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ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 
เรื่อง  ประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 ป/ พ.ศ.2565 

---------------------------------------------- 
 

      ด�วยองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง ได�ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  
เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 5 ป/ พ.ศ.2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข�อ 22 โดยสภาองค�การบริหารส�วนตําบล
สะพุง ได�พิจารณาและมีมติเห็นชอบร�างแผนพัฒนาดังกล�าว ในคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 
/2565 เม่ือวันจันทร�ท่ี 18 เมษายน 2565 ณ องค�การบริหารส�วนตําบลสะพุงและนายกองค�การบริหารส�วน
ตําบลสะพุงได�อนุมัติร�างแผนพัฒนาดังกล�าว เม่ือวันท่ี  18  เมษายน 2565 เปCนท่ีเรียบร�อยแล�ว 

      ดังนั้น เพ่ือให�เปCนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข�อ 22 และเพ่ือให�การบริหารขององค�การบริหารส�วนตําบลสะพุงเปCนอย�างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถนําแผนพัฒนาไปใช�ได�อย�างถูกต�อง รวมท้ังให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องและประชาชนท่ัวไป
ได�รับทราบ องค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง จึงประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 
5 ป/ พ.ศ.2565 (รายละเอียดตาม ผ.02,01 ท่ีแนบท�ายประกาศนี้) โดยให�มีผลนับต้ังแต�วันประกาศเปCนต�นไป 
ท้ังนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมได�ท่ี ศูนย�ข�อมูลข�าวสารขององค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง ณ ท่ีทําการ
องค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง หมู�ท่ี 7 ตําบลสะพุง อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ www.sapung.go.th  

               จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   19   เมษายน พ.ศ. ๒๕65 
 

                  
(นายโยธิน  มุลกะกุล) 

นายกองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 

 

 

 

 

 

 



หลักการและเหตุผล 
 

เนื่องด�วยตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก�ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  สภาองค�การบริหารส�วนตําบลมีอํานาจหน�าท่ีดังต�อไปนี้ (๑) ให�ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล เพ่ือเปCนแนวทางในการบริหาร กิจการขององค�การบริหารส�วนตําบล  และ
มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบล  ต�องเปCนไปเพ่ือประโยชน�สุขของ
ประชาชน โดยใช�วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี และให�คํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล  การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ�าง  การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเป\ดเผยข�อมูลข�าวสาร  ท้ังนี้  ให�เปCนไปตาม  กฎหมาย  ระเบียบ  ข�อบังคับว�าด�วยการนั้น
และหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  การจัดทําแผนพัฒนา
ท�องถ่ินของตนเอง  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ซ่ึงได�กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดทําแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน เพ่ือใช�เปCนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป/  งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณ
จากเงินสะสมในช�วงของแผนนั้น  ซ่ึงป_จจุบัน องค�การบริหารส�วนตําบลสะพุงได�ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  และประกาศใช�ไปแล�ว เม่ือวันท่ี  14  มิถุนายน  ๒๕62  ท้ังนี้ องค�การบริหาร
ส�วนตําบลสะพุง มีความจําเปCนท่ีจะต�องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท�องถ่ินดังกล�าว เพ่ือประโยชน�ของประชาชน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 แก�ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3  พ.ศ. 2561 หมวด 4  ข�อ 22                     



                          รายละเอียดโครงการพัฒนา           
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเตมิ  ครั้งที่  5 ป/ พ.ศ.2565 

สําหรับ องค�การบริหารส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 
ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3  การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล�อม 
๑  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค- 
เป.าหมาย งบประมาณและที่ผ2านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว2า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได
รับ

         (บาท) 
 

(บาท) 
 

(บาท) 
 

(บาท)  (บาท)     

  ก2อสร
างถนน คสล.                   
1 ก�อสร�างถนนคสล.สายจากหลังวัดบ�านสะพุง เพื่อให�ความปลอดภัย ก�อสร�างถนน คสล. - - - - 3,050,000 จํานวน  1 สาย ประชาชนได�รับความ
   - บ�านปละ  ม. 4 ในการสัญจรไปมาสะดวก  กว�าง  3.00  ม. ยาว  1,650  ม.             สะดวกในการเดินทาง
      หนา ๐.๑๕ ม.                

๒ ก�อสร�างถนนคสล.สายจากพื้นที่การเกษตร เพื่อให�ความปลอดภัย ก�อสร�างถนน คสล. - - - - 2,140,000 
 จํานวน  1 
สาย  ประชาชนได�รับความ

  นายทอง  จิตรมั่น  บ�านทุ�งสว�าง  ม.3 -  ในการสัญจรไปมาสะดวก  กว�าง  3.50 ม. ยาว  990  ม.             สะดวกในการเดินทาง
  ถนนลาดยาง  221   หนา ๐.๑๕ ม.                

๓ ก�อสร�างถนน คสล. สายจากบ�านอานวย เพื่อให�ความปลอดภัย ก�อสร�างถนน คสล. - - - - 616,000                  ประชาชนได�รบัความ
  หมู�ที่ 5 - บ�านโคน ต. ศรีแก�ว ในการสัญจรไปมาสะดวก กว�าง  5.00 ม.  ยาว 200 ม.              สะดวกในการเดินทาง
      หนา 0.15 ม.                

๔ ซ�อมสร�างถนน คสล. จากสามแยกบ�าน เพื่อให�ความปลอดภัย ซ�อมสร�างถนน คสล. - - - - 740,000 
 จํานวน  1 
สาย  ประชาชนได�รับความ

  นายวิชัย  มาตรยารักษ� - บ�านนางประสิทธิ์ ในการสัญจรไปมาสะดวก  กว�าง  4.00 ม. ยาว  300  ม.             สะดวกในการเดินทาง
  จันทศร ี ม. 7   หนา ๐.๑๕ ม.                
                    



5 ก�อสร�างถนน คสล.จากสามแยกบ�านคุ�ม  เพื่อให�ความปลอดภัย  ก�อสร�างถนน คสล. - - - - 960,000 
  จํานวน 1 
สาย  ประชาชนได�รับความ

  แสตงบ�านไผ�งาม มง 10 - พื้นที่การเกษตร   ในการสัญจรไปมาสะดวก   กว�าง 3.00  ม. ยาว 518  ม.         สะดวกในการเดินทาง
  นายทวีจิตร  หาษตุ�น   หนา ๐.๑๕ ม.               
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๖ ก�อสร�างถนน คสล. (จากถนน คสล. เดิม) เพื่อให�ความปลอดภัย ก�อสร�างถนน คสล. - - - - 2,100,000 
 จํานวน  1 
สาย  ประชาชนได�รับความ

  รพ.สต. สะพุง - เขตเทศบาลตําบลศรรีัตนะ ในการสัญจรไปมาสะดวก  กว�าง 3.00  ม. ยาว  1,140  ม.             สะดวกในการเดินทาง
      หนา ๐.๑๕ ม.                

๗ ก�อสร�างถนน คสล. จากพื้นที่การเกษตร เพื่อให�ความปลอดภัย ก�อสร�างถนน คสล. - - - - 2,130,000 
 จํานวน  1 
สาย  ประชาชนได�รับความ

  นายสุกร ี ศรีสะอาด -  เขตเทศบาลตําบล ในการสัญจรไปมาสะดวก  กว�าง  3.00  ม. ยาว  1,150  ม.             สะดวกในการเดินทาง

  ศรีรัตนะ   หนา ๐.๑๕ ม.                

8 ก�อสร�างถนน คสล.จากพื้นการเกษตรนาย เพื่อให�ความปลอดภัย ก�อสร�างถนน คสล.  -   -   -   -  
 
4,070,000   จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

  ประคอง  อินธิเดช  บ�านนาเจรญิ ม. 13 -   ในการสัญจรไปมาสะดวก  กว�าง 4.00  ม. ยาว 1,650  ม.           สะดวกในการเดินทาง
  เขตตําบลพรหมสวัสดิ ์   หนา ๐.๑๕ ม.               

9 ก�อสร�างถนน คสล.จากพื้นการเกษตรนาย เพื่อให�ความปลอดภัย ก�อสร�างถนน คสล.  -   -   -   -  
 
2,480,000   จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

  นายแสวง  เรือนชัย  บ�านนาเจรญิ ม. 13 -   ในการสัญจรไปมาสะดวก  กว�าง 3.00 ม. ยาว 1,340 ม.           สะดวกในการเดินทาง
  เขตตําบลพรหมสวัสดิ ์   หนา ๐.๑๕ ม.               

10 ก�อสร�างถนน คสล.จากพื้นการเกษตรนาย เพื่อให�ความปลอดภัย ก�อสร�างถนน คสล.  -   -   -   -  
 
2,980,000   จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ

  นายสายัณห�  อร�ามเรือง บ�านศรสีว�าพัตนา  ในการสัญจรไปมาสะดวก  กว�าง 3.50  ม. ยาว 1,380  ม.           สะดวกในการเดินทาง
  ม. 14   - เขตตาํบลพรหมสวัสดิ ์   หนา ๐.๑๕ ม.               

11 ก�อสร�างถนน คสล.จากสามแยกบ�าน เพื่อให�ความปลอดภัย ก�อสร�างถนน คสล.  -   -   -   -   252,000   จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ
  นายจําเรญิ  กิ่งทวยหาญ - บ�านนายทองอินทร� ในการสัญจรไปมาสะดวก  กว�าง 4.00  ม. ยาว 102  ม.           สะดวกในการเดินทาง



  ราชภักด ี ม. 14   หนา ๐.๑๕ ม.               

๑๒ ปรับปรุงถนนลูกรังให�เปCนถนนหินคลุกสาย เพื่อให�ความปลอดภัย ปรับปรุงถนนลูกรังให�เปCนถนนหินคลุก  -   -   -   -   258,750   จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ
  จากพื้นที่การเกษตรนายสุกร ีศรีสะอาด  ในการสัญจรไปมาสะดวก  กว�าง 3.00  ม. ยาว 1,150  ม.           สะดวกในการเดินทาง
  หมู�ที่ 11 - เขตเทศบาลตําบลศรรีตันะ   หนา ๐.๑0 ม.               

๑๓ ปรับปรุงถนนลูกรังให�เปCนถนนหินคลุกสาย เพื่อให�ความปลอดภัย ปรับปรุงถนนลูกรังให�เปCนถนนหินคลุก - - - - 258,000  จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ
  จากศาลาประชาคมบ�านศรสีว�างพัฒนา  ในการสัญจรไปมาสะดวก  กว�าง 4.00  ม. ยาว 950  ม.             สะดวกในการเดินทาง
  หมู�ที่ 14 - บ�านสะพุง  หมู�ที่ 1   หนา ๐.๑0 ม.               

๑๔ ปรับปรุงถนนหินคลุกสายจากบ�านไผ�งาม เพื่อให�ความปลอดภัย ปรับปรุงถนนถนนหินคลุก  -   -   -   -   318,750   จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ
  หมู�ที่ 10 - คุ�มบ�านน�อย ในการสัญจรไปมาสะดวก  กว�าง 5.00  ม. ยาว 850  ม.           สะดวกในการเดินทาง
      หนา ๐.๑0 ม.               

                      
2 

๑๕ ปรับปรุงถนนลูกรังให�เปCนถนนหินคลุกสาย เพื่อให�ความปลอดภัย ปรับปรุงถนนลูกรังให�เปCนถนนหินคลุก  -   -   -   -   412,500   จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ
  จากจากบล็อกคอนเวิรส� (คุ�มแสตง)บ�านไผ�งาม  ในการสัญจรไปมาสะดวก กว�าง 2.50 ม. ยาว 2,200 ม.            สะดวกในการเดินทาง

  
หมู�ที่ 10 -พื้นที่การเกษตรนายสรุชาติ  ศรี
โคตร   หนา ๐.๑0 ม.               

๑๖ ปรับปรุงถนนลูกรังให�เปCนถนนหินคลุกสาย เพื่อให�ความปลอดภัย ปรับปรุงถนนลูกรังให�เปCนถนนหินคลุก  -   -   -   -   450,000   จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ
  เลียบคลองส�งน้ําอีสานเขียว บ�านทุ�งระวี  ในการสัญจรไปมาสะดวก กว�าง 3.00 ม. ยาว 1,800 ม.            สะดวกในการเดินทาง
  หมู�ที่ 12    หนา ๐.๑0 ม.               

๑๗ ปรับปรุงถนนลูกรังให�เปCนถนนหินคลุกสาย เพื่อให�ความปลอดภัย ปรับปรุงถนนลูกรังให�เปCนถนนหินคลุก  -   -   -   -   418,500   จํานวน 1 สาย ประชาชนได�รับความ
  บล็อกคอนเวิรส� บ�านอานวย หมู�ที่ 5 - เขต ในการสัญจรไปมาสะดวก กว�าง 3.00 ม. ยาว 1,860 ม.            สะดวกในการเดินทาง

  

ตําบลศรีแก�ว 
 
 
   หนา ๐.๑0 ม.               

18  ซ�อมสร�างถนนสายจากบ�านนายผนั ผมหอม   เพื่อให�ความปลอดภัย ซ�อมสร�างถนน - -  -   -   770,000  
 จํานวน  1 
สาย  ประชาชนได�รับความ

   -สามแยกนางจอย สร�อยจิตร  บ�านศรีสว�าง    ในการสัญจรไปมาสะดวก กว�าง  5.00 ม.  ยาว  250 ม.            สะดวกในการเดินทาง



   พัฒนา หมู�ที่ 14     หนา 0.15 ม.             
                      

19 ซ�อมสร�างถนน คสล.จากสามแยกบ�านนาง  เพื่อให�ความปลอดภัย  ซ�อมสร�างถนน คสล. - - - - 750,000 
  จํานวน 1 
สาย  ประชาชนได�รับความ

  แหลว  คําหอม  -บ�านนายจันทร�  ระหงษ�  ในการสัญจรไปมาสะดวก   กว�าง 4.00  ม. ยาว 300 ม.         สะดวกในการเดินทาง
  หมู�ที่ 9   หนา ๐.๑๕ ม.               

20  ก�อสร�าง คสล.จากบ�านนางสมัย ชุ�มเย็น   เพื่อให�ความปลอดภัย ก�อสร�าง คสล. - -  -   -   130,000  
 จํานวน  1 
สาย  ประชาชนได�รับความ

   - บ�านนายเมา  บุดทะนง บ�านไผ�งาม  ในการสัญจรไปมาสะดวก กว�าง  3.00 ม.  ยาว  70 ม.            สะดวกในการเดินทาง
   หมู�ที่  10    หนา 0.15 ม.               

21  วางท�อระบายน้ํา คสล. บริเวณสามแยก  เพื่อระบายน้ําและปfอง ว�างท�อระบายน้ํา - -  -   -   30,000   มีท�อระบายน้ํา  หมู�บ�านมีระบบ

   ทางเข�าบ�านนาเจรญิ  หมู�ที่ 13  กันน้ําท�วมขัง ขนาดท�อ 60 เมตร จํานวน 8 ท�อน           
 จํานวน  1 
สาย  ระบายน้ําที่ดี

                     น้ําท�วมขัง  

22  ก�อสร�างถนน คสล.จากสามแยกปูgตา - บ�าน  เพื่อให�ความปลอดภัย ก�อสร�าง คสล. - -  -   -   500,000  
 จํานวน  1 
สาย  ประชาชนได�รับความ

   นางเสาร�   สมจิตร บ�านไผ�งาม หมู�ที่ 10  ในการสัญจรไปมาสะดวก กว�าง  4.00 ม.  ยาว  200 ม.            สะดวกในการเดินทาง
      หนา 0.15 ม.               

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



                   รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเตมิ  ครั้งที่ 5 ป/ พ.ศ.2565 

สําหรับ องค�การบริหารส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 

องค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง อําเภอศรรีัตนะ  จังหวัดศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 3  การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

ข. 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

1 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน  
1.2 แผนงาน การพาณิชย� 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค� 
เป(าหมาย งบประมาณและที่ผ�านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได4รับ 

        
 

(บาท) 
 

(บาท) 
 

(บาท) 
 

(บาท)  (บาท)     

๑ จัดซื้อป*+มน้ําซัมเมอร�สบ�านนาเจริญ เพื่อให�ประชาชนมีน้ําใช� จัดซื้อป_hมน้ําซัมเมอร�ส  ขนาด 1.5  HP   - - - - 10,000 จํานวน  1 แห�ง ประชาชนมีน้ําใช�เพื่อ 

  หมู�ที่ 13    220 โวลต�             การเกษตร สร�างอาชีพ

                    เสริม เพิ่มรายได� 

2 จัดซื้อป*+มน้ําซัมเมอร�สศูนย�พัฒนา เพื่อให�ประชาชนมีน้ําใช� จัดซื้อป_hมน้ําซัมเมอร�ส ขนาด 1.5 HP   - - - - 10,000 จํานวน  1 แห�ง มีน้ําอุปโภค-บริโรค 

  เด็กเล็กวัดบ�านสะพุง                   

                      

              
 
 
 
 

 



 


