมูที่ ๑๐ 
๖. บานโคกสําราญ หมูที ่๑-
บานทาชาง หมูที ่๘ 
๗. บานทาชาง หมูที ่๘-      
บานหนองไผ หมูที ่๑๓ 
๘. บานโนนหนองไฮ หมูท่ี ๑๘-
บานหนองกุงนอย หมูที ่๗ 
๙. บานโนนหนองไฮ หมูท่ี ๑๘-
บานโพนทอง หมูที ่๑๐ 
๑๐. บานหนองแสงใต หมูที่ ๑๔ 
๑๑. บานหนองแสง หมูที่ ๑๗ 
๑๒. บานคาํหุง หมูที่ ๖-      
บานกุดแห หมูท่ี ๕ 
 

 
 
 
เพ่ือจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปในปงบประมาณ  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

แบบ ผ.๐๒ 



 
งบประมาณ 
ป ๒๕๖๓  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 
ป ๒๕๖๔  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 
ป ๒๕๖๕  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

 
 

๒ 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพฒันาดานการสงเสริม
การศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
โครงการกอสรางอาคารเรียนเด็กเล็ก 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
 

 
 

๖๗ 
 
 

 
 

กองการศึกษาฯ 
 
 

 
 
วตัถปุระสงค 
อาคารเรียนขนาด ๒๒x๒๖ 
เมตร แบบฐานแผ จํานวน ๘ 
หองตามแบบมาตรฐาน 
 
งบประมาณ 
ป ๒๕๖๓  ๔,๔๙๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
วตัถปุระสงค 
เพ่ือกอสรางอาคารเรียนเด็กเล็ก 
๒๐๐ คน ขนาด ๒๒x๒๖ เมตร 
แบบฐานแผ จํานวน ๘ หอง 
ตามแบบมาตรฐาน 
งบประมาณ 
ป ๒๕๖๓  ๔,๔๙๐,๐๐๐ 
ป ๒๕๖๔  ๔,๔๙๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
 
 
เพ่ือจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปในปงบประมาณ 
 ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

 
 
 
 

๓ 

ยุทธศาสตรที่ ๗ การพฒันาดานการบริหาร
ปกครองความมัน่คง การอํานวยความยุติธรรม 
การยกระดบัคณุภาพชวีติ   
แผนงานบริหารทั่วไป    
โครงการกอสรางอาคารกีฬาอเนกประสงค 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
 

 
 
 
 

๖๒ 

 
 
 
 

สํานักปลดั 

 
 
 
 
วตัถปุระสงค 
เพื่อกอสรางอาคาร
อเนกประสงค 
 
งบประมาณ 
ป ๒๕๖๓  ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
วตัถปุระสงค 
เพ่ือกอสรางอาคารกีฬา
อเนกประสงคสําหรับใชเลนกีฬา
นันทนาการ/จัดประชุมอบรม
และอื่นๆ 
งบประมาณ 
ป ๒๕๖๓  ๘,๐๐๐,๐๐๐ 
ป ๒๕๖๔  ๘,๐๐๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
เพ่ือจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปในปงบประมาณ 
 ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 



บันทึกขอความ 

สวนราชการ  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต  อําเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ 
ที ่ กส ๘๐๐๐๑/-                  วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
เรื่อง  ขออนุมัติการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลสาํราญใต   

  เรื่องเดิม 
   ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) ซึ่งไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๖๑) พรอมทั้งประกาศใหประชาชนทราบ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ ไปแลวนั้น   

ขอเท็จจริง    
         ดวย สาํนักปลัด มีความประสงคขอเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต เพื่อเปนไปตามวัตถุประสงคในการพัฒนาทองถิ่น จึงเห็นควรเสนอเพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง (ตามรายละเอียดแนบทาย) 

ขอระเบียบ/กฎหมาย    
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

  “การแกไข” หมายความวา การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาทองถิ่นหรือแผนการดําเนินงานให
ถูกตองโดยไมทําใหวัตถุประสงค 

  “การเพิ่มเตมิ” การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการท่ีมีอยูในแผนพัฒนาทองถิ่นใหปรากฏไวในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

  “การเปล่ียนแปลง” หมายความวา การทําให วัตถุประสงคและสาระสําคัญของแผนพัฒนาทองถิ่น
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม      

  “ขอ ๒๒/๑ เพื่อประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจของ
กรรมการพัฒนาทองถ่ิน สําหรับองคองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล    
พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว          
ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันที่
ผูบรหิารทองถ่ินประกาศใช 

         “ขอ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย และเมื่อ                

                  /แผนพัฒนา… 



แผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ไดรับความเห็นชอบแลวใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผย
ไมนอยกวาสามสิบวันนับตั้งแตวันที่ไดรับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว” 

ขอพิจารณา   

  - เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด และเพื่อใหแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีขอมูลที่ถูกตอง จึงเห็นควรใหมีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ใหถูกตองรายละเอียด    
ตามเอกสารแนบทายบันทึกนี้ 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

                  (นางสาวปยวรรณ  สารบุญเรือง) 
           นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

       

ความเห็น / หัวหนาสํานักปลดั........................................................................................................................... 
 
 
              (นายทีปกร  เวงวิถา) 

                                                                    หัวหนาสํานักงานปลัด 
 

ความเห็น / ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล.............................................................................................................. 
  
 

       (นายชาติ  พรชะตา) 
                                                               ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

 
คําสั่ง / ความเห็น  นายกองคการบริหารสวนตําบลสาํราญใต 

 
    อนุมัติ 
    ไมอนุมัติ 
 
 
 

 

(นายสนิท  บาทขุนทด) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 

 


