
 
 
   

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
************************* 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาดังกล่าว ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 
2562 และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เป็นที่เรียบร้อย 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 24 และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสาธง เป็นไปย่างมีประสิทธิภาพสามารถน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง จึงประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  โดยมีผลตั้งแต่ ณ วันประกาศ เป็นต้นไป   ทั้งนี้ สามารถขอดู
รายละเอียดหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง หมู่ที่ 2 ต าบลเสาธง  
อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ โทรศัพท์ 035-777-117 

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2 

 
       สมประสงค์  นาคนาคา 

 (นายสมประสงค์  นาคนาคา) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
---------------------------------------------- 

ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ต ำบลเสำธง ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกของอ ำเภอบำงปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเสำธง ตั้งอยู่หมู่ที่  2  ต ำบลเสำธง อ ำเภอบำงปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ มีระยะทำงห่ำง
จำกอ ำเภอบำงปะหันประมำณ  8  กิโลเมตร และห่ำงจำกศูนย์รำชกำรจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ประมำณ  21  
กิโลเมตร สำมำรถเดินทำงโดยรถยนต์ส่วนตัว และรถยนต์โดยสำรประจ ำทำง สำยบำงปะหัน - อยุธยำ เนื้อที่ต ำบล
เสำธง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมำณ 13.06  ตำรำงกิโลเมตร  หรือ ประมำณ  8,162.50  ไร่ 

แผนที่ต าบลเสาธง และต าบลทางกลาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 ๒  
 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
   พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่มน้ ำท่วมถึง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนำ ไม่มีภูเขำ ไม่มีป่ำไม้ มีน้ ำไหลผ่ำน  

ทั้ง 2 ต ำบล คือ แม่น้ ำลพบุรี เหมำะแก่กำรท ำกำรเกษตรกรรม  ท ำให้เกษตรกรมีน้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรตลอดปี  
ทรัพยำกรธรรมชำติ บริเวณนี้ไม่มีป่ำไม้ เนื่องจำกที่รำบลุ่มมีน้ ำท่วมถึง ลักษณะของดินมีทั้ง ดินเหนียว ดินร่วนปน
ทรำย มีแหล่งน้ ำใต้ดินพร้อมสมควร 

อาณาเขตติดต่อ 
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับต ำบลบำงปะหัน  

   ทิศตะวันตก   : ติดต่อกับต ำบลตำนิม  
   ทิศเหนือ       : ติดต่อกับต ำบลบำงเพลิง  อ ำเภอบำงปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ   
   ทิศใต้           : ติดต่อกับต ำบลบำงระก ำ  อ ำเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิอำกำศมีลักษณะร้อนชื้น มีอุณหภูมิค่อนข้ำงสูงและมีอำกำศรอนอบอำวในฤดูร้อน สวนในฤดู

หนำวไมหนำวจัด เดือนเมษำยนเป็นเดือนที่มีอำกำศรอนจัดในรอบปี มี 3 ฤด ู
1) ฤดูร้อน  เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมำณกลำงเดือนกุมภำพันธ์ ถึง

กลำงเดือนพฤษภำคม ในระยะนี้จะมีหยอมควำมกดอำกำศต่ ำเนื่องจำกควำมรอนปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยในชวงนี้เปนลมฝำยใต ท ำใหมีอำกำศรอนอบอำวทั่วไป โดยมีอำกำศรอน
จัดอยใูนเดือนเมษำยน 

2) ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตกลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม ซึ่งเปนชวงที่มรสุมตะวันตก
เฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทย รองควำมกดอำกำศต่ ำที่พำดผำนบริเวณภำคใตของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมำพำด 
ผำนบริเวณภำคกลำง และภำคเหนือเปนล ำดับ ในระยะนี้ท ำใหมีฝนตกชุกขึ้นตั้งแตกลำงเดือนพฤษภำคมเปนตนไป 
โดยเดือนกันยำยนเปนเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุดในรอบปและเปนชวงที่มีควำมชื้นสูง 

3) ฤดูหนำว  เริ่มตั้ งแต่กลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ  ซึ่ งเป็นฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณควำมกดอำกำศสูงจำกประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติเย็นและแหง จะแผ่ลงมำปกคลุม
ประเทศไทยในชวงนี้ แตเนื่องจำกต ำบลเสำธง อ ำเภอบำงปะหัน ตั้งอยูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ซึ่งอยูในเขตภำค
กลำงอิทธิพลของบริเวณควำมกดอำกำศสูงจำกประเทศจีนที่แผลงมำปกคลุมในชวงฤดูหนำวจะชำกวำภำคเหนือและ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ท ำใหอำกำศหนำวเย็นชำกวำสองภำคดังกลำว โดยเริ่มมีอำกำศหนำวเย็น ประมำณ
กลำงเดือนพฤศจิกำยน เปนตนไป 

1.4 ลักษณะของดิน  
ลักษณะดินของพื้นที่ เป็นดินร่วนปนทรำยในบริเวณรำบลุ่มจะมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกเหมำะแก่

กำรท ำกำรเกษตร ได้แก่ท ำนำ ปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผล เช่น มะม่วง ฝรั่ง เป็นต้น 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
มีแม่น้ ำลพบุรี ผ่ำนตลอดแนว ทั้ง 2 ต ำบล คือ ต ำบลทำงกลำง และต ำบลเสำธง 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ในเขตต ำบลเสำธงไม่มีป่ำไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชำวบ้ำนปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ  2  ต ำบล แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น     
9  หมู่บ้ำน  

ต าบลเสาธง 5 หมู่บ้าน 
นำยสำมำรถ  บรรทัดเที่ยง ก ำนันต ำบลเสำธง 
นำยพิสิษฐ์ ศรีภมร          ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่  1  ต ำบลเสำธง 
นำยปรำโมทย์  ภู่แต่ง  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่  3  ต ำบลเสำธง 
นำงทิพวรรณ มะลิแย้ม  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่  4  ต ำบลเสำธง 
นำยอดุร  โฉมยำ   ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่  5  ต ำบลเสำธง 

ต าบลทางกลาง 4 หมู่บ้าน     
นำยสมหมำย  เฉลิมทอง  ก ำนันต ำบลทำงกลำง 
นำยรำเชนทร์ หอมระรื่น  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่  1  ต ำบลทำงกลำง 
นำยอ ำนำจ  เปี่ยมบุญ  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่  2  ต ำบลทำงกลำง 
นำยธีรยุทธ สุขเกษม  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่  4  ต ำบลทำงกลำง 

2.2 การเลือกตั้ง 
กำรเลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบล

และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ ำนวน 9 หมู่บ้ำน มีกำรเลือกตั้งครั้ง
สุดท้ำยเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2555  มี นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มำจำกกำรเลือกตั้ง 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 ต าบลเสาธง 
รายละเอียด ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 

จ ำนวนประชำกรเยำวชน 
(อำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี) 

231 204 435 

จ ำนวนประชำกร 
 (อำยุ 18 - 60 ปี) 

731 697 1,428 

จ ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุ 
(อำยุมำกกว่ำ 60 ปี) 

169  284 453 

รวม 1,131 1,185 2,316 

 ต าบลทางกลาง 
รายละเอียด ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 

จ ำนวนประชำกรเยำวชน 
(อำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี) 

202 164 366 

จ ำนวนประชำกร 
(อำยุ 18 - 60 ปี) 

563   554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1 ,117 

จ ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุ 
(อำยุมำกกว่ำ 60 ปี) 

161 255 416 

รวม 926 973 1,899 
  
  ที่มำ  :    ส ำนักงำนทะเบียนรำษฎร  อ ำเภอบำงปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
               ข้อมูล  ณ  วันที่  28  มีนำคม  2562 
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4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

จำกกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนพบว่ำ ประชำกรอำยุ 15 – 60 ปีเต็ม ร้อยละ 99  อ่ำนเขียน
ภำษำไทยและคิดเลขอย่ำงง่ำยได้ เด็กอำยุ 6 – 14  ปี ร้อยละ 99 ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 9  ปี  ได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4  หรือเทียบเท่ำ และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงำนท ำ ร้อยละ 99  ด้ำนกำรศึกษำอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหำคือ 
ยังไม่สำมำรถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ ๆ ได้ กำรแก้ปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก กำรสนับสนุนอำหำรเสริมนม อำหำรกลำงวัน ในกับทำงโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ กับทำงโรงเรียน   

4.1.1 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง จ ำนวน 2 แห่ง   
        - จ ำนวนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบำลและปฐมวัย 2 คน 
   - จ ำนวนเด็กปฐมวัย    23 คน 
4.1.2 โรงเรียนประถมศึกษำสังกัด สพฐ. จ ำนวน 2 แห่ง ได้แก่   
        1) โรงเรียนวัดเสำธงเก่ำ (ถึงสุขประชำสรรค์) 
      - จ ำนวนครู       5  คน 
   - จ ำนวนเด็กนักเรียน 107 คน 
        2) โรงเรียนวัดทำงกลำง 
      - จ ำนวนครู      13  คน 
   - จ ำนวนเด็กนักเรียน   152 คน 
4.1.3 ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรประจ ำต ำบล 1  แห่ง 

4.2 สาธารณสุข 
-  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ    2 แห่ง 
-  ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน     - แห่ง 
-  อัตรำกำรมีและใช้ส้วมรำดน้ ำ   ร้อยละ 100 

4.3 อาชญากรรม 
ไม่มีเหตุอำชญำกรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุกำรณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชำชน และท ำลำยทรัพย์สิน

ของรำชกำร ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก็ได้ด ำเนินกำรป้องกันกำรเกิดเหตุดังกล่ำว จำกกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำน
พบว่ำ  ส่วนมำกครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัติภัยอย่ำงถูกวิธี  มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4.4 ยาเสพติด 
ปัญหำยำเสพติดในต ำบลเสำธงที่ผ่ำนมำมีผู้เสพที่เข้ำรับกำรบ ำบัดฟ้ืนฟู และฝึกอบรม จ ำนวน 6 

รำย  และยังไม่พบผู้ค้ำ เหตุผลก็เนื่องมำจำกว่ำได้รับควำมร่วมมือกับทำงผู้น ำ  ประชำชน  หน่วยงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ ำ กำรแก้ไขปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมำรถท ำได้
เฉพำะตำมอ ำนำจหน้ำที่เท่ำนั้น เช่น กำรณรงค์ กำรประชำสัมพันธ์ กำรแจ้งเบำะแส กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้  ถ้ำ
นอกเหนือจำกอ ำนำจหน้ำที่  ก็เป็นเรื่องของอ ำเภอหรือต ำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก็ได้ให้
ควำมร่วมมือมำโดยตลอด 
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4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
- ผู้สูงอำยุที่รับเบี้ยยังชีพ  จ ำนวน 848 รำย  (ข้อมูลเดือนมิถุนำยน 2561) 
- ผู้พิกำรที่รับเบี้ยควำมพิกำร  จ ำนวน  206 รำย (ข้อมูลเดือนมิถุนำยน 2561) 
- ผู้ป่วยเอดส์ (HIV) ที่แพทย์ได้รับรองและท ำกำรวินิจฉัยแล้ว  จ ำนวน 1 รำย 
- รับลงทะเบียนและประสำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จ ำนวน 4 รำย 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

จำกถนนสำยเอเชีย (ทำงหลวงหมำยเลข 32) กม.ที่ 78 เลี้ยวขวำเข้ำ อ ำเภอบำงปะหัน ตำม
ทำงหลวงหมำยเลข 347 ประมำณ 500  เมตร เลี้ยวขวำเข้ำทำงหลวงชนบท อย 3005  บ้ำนเสำธง ระยะทำง
ประมำณ 2.5 กม. 

กำรคมนำคมทำงบก ได้แก่    
-  รถสองแถว สำยอยุธยำ - เสำธง ผ่ำนถนนสำยหลักในต ำบล 

5.2 การไฟฟ้า 
รับผิดชอบและด ำเนินกำรโดยกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอบำงปะหัน ในปัจจุบันมีไฟฟ้ำอย่ำง

ทั่วถึงทุกหมู่บ้ำน และก ำลังพัฒนำและขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร ไฟฟ้ำแสงสว่ำงให้ทั่วถึง   

5.3 การประปา 
    ประปำหมู่บ้ำน โดยหมู่บ้ำนด ำเนินกำรเอง  9  หมู่บ้ำน  

5.4 โทรศัพท์ 
ในเขตต ำบลเสำธง มีกำรสื่อสำรที่ส ำคัญได้แก่  ทำงโทรศัพท์บ้ำนและโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมี

เครือข่ำยของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้แก่ AIS, DTAC, True  

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 

โดยพืชที่นิยมปลูก  ได้แก่ ข้ำว ไม้ผล เช่น แตงโม ฝรั่ง มะม่วง  มะพร้ำว ฯลฯ ไม้ดอกไม้ประดับ 
เช่น ดอกบัว ดำวเรือง มะลิ ใบเตย ฯลฯ พืชไร่  เช่น  ข้ำวโพด พืชผัก เช่น   แตงกวำ คะน้ำ กวำงตุ้ง มะเขือ   
ถั่วฝักยำว มะนำว มันเทศ พริก ผักชี ต้นหอม บวบ ฯลฯ 

6.2 การประมง 
ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เพ่ือบริโภคภำยในครอบครัว และน ำบำงส่วนมำจ ำหน่ำยเพ่ือเป็นรำยได้

เสริม เช่น ไก่ เป็ด ปลำนิล ปลำดุก กบ ฯลฯ 

6.3 การปศุสัตว์ 
- 
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6.4 การบริการ  
- ร้ำนปะยำง/ซ่อมรถ จ ำนวน  2 แห่ง (หมู่ 1 = 1 แห่ง,หมู่ 5 = 1 แห่ง) 
- ร้ำนตัดผม,เสริมสวย จ ำนวน  2 แห่ง (หมู่ 1 = 1 แห่ง,หมู่ 2 = 1 แห่ง) 
-  ร้ำนตัดเย็บเสื้อผ้ำ จ ำนวน  3 แห่ง (หมู่ 1 = 1 แห่ง,หมู่ 5 = 1 แห่ง) 

6.5 การท่องเที่ยว 
ในเขตต ำบลเสำธง ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  

กำรจัดงำนประเพณีต่ำง ๆ 

6.6 อุตสาหกรรม 
- โรงงำนท ำอิฐมอญ จ ำนวน 1 แห่ง  
- บริษัท เอม อิเล็คทริค จ ำกัด (ประเทศไทย)   จ ำนวน 1 แห่ง 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
- ร้ำนขำยอำหำรตำมสั่ง จ ำนวน 4 แห่ง  (หมู ่1 = 4 แห่ง,หมู่ 2 = 1 แห่ง หมู่ที่ 4 = 1 แห่ง)      
- ร้ำนขำยของช ำ ต ำบลเสำธง จ ำนวน 16 แห่ง (หมู ่1 = 6 แห่ง,หมู ่2 = 2 แห่ง,หมู ่3 = 2 แห่ง, 

หมู ่4 = 4 แห่ง,หมู ่5 = 2 แห่ง)     
- ร้ำนขำยของช ำ ต ำบลทำงกลำง  จ ำนวน 17 แห่ง (หมู่ 1 = 6 แห่ง,หมู่ 2 = 4 แห่ง,หมู่ 3 = 4 แห่ง

,หมู่ 4 = 3 แห่ง)        
          - ร้ำนขำยก๋วยเตี๋ยว จ ำนวน 7 แห่ง (หมู ่2 = 2 แห่ง,หมู ่3 = 3 แห่ง,หมู ่4 = 2 แห่ง) 

 - ร้ำนรับซื้อของเก่ำ จ ำนวน 1 แห่ง (หมู ่5 ต.เสำธง) 
กลุมวิสาหกิจชุมชน 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนดีเด่น 

- กลุ่มหัตถกรรมหวำย   หมู่ 4  ต ำบลทำงกลำง    
- กลุ่มจักสำนเข่งปลำทู  หมู่ 4  ต ำบลทำงกลำง   
- กลุ่มสำนตะกร้ำจำกปอป่ำน หมู่ 3 ต ำบลทำงกลำง   
- กลุ่มข้ำวไรซ์เบอรี่ sk-organic  หมู่ 1 ต ำบลทำงกลำง  

6.8 แรงงาน 
ประชำกรส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 80 ประกอบอำชีพเกษตรกรรม รองลงมำเป็นอำชีพรับจ้ำง

ทั่วไป พนักงำนบริษัท ค้ำขำย ธุรกิจส่วนตัว ข้ำรำชกำร/พนักงำนของรัฐ ตำมล ำดับ 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 

ประชำชนส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ โดยมีข้อมูลศำสนสถำน (วัด) จ ำนวน 4 แห่ง ดังนี้  
1) วัดเสำธงเก่ำ   ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ต ำบล เสำธง 
2) วัดเสำธงใหม่  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  ต ำบล เสำธง 
3) วัดเทพธำรำรำม   ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ต ำบล เสำธง 
4) วัดทำงกลำง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ต ำบล ทำงกลำง 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันสงกรำนต์   13 - 15 เมษำยน ของทุกปี 
-  ประเพณีลอยกระทง   เดือนพฤศจิกำยน ของทุกปี 
-  ประเพณีวันเข้ำพรรษำ  ออกพรรษำ เดือนกรกฎำคม และ ตุลำคม ของทุกปี 
-  ประเพณีทอดกฐิน   ประมำณเดือนตุลำคม - พฤศจิกำยน ของทุกปี 
-  ประเพณีท ำบุญกลำงบ้ำน เจ้ำพ่ออ่ำวขอน   ประมำณเดือน พฤศจิกำยน ของทุกปี 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชำชนในเขตต ำบลเสำธงได้อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น ได้แก่  วิธีกำรท ำ

เครื่องจักสำรใช้ส ำหรับในครัวเรือน   
ภาษาถิ่น  ส่วนมำกร้อยละ 99  พูดภำษำไทยภำคกลำง 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
- กลุ่มจักรสำนหวำย 
- กลุ่มหัตกรรมป่อป่ำน 
- กลุ่มสำนเข่งปลำทู 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ า  ที่ใช่ในกำรอุปโภค - บริโภค  เป็นน้ ำที่ได้จำกน้ ำฝน และน้ ำดิบจำกแม่น้ ำป่ำสัก (อยู่นอก

เขต) ส ำหรับน้ ำใต้ดินมีปริมำณน้อย  ไม่สำมำรถน ำขึ้นมำใช้ให้พอเพียงได้ และบำงแห่งเค็ม ไม่สำมำรถใช้ดื่มและ
อุปโภคได้ 

8.2 ป่าไม้  ในเขตต ำบลเสำธงไม่มีป่ำไม ้

8.3 ภูเขา  ในเขตต ำบลเสำธงไม่มีภูเขำ 

8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ของต ำบลเสำธงส่วนมำกเป็นพ้ืนที่ส ำหรับเพำะปลูก ที่อยู่อำศัย  ร้ำนค้ำ  วัด โรงเรียน  

ตำมล ำดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สำธำรณะ ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่ก็ได้แก่ ดิน น้ ำ ต้นไม้  อำกำศ
ที่ไม่มีมลพิษ ปัญหำคือ เนื่องจำกว่ำพ้ืนที่บำงส่วนเป็นดินเค็ม น้ ำใต้ดินก็เค็ม ไม่สำมำรถที่จะน ำน้ ำจำกใต้ดินมำใช้ใน
กำรอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอำศัยน้ ำดิบจำกแหล่งอ่ืน และน้ ำฝน น้ ำในกำรเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มี แหล่งน้ ำใช้ใน
กำรเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหำคือยังไม่สำมำรถหำแหล่งน้ ำส ำหรับกำรเกษตรได้เพ่ิมข้ึน  เพรำะพ้ืนที่ส่วนมำกเป็นของ
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ประชำชน  เอกชน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง  ได้แก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำเพ่ือท ำกำรเกษตรจัดท ำ
โครงกำรเพ่ือแก้ปัญหำให้กับประชำชนและเป็นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชน   เช่น โครงกำรขุดลอกคูคลอง 
วำงท่อระบำยน้ ำเพ่ือกำรเกษตร และขุดเจำะบ่อบำดำลเพ่ือกำรเกษตร อีกทั้งโครงกำรปลูกต้นไม้ ในพ้ืนที่สำธำรณะ
รวมทั้งปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ของต ำบลให้ร่มรื่นสวยงำม ให้เป็นเมืองน่ำอยู่ เป็นกำรรักษำสภำพแวดล้อม 

9. อ่ืน ๆ 
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

                ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 1) จ านวนบุคลากร       

                     ข้าราชการประจ า  ประกอบด้วย 
     ข้าราชการส่วนท้องถิ่น                 จ านวน  9 คน 
  -  ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน   7 คน 
      -  กองคลัง                    จ ำนวน  1 คน 
  -  กองช่ำง              จ ำนวน  1 คน 

 ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง                      จ านวน     25     คน 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน   18 คน 

    -  ลูกจ้ำงประจ ำ     จ ำนวน  - คน 
 -  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   จ ำนวน  5 คน 
 -  พนักงำนจ้ำงทั่วไป    จ ำนวน  2 คน 
 -  ลูกจ้ำงชั่วครำว (จ้ำงเหมำบริกำร)  จ ำนวน  11 คน 

     กองคลัง                   จ านวน  3 คน 
      -  ลูกจ้ำงประจ ำ    จ ำนวน  - คน 

   -  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   จ ำนวน  1 คน 
   -  พนักงำนจ้ำงทั่วไป    จ ำนวน  - คน 
   -  ลูกจ้ำงชั่วครำว (จ้ำงเหมำบริกำร)  จ ำนวน  2 คน 

 กองช่าง               จ านวน  4 คน 
      -  ลูกจ้ำงประจ ำ    จ ำนวน  - คน 

   -  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   จ ำนวน  - คน 
   -  พนักงำนจ้ำงทั่วไป    จ ำนวน  - คน 
   -  ลูกจ้ำงชั่วครำว (จ้ำงเหมำบริกำร)  จ ำนวน  4 คน      

 บุคลากรในส่วนของผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 14     คน 
    -   ผู้บริหำรและผู้ช่วยผู้บรหิำร     จ ำนวน   4        คน 
    -   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  10       คน 
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2) ระดับการศึกษาของบุคลากร  ข้าราชการประจ า 

   พนักงานส่วนต าบล     จ านวน  9 คน 
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  7 คน  

   -  ประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ   จ ำนวน  - คน 
   -  ปวช./ปวส./อำชีวศึกษำ   จ ำนวน  - คน 
   -  ปริญญำตรี     จ ำนวน  3 คน 
   -  สูงกว่ำปริญญำตรี    จ ำนวน  4  คน 

           กองคลัง      จ านวน  1 คน 
   -  ประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ   จ ำนวน  - คน 
   -  ปวช./ปวส./อำชีวศึกษำ   จ ำนวน  - คน 
   -  ปริญญำตรี     จ ำนวน  1 คน 
   -  สูงกว่ำปริญญำตรี    จ ำนวน  -  คน 

             กองช่าง      จ านวน  1 คน 
   -  ประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ   จ ำนวน  - คน 
   -  ปวช./ปวส./อำชีวศึกษำ   จ ำนวน  - คน 
   -  ปริญญำตรี     จ ำนวน  - คน 
   -  สูงกว่ำปริญญำตรี    จ ำนวน  1  คน 

  ลูกจ้างประจ า                จ านวน     -         คน 
    ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  - คน 
    -  ประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ   จ ำนวน  -  คน 

   -  ปวช./ปวส./อำชีวศึกษำ   จ ำนวน  -  คน 
   -  ปริญญำตรี     จ านวน  - คน 

    -  ประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ   จ ำนวน  -  คน 
   -  ปวช./ปวส./อำชีวศึกษำ   จ ำนวน  -  คน 
   -  ปริญญำตรี     จ ำนวน  -  คน 

    กองช่าง      จ านวน  - คน 
   -  ประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ   จ ำนวน  -  คน 
   -  ปวช./ปวส./อำชีวศึกษำ   จ ำนวน  -  คน 
   -  ปริญญำตรี     จ ำนวน  -  คน 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ                 จ านวน     7         คน 
    ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  5 คน 
    -  ประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ   จ ำนวน  -  คน 

   -  ปวช./ปวส./อำชีวศึกษำ   จ ำนวน  2  คน 
   -  ปริญญำตรี     จ ำนวน  3  คน 

    กองคลัง      จ านวน  2 คน 
    -  ประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ   จ ำนวน  -  คน 
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   -  ปวช./ปวส./อำชีวศึกษำ   จ ำนวน  -  คน 
   -  ปริญญำตรี     จ ำนวน  2  คน 

   กองช่าง      จ านวน  - คน 
   -  ประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ   จ ำนวน  -  คน 
   -  ปวช./ปวส./อำชีวศึกษำ   จ ำนวน  -  คน 
   -  ปริญญำตรี     จ ำนวน  -  คน 

   พนักงานจ้างท่ัวไป     จ านวน  2  คน 
    ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  2  คน 
    -  ประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ   จ ำนวน  2  คน 

   -  ปวช./ปวส./อำชีวศึกษำ   จ ำนวน  -  คน 
   -  ปริญญำตรี     จ ำนวน  -  คน 

    กองคลัง      จ านวน  -  คน  
    -  ประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ   จ ำนวน  -  คน 

   -  ปวช./ปวส./อำชีวศึกษำ   จ ำนวน  -  คน 
   -  ปริญญำตรี     จ ำนวน  -  คน 

     กองช่าง      จ านวน  -  คน 
  -  ประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ   จ ำนวน  -  คน 
  -  ปวช./ปสว./อำชีวศึกษำ   จ ำนวน  -  คน 
  -  ปริญญำตรี     จ ำนวน  -  คน 

   ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)   จ านวน  16  คน 
    ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  11  คน 
    -  ประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ   จ ำนวน  11  คน 

   -  ปวช./ปวส./อำชีวศึกษำ   จ ำนวน  -  คน 
   -  ปริญญำตรี     จ ำนวน  -  คน 

    ส่วนการคลัง     จ านวน  1 คน  
    -  ประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ   จ ำนวน  -  คน 

   -  ปวช./ปวส./อำชีวศึกษำ   จ ำนวน  1  คน 
   -  ปริญญำตรี     จ ำนวน  -  คน 

     ส่วนโยธา     จ านวน  4 คน 
  -  ประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ   จ ำนวน  2  คน 
  -  ปวช./ปสว./อำชีวศึกษำ   จ ำนวน  2  คน 
  -  ปริญญำตรี     จ ำนวน  -  คน 

 ข้าราชการการเมือง     จ านวน    14      คน 
              ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร                จ านวน     4       คน 

  -  ประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ   จ ำนวน  3 คน 
  -  ปวช./ปวส./อำชีวศึกษำ   จ ำนวน  1 คน 
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  -  ปริญญำตรี     จ ำนวน  - คน 
  -  สูงกว่ำปริญญำตรี    จ ำนวน  -  คน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล              จ านวน    10      คน 
  -  ประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ   จ ำนวน  7 คน 
  -  ปวช./ปวส./อำชีวศึกษำ   จ ำนวน  - คน 
  -  ปริญญำตรี     จ ำนวน  3 คน 
  -  สูงกว่ำปริญญำตรี    จ ำนวน  -  คน 

 3) เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
   งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     -  เครื่องพ่นหมอกควัน    จ ำนวน             2   เครื่อง 

-  รถบรรทุกขยะ ขนำด 1 ตัน   จ ำนวน   1  คัน 

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     -  ถังดับเพลิง     จ ำนวน             1   ชุด 

-  เครื่องสูบน้ ำแบบหอยโข่ง   จ ำนวน             2   เครื่อง 
     -  เรือไฟเบอร์กลำสขนำดใหญ่   จ ำนวน             1   ล ำ 

-  เรือพลำสติกขนำดใหญ่    จ ำนวน             21   ล ำ 

    งานส านักงาน 
     -  รถยนต์กระบะ     จ ำนวน   1   คัน 
   -  รถกระเช้ำไฟฟ้ำ    จ ำนวน   1 คัน 
   -  รถบรรทุก 6 ล้อ    จ ำนวน  1 คัน 
     -  เครื่องคอมพิวเตอร์    จ ำนวน   6 เครื่อง 

   -  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ   จ ำนวน   2 เครื่อง 
     -  เครื่องถ่ำยเอกสำร    จ ำนวน     2  เครื่อง 

     -  กล้องดิจิตอล             จ ำนวน   1    เครื่อง    
     -  เครื่องโทรสำร                  จ ำนวน            1   เครื่อง   
     -  เครื่องพิมพ์ดีด      จ ำนวน  1     เครื่อง  

-  เครื่องโทรศัพท์    จ ำนวน   1   เครื่อง 
   -  ล้อวัดระยะ     จ ำนวน   1 อัน 

     -  เครื่องตัดหญ้ำ     จ ำนวน     9   เครื่อง 
     -  เครื่องฉีดยำฆ่ำหญ้ำ            จ ำนวน   2  เครื่อง    

     -  เครื่องขยำยเสียง                 จ ำนวน            3  เครื่อง   
     -  เครื่องท ำน้ ำร้อนน้ ำเย็น     จ ำนวน  1     เครื่อง  
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ส่วนที ่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ
ประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท า
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579)  สรุปย่อได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ความเป็นมา 
2)  
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 ความเป็นมา 
   คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558  เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20  ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2579) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ 3   (ปี 2560  เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ     ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ2 
คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติ
การตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
  คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยก
ร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
  ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหาร
ประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559  ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  (ตุลาคม 2559  -  กันยายน 2564 ) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5  ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาใน
ระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
  การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศใน    ระยะยาว 
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนานาประเทศ
ไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความ
เหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อม ๆ กับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษา
ความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่าง   
ถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติก าลังด าเนินการยกร่างอยู่ใน
ขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบาย
แห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไป
พร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน   
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ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

           

 2) วิสัยทัศน์          

    “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจ าชาติวา  “มั่นคง มั่ งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน  
ดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ  อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอ านาจ
รัฐ การด ารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยูอยางมั่นคงของชาติ และประชาชนจาก ภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและ ของความเปนมนุษย ์
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3) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
    ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ นั้นจ าเป็น

จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของ   ทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์     “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์
ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเป็นธรรม  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประกอบไปด้วย 6 ด้าน ดังนี้    

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง  
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข         
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง

ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม        



๑๘ 
 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล         

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนา

ระบบเมอืงศูนย์กลางความเจริญ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานา

ประเทศส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

  (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
  (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย      

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
  (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน 
  (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 

  (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  

6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
  (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
  (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ    
  (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
       

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12    

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12  เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งแปลง 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น ประเทศที่
พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืนด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ วิสัยทัศน์และ
เป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี  2579  ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี เป็นกรอบ ที่แผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12  มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปี ต่อจากนี้ไป
พิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
ของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีทั้งนี้โดยได้ค านึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อ ๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
 จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้ 

 1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมท่ีดี  
มีจิตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
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2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมได้รับความเป็นธรรม ในการเข้าถึง   
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ เข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได ้

3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจ
ฐานรากและสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า      

4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ 
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน เชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา 

6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ การ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ อนุ
ภูมิภาคภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ 
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และโลก  

เป้าหมายรวมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่ดี
ของสังคมมีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ รับผิดชอบ
และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และ
มีความเป็นไทย 

2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ ง  
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
และเป็นธรรมกลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน บริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก   ที่
เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการ ผลิตและ 
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ ชั้นสูงใหม่ๆ ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนรวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือ  ลดความเหลื่อมล้ า   
โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัย สนับสนุน  อาทิ ระบบ   
โลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิต และบริการ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่  ประเทศเพ่ือ
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อย กว่าร้อยละ 7 
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ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับ การจัดการอย่าง    
ถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม 
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา 
อาชญากรรมลดลงปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความ
พร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ ก าหนด 
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่าเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญใน
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก  อัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของ ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และอาเซียนสูงขึ้น 

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย  อ านาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า ลดลง  เพิ่มการ
ใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อิสระมากขึ้นโดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ อันดับความยากง่ายใน
การด าเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ สูง ฐานภาษีกว้างข้ึน และ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและ ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนฯ กลุ่ม 1 

   (จังหวัดนนทบุรี จังหวดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี)  

วิสัยทัศน์ 
 “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม แหล่งการ

ลงทุนอุตสาหกรรม นวัตกรรม ครัวสุขภาพไทย และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่ยั่งยืน” 

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์  

  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต การตลาดโดยใช้นวัตกรรมยกระดับสินค้า
เกษตร การแปรรูป อุตสาหกรรม และ
ผู้ประกอบการ SME 4.0  

กลยุทธ์ :  
1.พัฒนาส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตร 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
2.เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของสถานประกอบการ 
และผู้ประกอบการ SME ภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจบริการตอบสนอง
ตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง  
3.พัฒนาส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือลด
ต้นทุนภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ SME ใน
กลุ่มจังหวัด  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่ง
ท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัยให้
ได้ มาตรฐานสากลเพ่ือสร้างความประทับใจแก่
นักท่องเที่ยว  

กลยุทธ์ :  
1. พัฒนาส่งเสริมฟ้ืนฟูและเพ่ิมศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวก ความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัด  
2. การบริหารจัดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมประเพณี และท่องเที่ยววิถีชุมชน อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
3. เพ่ิมศักยภาพและยกระดับการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวที่ทันสมัยทั่วถึง และ
กว้างขวาง  

    
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากร
น้ า มลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณภาพ และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากผักตบชวา โดยใช้นวัตกรรม  

กลยุทธ์ :  
1. การบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ ของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
๒. รักษา ฟ้ืนฟูจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม (น้ าเสีย
ของแม่น้ า/ชุมชน และแหล่งอุตสาหกรรม) โดยน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์เพ่ือแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  
๓. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการผักตบชวา เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบโครงข่าย
คมนาคม Logistic พัฒนาสภาพแวดล้อม ขยะมูล
ฝอยและการจัดการเมือง และชุมชนให้น่าอยู่  

กลยุทธ์ :  
1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงข่าย
คมนาคมขนส่ง และปรับปรุงระบบป้องกันน้ าท่วม
พ้ืนที่เศรษฐกิจให้มีความพร้อมและเกิดประโยชน์
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างสูงสุด  
2. พัฒนาระบบ Logistics (ทางบก ทางน้ า ทาง
ราง) และระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือสนับสนุนใน
การกระจายสินค้า ไปสู่พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก EEC และกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง  
3. บริหารจัดการขยะปรับปรุงภูมิทัศน์เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของเมือง/ชุมชน ให้เป็นระเบียบ
สวยงาม  
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1.3.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

          วิสัยทัศน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Vision) 
“อยุธยานครประวัติศาสตร์ น่าเที่ยว น่าอยู่ ก้าวสู่สากล” 

          เป้าประสงค์รวม 
1. เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่น่าท่องเที่ยวระดับสากล 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
3. ภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นการพัฒนา 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการ สู่มาตรฐานสากล 

  วัตถปุระสงค ์ (1) พัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ไปสู่มาตรฐานสากล 
     (2) เพ่ิมมูลค่าด้านการท่องเที่ยว 

 ตัวชี้วัด   (1) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 7) 
     (2) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว (ร้อยละ 5) 
     (3) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายต่อวันในการท่องเที่ยว (ร้อยละ 7) 

 แนวทางการพัฒนา 
     (1) ฟ้ืนฟูและดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานการท่องเที่ยว 

และการเพ่ิมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
     (2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ชุมชน/ท้องถิ่น 

     (3) ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว การตลาด การลงทุน และการ   
ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 

วัตถุประสงค์  (1) เพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างมีดุลยภาพ 
  (2) ส่งเสริมระบบป้องกันสาธารณภัยที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  (3) พัฒนาสังคมและจัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภคและ 

สาธารณูปการให้รองรับต่อการขยายตัวของชุมชน 

  ตัวชี้วัด        (1) ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากหลักสูตรของ 
โรงเรียนผู้สูงอายุ (ร้อยละ 75) 

     (2) ร้อยละของต าบลที่มีระบบดูแลผู้สูงอายุ (ร้อยละ 100) 
     (3) ร้อยละของครอบครัวเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมค่ายครอบครัวล้อมรัก  

(ร้อยละ 75) 
     (4) ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการและแก้ไขปัญหาความ 

เดือดร้อน (ร้อยละ 80) 
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     (5) อัตราคดีอาญาต่อประชากรแสนคนลดลง (ร้อยละ 26) 
     (6) จ านวนข้อร้องเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมลดลง (จ านวน 15 เรื่อง)  
     (7) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกก าจัดอย่างถูกวิธีเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 65) 

 แนวทางการพัฒนา 
     (1) พัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่เพ่ือเมืองน่าอยู่  
     (2) เตรียมการป้องกันและควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการ 

ขยายตัวของชุมชน 
     (3) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ 

การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงและเพียงพอต่อความต้องการ 
     (4) การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 

ประชาชน เสริมสร้างครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง และพัฒนาคนทุกช่วงวัย 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ โดย
ใช้นวัตกรรม และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ 

วัตถุประสงค์ (1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมภาคเกษตรโดยใช้นวัตกรรม 
และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ 

 (2) เพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ 
(3) ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน และ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

(SME) โดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด   (1) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของแปลง/ฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย (ร้อยละ 5) 
  (2) พ้ืนที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าปีละ 3,000 ไร่ 

(3) ระดับการผ่านเกณฑ์การประเมินอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่การพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระดับ 2) 

(4) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP (ร้อยละ 10) 
(5) ร้อยละของโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ส าเร็จตามเป้าหมาย  

(ร้อยละ 80) 
(6) ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรม  

(ร้อยละ 80) 
(7) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  

ที่ได้รับการพัฒนา (ร้อยละ 10)  
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1.3.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอบางปะหัน 

วิสัยทัศน์ “อ าเภอบางปะหัน  อ าเภอแห่งความปลอดฝุ่น  ปลอดภัย  ปลอดความ
ยากจน  รักษาวัฒนธรรม คุณธรรม  พัฒนาสู่ความเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฝั่งตะวันออกของแม่น้ าป่าสัก” 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาแหล่งน  า  ความอุดมสมบูรณ์ ทางทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์  มีแหล่งน้ าและระบบชลประทานที่ดีและเพียงพอต่อความต้องการด้าน

การเกษตร มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 
1.  พัฒนาระบบชลประทานเพ่ือให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงน้ าได้ 
2. พัฒนาแหล่งน้ าภายในอ าเภอให้สมบูรณ์น้ าไหลเวียนได้สะดวก 
3. ส่งเสริมพัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์

ปลอดจากมลภาวะ 
4. เสริมสร้างและท าความเข้าใจระหว่างผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นท่ี  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านความปลอดภัย 
เป้าประสงค์   ประชาชนมีสุขภาพดี อาชญากรรมลดลง ปราศจากยาเสพติด 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กลยุทธ์ 
1.   ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด 
2. รณรงค์การดูแลสุขภาพและการปรับการบริการด้านสุขภาพ 
3. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านแก้ไขปัญหาความยากจน 
เป้าประสงค์  ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาศักยภาพคน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญความช านาญเพ่ือรองรับต่อ 

ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร 
2. พัฒนาศักยภาพทรัพยากร  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนฝีมือแรงงาน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินค้าทางการเกษตร 
4. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  เพื่อการพัฒนาไปสู่ขบวนการวิสาหกิจชุมชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม คุณธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์  ประชาชนมีสุขภาพและมีชีวิตทางเกษตรปลอดภัยและยั่งยืน หวงแหน
อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและน้ าบรรจุเข้าในหลักสูตรการเรียนรู้ของเยาวชนเพื่อ

ปลูกจิตส านึกและรัก หวงแหนทรัพยากรอันมีค่า 
2. ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร 
3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาประเพณีอันดีงาม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  เน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองหลวงของจังหวัดด้านฝั่ง
ตะวันออกของแม่น  าป่าสัก 

เป้าประสงค์  การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและภาคเกษตรเป็นรากฐานเศรษฐกิจ
ของจังหวัด ด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ าป่าสัก 

กลยุทธ์ 
1.   พัฒนาด้านการคมนาคม ทั้งทางบกทางน้ า 
2. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยว 
3. เป็นศูนย์กลางทางด้านคมนาคม 

 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

กรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 

วิสัยทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนและตอบสนองนโยบายของรัฐบนพื นฐาน
ของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่น มีการบูรณาการบริหารจัดการในพื นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ” 

พันธกิจ 
1. จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี 
2. จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต/สุขภาพและการกีฬา 
3. จัดให้มีการเกษตรอินทรีปลอดสารพิษ 
4. จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบร้อย 
5. จัดให้มีการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม 
6. จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. จัดให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8. จัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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9. จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
10. จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
11. จัดให้มีการกีฬาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ/การท่องเที่ยว 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. มีโครงสร้างพ้ืนฐาน  การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคท่ัวถึง 
2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
3. มีการพัฒนาชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสงบเรียบร้อย 
4. มีการลงทุนและพาณิชยกรรม  ในพ้ืนที่มากข้ึน 
5. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 
6. ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้ 

มากขึ้น 
7. มีมาตรฐานการบริหารและบรกิารการท่องเท่ียวในระดับสากล และมีนักท่องเท่ียวมากขึ้น 
8. เพ่ิมจุดมุ่งหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
9. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

กรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 

1.1  การก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าพร้อมมีการ
เชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างอ าเภอ 

1.2  การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
1.3  การขยายเขตบริการโทรศัพท์สาธารณะให้ทั่วถึง 
1.4  การขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง 
1.5  การจ ากัดน้ าหนักรถบรรทุกของรถยนต์ไม่ให้เกินมาตรฐาน มีการติดตั้งป้ายห้ามมิ

ให้รถทุกชนิดที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่ก าหนดหรือเม่ือรวมน้ าหนักรถกับน้ าหนักรถบรรทุก 
1.6  การจัดท าผังเมืองรวม 
1.7  พัฒนาระบบการชลประทานเพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึง 
1.8  พัฒนาระบบจราจร 

2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2.1  การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
 2.2  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
 2.3  การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 2.4  ด้านสวสัดิการชุมชน 
 2.5  การป้องกันยาเสพติด 
 2.6  การสงเคราะห์ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
 2.7  การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
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 2.8  การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนน ภัยจากสารเคมีและวัตถุ
อันตรายและภัยจากการกระท าของมมนุษย์ 
 

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 3.1  ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 3.2  การมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่น 
 3.3  การส่งเสริมประชาธิปไตย/การมีส่วนร่วม 

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 
 4.1  ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผน 
 4.2  ด้านการส่งเสริมการลงทุน 
 4.3  ด้านการส่งเสริมการพาณิชย์ 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.2  การจัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 5.3  การก าจัดและจัดการขยะ 
 5.4  การควบคุมมาตรฐานความดังของเสียง/ฝุ่นละออง 
 5.5  การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี   
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1  การส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.2  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและฟ้ืนฟูบูรณะโบราณสถาน  โบราณวัตถุ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
7.1  การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
7.2  การสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
7.3  การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
7.4  การรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
7.5  การป้องกันอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว 
7.6  การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
7.7  การเพ่ิมจ านวนและระยะเวลาการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
8.1  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
8.2  การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) 
8.3  ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
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8.4  สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ 
8.5  การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน 
8.6  การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่น 
8.7  การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
9.1  การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 
9.2  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ  และการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance) 
9.3  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 วิสัยทัศน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์    ในอุดมคติ 

ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

“พัฒนาท้องถิ่นเข้มแข็ง บริการสาธารณะ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตท่ีดี” 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงไว้  7  
ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 

1.2 การขยายประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
1.3 การขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง 
1.4 การพัฒนาระบบชลประทานเพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึง 

2. ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.1 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
2.2 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
2.3 การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข 
2.4 การพัฒนาด้านสวัสดิการชุมชน 
2.5 การป้องกันยาเสพติด 
2.6 การสงเคราะห์สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
2.7 การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
2.8 การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนน ภัยจากสารเคมีและ
วัตถุอันตราย และภัยจากการกระท าของมนุษย์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.2 การส่งเสริมประชาธิปไตย/การมีส่วนร่วม 

 4. ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
4.2 การก าจัดและการจัดการขยะ 
4.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ 

 5. ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารตีประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.1 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

6. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

6.1 การส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
6.2 การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

7.1 การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 
7.2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ และการบริการประชาชนโดย 
ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
7.3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการ
ตรวจสอบควบคุม 
 

 
2.3 เป้าประสงค์ 

1) มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่สะดวกครบถ้วน 
2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลให้ได้รับโอกาสในการศึกษาการพัฒนาศักยภาพทาง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
3) รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม

ในการปกครองและการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
4) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
5) ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาประเพณีภูมิปัญญาชาวบ้าน ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
6) ประชาชนใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพ่ึงตนเองได้ 
7) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   

 

2.4 ตัวชี วัด 
ร้อยละของความส าเร็จของเป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 
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2.5 ค่าเป้าหมาย 
1) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
2) ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    
3) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
4) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
5) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

 

2.6 กลยุทธ์ 
1) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภค

และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากลรองรับประชาคมอาเซียน 
3) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม   ลด

ต้นทุน เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิม
ช่องทางตลาด 

4) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

5)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
6)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการ

ของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

7)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและ
ความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

8)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
อยุธยา โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

9) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

10) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
11) ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ  ในการเตรียมความพร้อมใน

การป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ สนับสนุน
การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

12) พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ล าคลองให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้าง
จิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่

จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล    

เป้าประสงค์  

ตัวชี วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ ใช้การวิ เคราะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
ที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ด้านเศรษฐกิจ 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. อยู่ไม่ห่างจากตัวเมือง ใกล้กับถนนสายหลักคือถนน
สายเอเชีย 
2. ภายในจังหวัดมีนิคมอุตสาหกรรม 5 แห่ง 
3. พื้นที่เอ้ืออ านวยต่อการท าเกษตรกรรม 
4. การระบบขนส่งทั้งทางถนน และระบบรางมีสถานี
รถไฟ 2 แห่ง 

1. ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบ
อาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาดรายได้ 
2. ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้าน
เศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
3. ไม่มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
4. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญ 
2. การเกษตรเป็นสาขาการผลิตที่ส าคัญของจังหวัด 
3. ใกล้เส้นทางคมนาคมสายหลัก  สามารถรองรับการ
ขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

1. ปริมาณน้ าในการท าการเกษตรในฤดูแล้งไม่เพียงพอ 
2. ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกต่ าและมีความผันผวนสูง 
3. การใช้สารเคมีในการเกษตร 
4. เทคโนโลยีทันสมัยมีราคาแพง 

 

2) ด้านสังคม 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ชุมชนมีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความ
ปลอดภัย 
2. มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของ อบต. 2 แห่ง  
3. มีวัด 4 แห่ง 
4. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 

1. ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. 
ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 
2. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
3. จ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนในสังคม 
 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. รัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุข และสวัสดิการ
ชุมชนต่าง ๆ 
3. มีหน่วยงานต่างๆให้ความรู้ด้านสุขภาพและการรักษา 
 

1. ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. สถาบันครอบครัวไม่แข็งแรง ครอบครัวมีโอกาสเจอ
กันน้อยลงเนื่องจากปัญหาปากท้อง 
3. ความเจริญทางวัตถุ/ค่านิยมในสังคมปัจจุบัน 
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3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ในพ้ืนที ่
2. เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้ความส าคัญ  
3. เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ภัยธรรมชาติที่รุนแรงเกิดได้น้อย 

1. ปัญหาผักตบชวา และวัชพืชในล าคลอง 
2. ปัญหาการใช้สารเคมีในการท าการเกษตร 
3 . ปัญ หาความไม่ชั ด เจนในการด าเนิ นการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกในการช่วยกันดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. เป็นท้องถิ่นท่ีไร้มลพิษทางอากาศ 

1. ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการช่วยกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ประชาชนยั ง ให้ ความร่วมมือน้อยการการท า
การเกษตรปลอดสารพิษ 

 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  ได้จัดให้มีการประชาคมเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนา

ท้องถิ่น ในการนี้จึงได้น าข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งผ่านการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน การส ารวจ/ออกพ้ืนที่ ข้อมูล
ความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) และข้อมูลการจัดท าแผน
ชุมชนของต าบลเสาธง มาวิเคราะห์และสรุปปัญหาความต้องการของประชาชนได้ดังนี้ 

 

ปัญหา   สภาพปัญหา/สาเหตุ 
1. ด้านการศึกษา 1. บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ 

2. ขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 

2. ด้านเศรษฐกิจ 1. ปัญหาความยากจน ค่าครองชีพสูง 
2. การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ าท าให้รายได้    
ไมเ่พียงพอกับรายจ่าย 
4. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
5. ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
6. ปัญหาพ้ืนที่การเกษตรจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง 
7. ปัญหาด้านการตลาด ขาดตลาดรับซื้ออย่างต่อเนื่อง และปัญหาด้าน
ราคารับซื้อผลผลิตที่มีความผันผวนสูง 
 

3. ด้านสังคม 1. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
2. ปัญหาครอบครัว สังคมไม่เข้มแข็ง 
3. การดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุจากรัฐยังไม่ทั่วถึง และมี
ข้อจ ากัดจากระเบียบของทางราชการมาก 



๓๙ 
 

ปัญหา   สภาพปัญหา/สาเหตุ 
4. ด้านสิ่งแวดล้อม 1. ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2. ปัญหาผักตบชวา วัชพืช 
3. สภาพคลองตื้นเขิน 
4. ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ 

5. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 1. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมการการพัฒนาท้องถิ่น 
2. การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ การให้บริการประชาชนยังไม่ทั่วถึง ขาด
การบริการเชิงรุก 

6. ด้านบริการสาธารณะ 1. ถนนช ารุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ 
2. ถนนไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากเป็นถนนลูกรังและแคบไม่มีไหล่ทาง 
3. งบประมาณที่มีไม่สามารถจัดท าบริการสาธารณะได้ครบทุกด้าน และไม่
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
4. น้ าส าหรับอุปโภค - บริโภคยังไม่เพียงพอ 
5. ไฟทางสาธารณะยังไม่เพียงพอ 

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. ๐1

ยุทธศาสตร์
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

๑) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน
   ๑.๑ แผนงำนเคหะและ 29       20,237,700  80     42,171,700   51     30,642,700   45     41,537,700   13     14,737,700  218   149,327,500  
ชุมชน

รวม 29       20,237,700  80     42,171,700   51     30,642,700   45     41,537,700   13     14,737,700  218   149,327,500  
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
   ๒.๑ แผนงำนบริหำรงำน 9         1,487,000    9       1,487,000     9       1,487,000     9       1,487,000     9       1,487,000    45     7,435,000       
ท่ัวไป
   ๒.2 แผนงำนกำรศึกษำ 9         3,307,080    9       3,307,080     9       3,307,080     9       3,307,080     9       3,307,080    45     16,535,400    
   ๒.3 แผนงำนสำธำรณสุข 9         259,000       10     439,000       10     439,000       10     439,000       10     439,000       49     2,015,000       
   ๒.4 แผนงำนสร้ำงควำม 24       1,835,000    25     1,865,000     25     1,865,000     25     1,865,000     25     1,865,000    124   9,295,000       
เข้มแข็งของชุมชน
   ๒.5 แผนงำนสังคม 2         46,500         2       46,500         2       46,500         2       46,500         2       46,500         10     232,500         
สงเครำะห์

รวม 53       6,934,580    55     7,144,580     55     7,144,580     55     7,144,580     55     7,144,580    273   35,512,900    

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม 5 ปีปี ๒๕๖5

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. ๐1

ยุทธศาสตร์
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม 5 ปีปี ๒๕๖5

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

3) ยุทธศาสตร์ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย
    3.1 แผนงำนกำรรักษำ 8         419,000       9       729,000       9       679,000       9       679,000       9       679,000       44     3,185,000       
ควำมสงบภำยใน

รวม 8         419,000       9       729,000       9       679,000       9       679,000       9       679,000       44     3,185,000       
4) ยุทธศาสตร์ด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการลงทุน
และพาณิชยกรรม
    4.1 แผนงำนกำรเกษตร 3         40,000         3       40,000         3       40,000         3       40,000         3       40,000         15     200,000         

รวม 3         40,000         3       40,000         3       40,000         3       40,000         3       40,000         15     200,000         
5) ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    5.1 แผนงำนสำธำรณสุข -      -               2       60,000         2       130,000       2       130,000       2       130,000       8       450,000         

รวม -      -               2       60,000         2       130,000       2       130,000       2       130,000       8       450,000         
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. ๐1

ยุทธศาสตร์
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม 5 ปีปี ๒๕๖5

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

6) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
    6.1 แผนงำนกำรศำสนำ 4         420,000       4       440,000       4       440,000       4       440,000       4       440,000       20     2,180,000       
วัฒนธรรมและนันทนำกำร

รวม 4         420,000       4       440,000       4       440,000       4       440,000       4       440,000       20     2,180,000       
7) ด้านการส่งเสริม
การท่องเท่ียว
    7.1 แผนงำนสร้ำงควำม -      -               -    -               -    -               -    -               -    -               -    -                 
เข้มแข็งของชุมชน

รวม -      -               -    -               -    -               -    -               -    -               -    -                 
8) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความย่ังยืน
    8.1 แผนงำนบริหำร -      -               -    -               -    -               -    -               -    -               -    -                 
งำนท่ัวไป

รวม -      -               -    -               -    -               -    -               -    -               -    -                 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. ๐1

ยุทธศาสตร์
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม 5 ปีปี ๒๕๖5

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

9) ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี
    9.1 แผนงำนบริหำร 2         400,000       4       7,450,000     3       7,400,000     3       3,400,000     2       400,000       14     19,050,000    
งำนท่ัวไป

รวม 2         400,000       4       7,450,000     3       7,400,000     3       3,400,000     2       400,000       14     19,050,000    
รวมท้ังส้ิน 99       28,451,280  157   58,035,280  127   46,476,280  121   53,371,280  88     23,571,280  592   209,905,400  
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑ ต.เสาธง เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา

ถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ ม. 
ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
๑,๗๔๐ ตร.ม.

๑,๐๒๐,๐๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

๒ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒ ต าบลเสาธง เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา

ถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
๑,๘๐๐ ตร.ม.

๑,๐๔๐,๐๐๐ ๑,๐๔๐,๐๐๐ ๑,๐๔๐,๐๐๐ ๑,๐๔๐,๐๐๐ ๑,๐๔๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

๓ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่  ๔  ต.เสาธง เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา

ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๒๑๕  ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
๘๖๐  ตร.ม.

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๔ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ ต าบลเสาธง เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา

ถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
๑,๘๐๐ ตร.ม.

๑,๐๔๐,๐๐๐ ๑,๐๔๐,๐๐๐ ๑,๐๔๐,๐๐๐ ๑,๐๔๐,๐๐๐ ๑,๐๔๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

๕ ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามจุด
เส่ียงหมู่ท่ี ๑-๕ ต.เสาธง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา

จ านวนท่ีติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะตามจุดเส่ียง

๑,๙๙๙,๔๐๐ ๑,๙๙๙,๔๐๐ ๑,๙๙๙,๔๐๐ ๑,๙๙๙,๔๐๐ ๑,๙๙๙,๔๐๐ ปีละ ๕ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

๖ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมูท่ี ๑
 ต. ทางกลาง เช่ือมต่อหมู่ท่ี ๓ ต.เสาธง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรังขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
สูง ๐.๐๗ ม. ยาว ๑,๐๐๐ 
ม. ลงลูกรัง ปริมาณไม่น้อย
กว่า ๖๐๐.๐๐ ลบ.ม.

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

๗ โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะตามจุดเส่ียง หมู่ท่ี ๑-๔ ต.
ทางกลาง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา

จ านวนท่ีติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะตามจุดเส่ียง

๑,๙๙๙,๔๐๐ ๑,๙๙๙,๔๐๐ ๑,๙๙๙,๔๐๐ ๑,๙๙๙,๔๐๐ ๑,๙๙๙,๔๐๐ ปีละ ๔ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๘ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ ต.ทางกลาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา

ถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ ม. 
ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
๑,๗๔๐ ตร.ม.

๑,๐๒๐,๐๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

๙ ก่อสร้างถนนดินพร้อม ลงลูกรัง หมู่ ๔
 ต าบล ทางกลาง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรังขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 
สูง ๑.๕๐ ม. ยาว ๓๕๐ ม. 
ลูกรัง ปริมาณไม่น้อยกว่า 
๒๑๐ ลบ.ม. พร้อมท่อ
ระบายน้ า เส้นผ่าน 
ศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม.

๑,๒๖๘,๙๐๐ ๑,๒๖๘,๙๐๐ ๑,๒๖๘,๙๐๐ ๑,๒๖๘,๙๐๐ ๑,๒๖๘,๙๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐2/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดท าสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 

โรงเรียนวัดเสาธงเก่า
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็กปฐมวัยภายในท้องถ่ิน 

มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบ
ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

จัดท าสนามเด็กเล่น
จ านวน 1 แห่ง

          100,000           100,000  1 แห่ง เด็กปฐมวัยภายใน
ท้องถ่ิน 

มีพัฒนาการ
สมบูรณ์ตามวัยครบ

ท้ัง 4 ด้าน

ส านักปลัด

2 โครงการจัดท าสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
โรงเรียนวัดทางกลาง

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็กปฐมวัยภายในท้องถ่ิน 

มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบ
ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

จัดท าสนามเด็กเล่น
จ านวน 1 แห่ง

          100,000           100,000  1 แห่ง เด็กปฐมวัยภายใน
ท้องถ่ิน 

มีพัฒนาการ
สมบูรณ์ตามวัยครบ

ท้ัง 4 ด้าน

ส านักปลัด

3 โครงการจัดท าสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี
ส าหรับท ากิจกรรมพักผ่อน
หย่อนใจและออกก าลังกาย

จัดท าสวนหย่อม
จ านวน 1 แห่ง

            50,000             50,000 1 แห่ง เด็กปฐมวัยภายใน
ท้องถ่ิน 

มีพัฒนาการ
สมบูรณ์ตามวัยครบ

ท้ัง 4 ด้าน

ส านักปลัด

4 โครงการก่อสร้างห้องน้ าคนพิการ เพ่ือให้คนพิการได้รับความ
สะดวกในการใช้บริการ

ห้องน้ าคนพิการ
จ านวน 1 แห่ง

          490,000  1 แห่ง คนพิการได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงาน อบต.

เสาธง
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้

ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ
ส านักงาน อบต.เสาธง 

จ านวน 1 หลัง
       1,000,000  1 หลัง เพ่ืออ านวยความ

สะดวกให้ประชาชน
ท่ีมาติดต่อราชการ

กองช่าง

6 ซ่อมแซมศาลาทุกหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญญไปมา

ซ่อมแซมศาลาทุกหมู่บ้าน        2,000,000         2,000,000 ปีละ 9 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง

7 ก่อสร้างท่อระบายน้ าทุกหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
จ านวน 9 หมู่บ้าน

       2,000,000        2,000,000        2,000,000         2,000,000        2,000,000 ปีละ 9 แห่ง เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้ประชาชน

กองช่าง

8 ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 5 ต าบลเสาธง
หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 4 ต าบลทางกลาง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ซ่อมแซมถนนฯ 
จ านวน 9 หมู่บ้าน

          500,000           500,000           500,000            500,000           500,000 ปีละ 9 แห่ง ประชาชนได้ความ
สะดวก

กองช่าง

9 ซ่อมแซมเสียงตามสาย
หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 5 ต าบลเสาธง
หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 4 ต าบลทางกลาง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร

ซ่อมแซมเสียงตามสาย
จ านวน 9 หมู่บ้าน

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ปีละ 9 แห่ง ประชาชนได้
รับทราบข้อมูลฯ

กองช่าง

10 ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 5 ต าบลเสาธง
หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 4 ต าบลทางกลาง
(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบางปะหัน)

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

 ขยายเขตไฟฟ้าฯ
จ านวน 9 หมู่บ้าน

๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ปีละ 9 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

46 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี ๑ ต าบลเสาธง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ ก่อสร้างลานตากข้าวข้างหนองบัว ขนาด ๒๐ x

 ๔๐ ม. หรือมีพท.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.
เพ่ือให้ประชาชนมีลานตากข้าว ก่อสร้างลานตากข้าว

จ านวน ๑ แห่ง
๔๒๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง มีลานตากข้าว กองช่าง

๒ ก่อสร้างถนนลูกรังทางลงบ้านนายพวง นาเมือง 
ถึงเส้นหลังบ้านนางผวน

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรังฯ
จ านวน ๑ แห่ง

๑๒๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง

๓ เปิดทางหลวงสาธารณะพร้อมลงลูกรังบริเวณ
บ้านนางสังวาลย์ ติดแม่น้ าลพบุรี

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

เปิดทางหลวงสาธารณะฯ
จ านวน ๑ แห่ง

๒๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง

๔ โครงการซ่อมแซม,ปรับปรุงอาคารออกก าลัง
กายกว้าง 9.80 เมตร ยาว 9.80 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 96.00 ตาราเมตร หมู่ท่ี 1 ต.
เสาธง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ซ่อมแซมอาคารออก
ก าลังกาย

จ านวน 1 แห่ง

 ๑๗๕,๐๐๐       ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

๕ โครงการไฟฟ้าส่องสว่างลานกีฬาบริเวณหน้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเสาธง 
หมู่ท่ี 1 ต.เสาธง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ไฟฟ้าส่องสว่างลานกีฬา
 จ านวน 1 แห่ง

 ๕๐,๐๐๐       ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

๖ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามคลองส่งน้ า 24 ขวา ตรงข้ามสถานีอนามัย  
หมู่ท่ี 1 ต.เสาธง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
 จ านวน 1 แห่ง

 ๒,๐๐๐,๐๐๐       ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี ๑ ต าบลเสาธง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหน้า

สถานีต ารวจบางปะหัน หมู่ท่ี 1 ต.เสาธง
(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบางปะหัน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จ านวน 1 แห่ง

 ๓๐๐,๐๐๐       ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

8 โครงการเปิดทางหลวงสาธารณะประโยชน์ 
เส้นทางบริเวณหน้าบ้านนายสายชล

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

เปิดทางหลวงสาธารณะฯ
จ านวน ๑ แห่ง

 ๓๐๐,๐๐๐       ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบริเวณเส้นหน้า
บ้านเลขท่ี 44 หมู่ 1 ต.เสาธง กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 150 ม.

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
จ านวน 1 แห่ง

 ๒๗๕,๐๐๐ ๒๗๕,๐๐๐     ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

10 ก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ก่อสร้างถนนฯ
จ านวน ๑ แห่ง

๕๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง

11 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ซ่อมแซมไฟฟ้าฯ
จ านวน ๑ แห่ง

๔๒๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง

12 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบเสียงไร้สาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ

จัดซ้ือพร้อมติดต้ังฯ 
จ านวน ๑ แห่ง

๒๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้
รับทราบข้อมูลฯ

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี ๑ ต าบลเสาธง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๓ จัดซ้ือพร้อมติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ

(พลังงานแสงอาทิตย์)
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
จัดซ้ือพร้อมติดต้ังฯ 

จ านวน ๑ แห่ง
๕๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ

ความสะดวก
กองช่าง

14 ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ซ่อมแซมประปาฯ
จ านวน ๑ แห่ง

๑,๐๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

๑๕ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ก่อสร้างประปา
จ านวน ๑ แห่ง

๑,๐๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

16 ขุดลอกคลองส่งน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร

ขุดลอกคลองส่งฯ
จ านวน ๑ แห่ง

๑,๐๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี ๒ ต าบลเสาธง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ เปล่ียนท่อเมนประปาใหม่ท้ังชุด เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ

อุปโภคบริโภค
เปล่ียนท่อเมนประปาฯ

จ านวน ๑ แห่ง
๕๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชานมีน้ าใช้

อุปโภคบริโภค
กองช่าง

๒ เปิดทางหลวงสาธารณะประโยชน์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

เปิดทางหลวงฯ
จ านวน ๑ แห่ง

๒๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้
รับความสะดวก

กองช่าง

๓ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ซ่อมแซมไฟฟ้าฯ
จ านวน ๑ แห่ง

๓๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกฯ

กองช่าง

๔ จัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบเสียงไร้สาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

จัดซ้ือพร้อมติดต้ังฯ
จ านวน ๑ แห่ง

๓๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลฯ

กองช่าง

5 โครงการซ่อมแซมไฟ้ฟาสาธารณะ หมู่ท่ี 2 
ต.เสาธง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะจ านวน 1 แห่ง

๑๐๐,๐๐๐ ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

6 โครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ท่ี 2 ต.เสาธง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ซ่อมแซมเสียงตามสาย
จ านวน 1 แห่ง

 ๓๕๐,๐๐๐   ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี ๒ ต าบลเสาธง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบเสียงไร้สาย

หมู่ท่ี 2 ต.เสาธง
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

จัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบ
เสียงไร้สาย 

จ านวน 1 แห่ง

 ๕๐๐,๐๐๐   ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

8 โครงการเปิดทางหลวงสาธารณะประโยชน์วาง
ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

เปิดทางหลวง
สาธารณะประโยชน์

จ านวน 1 แห่ง

 ๓๐๐,๐๐๐   ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

9 โครงการเสริมขยายคันดินสูบน้ า หมู่ท่ี 2 ต.เสา
ธง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

เสริมขยายคันดินสูบน้ า 
จ านวน 1 แห่ง

 ๒๕๐,๐๐๐   ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

10 โครงการเสริมไหล่ทางถนนหมู่ท่ี 2 ต.เสาธง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

เสริมไหล่ทางถนน
จ านวน 1 แห่ง

 ๕๐,๐๐๐   ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ

ได้รับควมปลอดภัย
ในการสัญจรไป - มา

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี ๒ ต าบลเสาธง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ิมเฟส หมู่ท่ี 2 ต.เสา

ธง 
(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบางปะหัน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ขยายเขตฟ้าเพ่ิมเฟส
จ านวน 1 แห่ง

๓๐๐,๐๐๐   ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ

ได้รับควมปลอดภัย
ในการสัญจรไป - มา

กองช่าง

12 ก่อสร้างห้องน้ าชาย-หญิงด้านข้างอาคาร
อเนกประสงค์

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนท่ีมาใช้สถานท่ี

ก่อสร้างห้องน้ าฯ 
จ านวน 1 แห่ง

 ๑๐,๐๐๐   ปีละ 1 แห่ง    ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ในการใช้สถานท่ี

กองช่าง

13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมข้างถนนหมู่ท่ี 2 
ต.เสาธง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
จ านวน 1 แห่ง

 ๑๐๐,๐๐๐   ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ

ได้รับควมปลอดภัย
ในการสัญจรไป - มา

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณวัดเสาธงเก่า หมู่ท่ี 2 ต.เสาธง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ก่อสร้างลานกีฬา
ลานคอนกรีต
จ านวน 1 แห่ง

 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

15 ก่อสร้างถนนเข้าออกภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ก่อสร้างถนนเข้าออกฯ 
จ านวน ๑ แห่ง

๕๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชน
ได้รับความสะดวก

กองช่าง

16 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ 
(พลังงานแสงอาทิตย์)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

จัดซ้ือพร้อมติดต้ังฯ
จ านวน ๑ แห่ง

๙๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกฯ

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

52 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี ๒ ต าบลเสาธง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
17 ซ่อมแซมท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 2 ต.เสาธง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก
ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 

จ านวน 1 แห่ง
          490,000 ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ในการใช้
น้ าอุปโภคบริโกค

กองช่าง

18 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ก่อสร้างประปา
จ านวน ๑ แห่ง

๑,๐๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

19 ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน
จ านวน ๑ แห่ง

๑,๐๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

53 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี ๓ ต าบลเสาธง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองชลประทาน

(หน้าบ้านครูเชียร) ขนาด ๘.๐๐x๑๐.๐๐ ม.
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ก่อสร้างสะพาน คสล.
จ านวน ๑ แห่ง

350,000          ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกฯ

กองช่าง

2 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จ านวน 4 จุด หมู่ท่ี 3 ต.เสาธง กว้าง 4.00 
เมตร (ความยาวรวม 455 ตร.ม. หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1820 ตร.ม.

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ซ่อมแซมถนน คสล. 
จ านวน 4 จุด

       1,160,000 ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ

ได้รับควมปลอดภัย
ในการสัญจรไป - มา

กองช่าง

๓ เปิดทางหลวงสาธารณะประโยชน์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

เปิดทางหลวงสาธารณะ
จ านวน ๑ แห่ง

            20,000 ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง

๔ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะจ านวน ๑ แห่ง

          350,000 ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง

๕ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตรยาว 550 เมตร บริเวณสายข้าง
โรงงานเอม อิเล็คทริค

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง
จ านวน 1 แห่ง

          500,000 ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ

ได้รับควมปลอดภัย
ในการสัญจรไป - มา

กองช่าง

๖ โครงการก่อสร้างสะพานคสล. ข้ามคลองส่งน้ า 
คลอง 24 ขวา

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ก่อสร้างสะพานข้าม
คลองส่งน้ า ฯ 
จ านวน 1 แห่ง

       2,000,000 ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ

ได้รับควมปลอดภัย
ในการสัญจรไป - มา

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

54 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี ๓ ต าบลเสาธง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการยกระดับทางข้ึน - ลงถนนสาย 347 

(บริเวณข้างหอถึงสุข)
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ยกระดับทางข้ึน-ลง
ถนนฯ จ านวน 1 แห่ง

          200,000 ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ

ได้รับควมปลอดภัย
ในการสัญจรไป - มา

กองช่าง

๘ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ท่ี 3
 ต.เสาธง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง
จ านวน 1 แห่ง

          500,000 ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ

ได้รับควมปลอดภัย
ในการสัญจรไป - มา

กองช่าง

๙ โครงการยกระดับถนนทางข้ึนลง  
(บริเวณข้างหอถึงสุข) หมู่ท่ี 3 ต.เสาธง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

        ยกระดับถนนฯ   
    จ านวน 1 แห่ง

          200,000 ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ

ได้รับควมปลอดภัย
ในการสัญจรไป - มา

กองช่าง

๑๐ โครงการซ่อมแซมศาลาพักผู้โดยสาร หมู่ท่ี 3 
ต.เสาธง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้รถโดยสาร

ประจ าทาง

ซ่อมแซมศาลาพัก
ผู้โดยสาร 

จ านวน 1 แห่ง

          250,000 ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการใช้

รถโดยสาร
ประจ าทาง

กองช่าง

๑๑ ก่อสร้างถนนเข้าออกภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนเข้าออก
จ านวน ๑ แห่ง

          500,000 ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

55 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี ๓ ต าบลเสาธง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๒ จัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบเสียงไร้สาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ

ข้อมูลข่าวสาร
จัดซ้ือพร้อมติดต้ังฯ

จ านวน ๑ แห่ง
          350,000 ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้

รับทราบข้อมูลฯ
กองช่าง

๑๓ จัดซ้ือพร้อมติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ
(พลังงานแสงอาทิตย์)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

จัดซ้ือพร้อมติดต้ังฯ
จ านวน ๑ แห่ง

            90,000 ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกฯ

กองช่าง

๑๔ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ก่อสร้างประปา
จ านวน ๑ แห่ง

๑,๐๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

๑๕ ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน
จ านวน ๑ แห่ง

        1,000,000 ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี ๔ ต าบลเสาธง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดเสาธงใหม่  เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์  ก่อสร้างศาลาฯ

จ านวน ๑ หลัง
          800,000  ปีละ ๑ 

แห่ง
 ประชาชนได้ใช้

ประโยชน์
 กองช่าง

2 ขุดลอกหนองตีพริก เช่ือมต่อหมู่ ๒ ทางกลาง  เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ าใช้ใน
การเกษตร

 ขุดลอกหนองตีพริกฯ 
จ านวน ๑ แห่ง

          500,000  ปีละ ๑ 
แห่ง

 ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร

 กองช่าง

3 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายหมู่ท่ี 4 
ต าบลเสาธงเช่ือมต่อหมู่ท่ี 2 ต าบลตานิม
(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบางปะหัน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรังฯ 
จ านวน  1  แห่ง

           500,000   ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ

ได้รับควมปลอดภัย
ในการสัญจรไป - มา

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 312 เมตร พร้อมพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,248 ตารางเมตร พร้อมงานวางท่อ
ระบายน้ าฝน และบ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 4 ต.เสาธง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรังฯ 
จ านวน  1  แห่ง

           500,000   ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ

ได้รับควมปลอดภัย
ในการสัญจรไป - มา

กองช่าง

5 โครงการซ่อมแซมถนนสายหมู่ท่ี 4 ต.เสาธง
เช่ือมต่อหมู่ท่ี 2 ต.ตานิม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ซ่อมแซมถนน ฯ 
จ านวน 1 แห่ง

           500,000   ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ

ได้รับควมปลอดภัย
ในการสัญจรไป - มา

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

57 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี ๔ ต าบลเสาธง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการซ่อมแซม,ปรับปรุงและต่อเติมศาลา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 ต.เสาธง
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ซ่อมแซมถนน ฯ
จ านวน 1 แห่ง

          500,000 ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ

ได้รับควมปลอดภัย
ในการสัญจรไป - มา

กองช่าง

7 ก่อสร้างถนนเข้าออกภายในหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

 ก่อสร้างถนนฯ
จ านวน ๑ แห่ง

          500,000  ปีละ ๑ 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกฯ

 กองช่าง

8 เปิดทางหลวงสาธารณะประโยชน์  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

 เปิดทางหลวง
จ านวน ๑ แห่ง

            20,000  ปีละ ๑ 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกฯ

 กองช่าง

9 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

 ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ

จ านวน ๑ แห่ง

          200,000  ปีละ ๑ 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกฯ

 กองช่าง

10 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบเสียงไร้สาย  เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร

 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังฯ
จ านวน ๑ แห่ง

           200,000  ปีละ ๑ 
แห่ง

 ประชาชนได้
รับทราบข้อมูลฯ

 กองช่าง

11 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ
(พลังงานแสงอาทิตย์)

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

 จัดซ้ือพร้อมติดต้ัง
ไฟฟ้าฯ

จ านวน ๑ แห่ง

           350,000  ปีละ ๑ 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

 กองช่าง

12 ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ าใช้ใน
การอุปโภคบริโภค

 ซ่อมแซมประปา
จ านวน ๑ แห่ง

        1,000,000  ปีละ ๑ 
แห่ง

 ประชาชนได้มีน้ า
ใช้ฯ

 กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

58 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี ๔ ต าบลเสาธง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ าใช้ใน

การอุปโภคบริโภค
 ก่อสร้างประปา
จ านวน ๑ แห่ง

        1,000,000  ปีละ ๑ 
แห่ง

 ประชาชนได้มีน้ า
ใช้ฯ

 กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

59 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี ๕ ต าบลเสาธง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างถนนลาดยางสายหลักตลอดเส้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา
 ซ่อมแซมถนนลาดยาง

ฯจ านวน ๑ แห่ง
          350,000  ปีละ ๑ 

แห่ง
 ประชาชนได้รับ

ความสะดวก
 กองช่าง

2 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายหลัก
(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบางปะหัน)

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

 ขยายเขตไฟฟ้าฯ
จ านวน ๑ แห่ง

          350,000  ปีละ ๑ 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

 กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านผู้ใหญ่
อุดร โฉมยา หมู่ท่ี 5 ต.เสาธง กว้าง 3.50 ม. 
ยาว 370 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1295 ตร.ม.

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
จ านวน 1 แห่ง

          500,000 ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ

ได้รับควมปลอดภัย
ในการสัญจรไป - มา

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (สายข้าง
บ้านเลขท่ี 3) กว้าง หมู่ท่ี 5 ต.เสาธง กว้าง 
3.00 ม. ยาว 335 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,005 ตร.ม.

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ก่อสร้างถนนลาดยางฯ 
จ านวน 1 แห่ง

          500,000 ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ

ได้รับควมปลอดภัย
ในการสัญจรไป - มา

กองช่าง

5 โครงการยกระดับถนนสายข้างบ้านนางสมพร 
พรมพิบูลย์ พร้อมรางระบายน้ าและท่อลอดถนน
 หมู่ท่ี 5 ต.เสาธง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ยกระดับถนนฯ
จ านวน 1 แห่ง

          500,000           500,000 ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ

ได้รับควมปลอดภัย
ในการสัญจรไป - มา

กองช่าง

6 เปิดทางหลวงสาธารณะประโยชน์  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

 เปิดทางหลวงฯจ านวน
 ๑ แห่ง

            20,000  ปีละ ๑ 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

 กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

60 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี ๕ ต าบลเสาธง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา
 ซ่อมแซมไฟฟ้า

สาธารณะ
จ านวน ๑ แห่ง

          350,000  ปีละ ๑ 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

 กองช่าง

8 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบเสียงไร้สาย  เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร

 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังฯ
จ านวน ๑ แห่ง

          350,000  ปีละ ๑ 
แห่ง

 ประชาชนได้
รับทราบข้อมูลฯ

 กองช่าง

9 ก่อสร้างถนนเข้าออกภายในหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

 ก่อสร้างถนนเข้าออก
จ านวน ๑ แห่ง

          500,000  ปีละ ๑ 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

 กองช่าง

10 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ
(พลังงานแสงอาทิตย์)

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังฯ
จ านวน ๑ แห่ง

           350,000  ปีละ ๑ 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

 กองช่าง

11 ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

 ซ่อมแซมประปา
จ านวน ๑ แห่ง

        1,000,000  ปีละ ๑ 
แห่ง

 ประชาชนได้มีน้ า
ใช้ฯ

 กองช่าง

12 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

 ก่อสร้างประปา
จ านวน ๑ แห่ง

        1,000,000  ปีละ ๑ 
แห่ง

 ประชาชนได้มีน้ า
ใช้ฯ

 กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี ๑ ต าบลทางกลาง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายหลัก

(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบางปะหัน)
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟ้าฯ
จ านวน ๑ แห่ง

๓๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง

๒ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังหมู่ท่ี 1 
ต.ทางกลาง กว้าง 4.00 ม. ยาว 680 ม สูง
เฉล่ีย 0.40 ม. หรือมีพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่า 2,720
 ตร.ม.

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

      ก่อสร้างถนนดิน    
 จ านวน 1 แห่ง

          500,000 ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

๓ เปิดทางหลวงสาธารณะประโยชน์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

เปิดทางหลวงฯ
จ านวน ๑ แห่ง

๒๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง

๔ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ซ่อมแซมไฟฟ้าฯ
จ านวน ๑ แห่ง

๓๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง

๕ โครงการเสริมถนนบริเวณข้างบ้าน
นายสุรพล  กระแสร์นุช หมู่ท่ี 1 ต.ทางกลาง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

เสริมถนน 
จ านวน 1 แห่ง

          400,000 ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง
มะดัน หมู่ท่ี  1 ต.ทางกลาง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
จ านวน 1 แห่ง

          500,000 ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี ๑ ต าบลทางกลาง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๗ โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองบริเวณ

เย้ืองหน้า บ้านนางสุมาลี  ปัดถา หมู่ท่ี 1 
ต.ทางกลาง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ก่อสร้างสะพานเหล็กฯ 
จ านวน 1 แห่ง

          500,000 ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

๘ โครงการเสริมไหล่ทางถนนบริเวณเส้นบ้าน
นายธรรมรงค์ศักด์ิ  ชินวงษ์ หมู่ท่ี 1 ต.ทางกลาง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

เสริมไหล่ทาง 
จ านวน 1 แห่ง

            50,000 ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

๙ โครงการซ่อมแซมถนนเส้นหลังบ้าน
นางบุญช่วย บรรทัดเท่ียง ถึงสายข้างบ้าน
นายสุรพล กระแสร์นุช พร้อมบ่อพักและท่อ
ระบายน้ า

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ซ่อมแซมถนน 
จ านวน 1 แห่ง

          500,000           500,000 ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

๑๐ โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลอง
ชลประทาน หมู่ท่ี 1 ต.ทางกลาง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ซ่อมแซมสะพานไม้ 
จ านวน 2 แห่ง

          300,000 ปีละ 2 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

๑๑ ก่อสร้างถนนเข้าออกภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ก่อสร้างถนนฯ
จ านวน ๑ แห่ง

๕๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี ๑ ต าบลทางกลาง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๒ จัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบเสียงตามสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ

ข้อมูลข่าวสาร
จัดซ้ือพร้อมติดต้ังฯ

จ านวน ๑ แห่ง
๓๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้

รับทราบฯ
กองช่าง

๑๓ จัดซ้ือพร้อมติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ
(พลังงานแสงอาทิตย์)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

จัดซ้ือพร้อมติดต้ังฯ
จ านวน ๑ แห่ง

๓๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง

๑๔ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

 ก่อสร้างประปา
จ านวน ๑ แห่ง

        1,000,000  ปีละ ๑ 
แห่ง

 ประชาชนได้มีน้ า
ใช้ฯ

 กองช่าง

๑๕ ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ซ่อมแซมประปา
จ านวน ๑ แห่ง

๑,๐๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้มีน้ าใช้ฯ กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี ๒ ต าบลทางกลาง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายหลัก

(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบางปะหัน)
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
ขยายเขตไฟฟ้าฯ 
จ านวน ๑ แห่ง

          350,000 ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง

๒ จัดซ้ือพร้อมติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ
(พลังงานแสงอาทิตย์)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

จัดซ้ือพร้อมติดต้ังฯ 
จ านวน ๑ แห่ง

          350,000 ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง

๓ โครงการบูรณะและปรับปรุงท่ีสาธารณะบริเวณ
ติดถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากบ้านนายสุชิน 
 นิลแสงสุข ถึงก าแพงวัดทางกลาง หมู่ท่ี 2 
ต.ทางกลาง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

บูรณะและปรับปรุง
ท่ีสาธารณาะบริเวณติด

ถนนคอนกรีต 
จ านวน 1 แห่ง

          150,000 ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

๔ โครงการซ่อมแซมถนนและลงลูกรังไหล่ทาง
ถนนหลัก หมู่ท่ี 2 ต.ทางกลาง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ซ่อมแซมและลงลูกรัง
ไหล่ทาง 

จ านวน 1 แห่ง

            50,000 ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

๕ โครงการเปิดทางหลวงสาธารณะ (จุดท่ียังไม่ได้
เปิด) หมู่ท่ี 2 ต.ทางกลาง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

เปิดทางหลวงสาธารณะ
 จ านวน 2 แห่ง

            20,000 ปีละ 2 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี ๒ ต าบลทางกลาง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๖ โครงการก่อสร้างหอประชุมอาคารอเนกประสงค์

หมู่ท่ี 2 ต.ทางกลาง
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ก่อสร้างหอประชุม
อาคาร อเนกประสงค์  

จ านวน 1 แห่ง

          500,000 ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านนาง
ทองชุบ หมู่ท่ี 2 ต.ทางกลาง
(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบางปะหัน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ขยายไฟฟ้าสาธารณะฯ 
จ านวน 1 แห่ง

          300,000 ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

๘ ก่อสร้างถนนเข้าออกภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ก่อสร้างถนนฯ 
จ านวน ๑ แห่ง

          500,000 ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง

๙ เปิดทางหลวงสาธารณะประโยชน์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

เปิดทางหลวงฯ 
จ านวน ๑ แห่ง

            20,000 ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง

๑๐ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ซ่อมแซมไฟฟ้าฯ 
จ านวน ๑ แห่ง

           350,000 ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง

๑๑ จัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบเสียงตามสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารฯ

จัดซ้ือพร้อมติดต้ังฯ 
จ านวน ๑ แห่ง

           350,000 ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง

๑๒ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ าใช้ ใน
การอุปโภคบริโภค

ก่อสร้างประปา 
จ านวน ๑ แห่ง

        1,000,000 ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้ มีน้ า
ใช้ฯ

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี ๒ ต าบลทางกลาง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๓ ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ าใช้ในการ

อุปโภคบริโภค
ซ๋อมแซมประปา 
จ านวน ๑ แห่ง

        1,000,000 ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้ มีน้ า
ใช้ฯ

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี ๓ ต าบลทางกลาง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ ขุดลอกหนองคาง  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
 ซ่อมแซมถนนภายในฯ 

จ านวน ๑ แห่ง
          500,000  ปีละ ๑ 

แห่ง
 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกฯ

 กองช่าง

๒ เปิดทางหลวงกลางทุ่งติดต่อถนนสายลพบุรี หมู่
ท่ี 3 ต.ทางกลาง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

เปิดทางหลวง 
จ านวน 1 แห่ง

            20,000             20,000 ปีละ 1 แห่ง ประชนได้รับความ
สะดวกและ

ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

๓ โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ า (ทรงแชม
เปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร 
พร้อมเจาะบ่อบาดาล

 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภค-บริโภค

 ก่อสร้างหอถังเหล็ก
จ่ายน้ า

จ านวน 1 แห่ง

       1,044,000  ปีละ 1 
แห่ง

 ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อความ

ต้องการ

 กองช่าง

๔ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

 ก่อสร้างประปา 
จ านวน ๑ แห่ง

       1,000,000  ปีละ ๑ 
แห่ง

 ประชาชนได้มีน้ า
ใช้ฯ

 กองช่าง

๕ โครงการซ่อมแซมถนนดินบริเวณเส้นบ้านเลขท่ี
 59

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

 ซ่อมแซมถนนดิน 
จ านวน 1 แห่ง

          250,000  ปีละ 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

 กองช่าง

๖ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสายคัน
คลองส่งน้ า 24 ขวา ถนนเลียบหนองใหญ่

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

 ก่อสร้างถนนดิน ฯ 
จ านวน 1 แห่ง

          450,000  ปีละ 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

 กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี ๓ ต าบลทางกลาง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๗ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ข้ามคลองส่งน้ า 24 ขวา หมู่ท่ี 3 ต.ทางกลาง
 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

 ก่อสร้างสะพานคสล.ฯ 
จ านวน 1 แห่ง

       2,000,000  ปีละ 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

 กองช่าง

๘ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองใหญ่ 
หมู่ท่ี 3 ต.ทางกลาง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

 ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ 
จ านวน 1 แห่ง

          100,000  ปีละ 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

 กองช่าง

๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณโค้ง
บ้านนายปิยะและศาลาต้นสะตือ
(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบางปะหัน)

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ

จ านวน 2 แห่ง

          300,000  ปีละ 2 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

 กองช่าง

๑๐ โครงปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 
ต.ทางกลาง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน

จ านวน 1 แห่ง

          300,000  ปีละ 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

 กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี ๓ ต าบลทางกลาง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๑ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสส์ติกคอนกรีตสาย

ศาลาตาต้อย กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม.
 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

 ก่อสร้างถนน คสล. 
จ านวน 1 แห่ง

          750,000           750,000  ปีละ 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

 กองช่าง

๑๒ ก่อสร้างถนนเข้าออกภายในหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ านวน ๑ แห่ง

          500,000  ปีละ ๑ 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกฯ

 กองช่าง

๑๓ เปิดทางหลวงสาธารณะประโยชน์บริเวณใกล้ท่ี
นายตอง แย้มขจร

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

 เปิดทางหลวงสาธารณะ
 จ านวน ๑ แห่ง

            20,000  ปีละ ๑ 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกฯ

 กองช่าง

๑๔ ก่อสร้างถนนลาดยางคันคลองกระทุ่ม เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
จ านวน 1 สาย

          500,000            500,000 ปีละ 1 แห่ง ประชนได้รับความ
สะดวกและ

ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

๑๕ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

 ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 

จ านวน ๑ แห่ง

           500,000  ปีละ ๑ 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกฯ

 กองช่าง

๑๖ จัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบเสียงตามสาย  เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร

 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังฯ 
จ านวน ๑ แห่ง

           500,000  ปีละ ๑ 
แห่ง

 ประชาชนได้
รับทราบข้อมูลฯ

 กองช่าง

๑๗ จัดซ้ือพร้อมติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ
(พลังงานแสงอาทิตย์)

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังฯ 
จ านวน ๑ แห่ง

        1,000,000  ปีละ ๑ 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกฯ

 กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี ๓ ต าบลทางกลาง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๘ ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ

อุปโภคบริโภค
 ซ่อมแซมประปาฯ 

จ านวน ๑ แห่ง
        1,000,000  ปีละ ๑ 

แห่ง
 ประชาชนได้มีน้ า

ใช้ฯ
 กองช่าง

๑๙ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายหลัก
(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบางปะหัน)

 สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา

 จ านวน ๑ แห่ง         1,000,000  ปีละ ๑ 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกฯ

 กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี ๔ ต าบลทางกลาง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายหลัก

(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบางปะหัน)
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
ขยายเขตไฟฟ้าฯ 
จ านวน ๑ แห่ง

๕๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้
รับทราบข้อมูลฯ

กองช่าง

๒ เปิดทางหลวงสาธารณะประโยชน์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

เปิดทางหลวง 
จ านวน ๑ แห่ง

๒๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ 
ทราบข้อมูลฯ

กองช่าง

๓ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ซ่อมแซมไฟฟ้าฯ 
จ านวน ๑ แห่ง

๕๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ 
ทราบข้อมูลฯ

กองช่าง

๔ โครงการไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาโรงเรียนวัด
ทางกลางหมู่ท่ี 4 ต.ทางกลาง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ไฟฟ้าส่องสว่าง
สถานกีฬาฯ

จ านวน 1 แห่ง

๒๕๐,๐๐๐ ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ

ได้รับควมปลอดภัย
ในการสัญจรไป - มา

กองช่าง

๕ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 4 
ต.ทางกลาง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ 
จ านวน 1 แห่ง

          500,000 ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ

ได้รับควมปลอดภัย
ในการสัญจรไป - มา

กองช่าง

๖ โครงการเปิดทางหลวงสาธารณะประโยชน์ 
หมู่ท่ี 4 ต.ทางกลาง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

เปิดทางหลวงสาธารณะ
ฯ จ านวน 1 แห่ง

            20,000 ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ

ได้รับควมปลอดภัย
ในการสัญจรไป - มา

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี ๔ ต าบลทางกลาง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๗ โครงการก่อสร้างถนนดินคลองตาขัน กว้าง 4 ม.

 ยาว 500 ม. พร้อมรางดินระบายน้ า หมู่ท่ี 4 
ต.ทางกลาง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

ก่อสร้างถนนดิน
คลองตาขัน 

จ านวน 1 แห่ง

          400,000           400,000 ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ

ได้รับควมปลอดภัย
ในการสัญจรไป - มา

กองช่าง

๘ ก่อสร้างถนนเข้าออกภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ก่อสร้างถนนเข้าออกฯ 
จ านวน ๑ แห่ง

๕๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ 
ทราบข้อมูลฯ

กองช่าง

๙ จัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบเสียงตามสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร

จัดซ้ือพร้อมติดต้ังฯ 
จ านวน ๑ แห่ง

          500,000 ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้รับ 
ทราบข้อมูลฯ

กองช่าง

๑๐ จัดซ้ือพร้อมติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ
(พลังงานแสงอาทิตย์)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

จัดซ้ือพร้อมติดต้ังฯ 
จ านวน ๑ แห่ง

       1,000,000 ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้มีน้ าใช้ฯ กองช่าง

๑๑ ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ซ่อมแซมประปาฯ 
จ านวน ๑ แห่ง

        1,000,000 ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้มีน้ าใช้ฯ กองช่าง

๑๒ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
จ านวน ๑ แห่ง

        1,000,000 ปีละ ๑ แห่ง ประชาชนได้มีน้ าใช้ฯ กองช่าง

๑๓ ติดต้ังไฟสนาม เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ติดต้ังไฟสนาม 
จ านวน ๙ แห่ง

        1,000,000 ปีละ ๙ แห่ง ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     2.๑  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เลือกต้ังนายก อบต. สมาชิกฯ
จัดกิจกรรมเลือกต้ังฯ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ประชาชนได้คนเก่ง

และคนดี
ส านักปลัด

๒ จัดประชุมประชาคมจัดท าแผนชุมชน เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ฯลฯ

จัดประชุมประชาคม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง ส านักปลัด

๓ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน
ส่วนต าบลและลูกจ้าง

เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างมีคุณธรรมจริยธรรม

จัดกิจกรรม ฯ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง พนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างมี
คุณธรรมฯ

ส านักปลัด

๔ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์

เพ่ือจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ
สร้างความรู้รักสามัคคีของ

ประชาชนในชุมชน

จัดกิจกรรม ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ประชาชนรู้รักสามัคคี ส านักปลัด

๕ โครงการออกหน่วย อบต.เคล่ือนท่ี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออก
บริการประชาชนนอกสถานท่ี ฯลฯ

จัดกิจกรรม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ออกบริการ
ประชาชนนอก

สถานท่ี

ส านักปลัด

๖ โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริของใน
หลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมและ
โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

จัดกิจกรรม ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ประชาชนส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ

ส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     2.๑  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๗ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม

บ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ

จ่ายค่าจ้างเหมาท้ังค่า
ส่ิงของและค่าแรงงาน

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑2 
คร้ัง

ได้บ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์

ส านักปลัด

๘ โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชนชนของ
องค์กรส่วนปกครองท้องถ่ินระดับอ าเภอ

เพ่ืออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชนชน

อุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือประชาชน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ ให้
ค าปรึกษาและได้รับ

ข้อมูลข่าวสาร

กองคลัง

๙ อุดหนุนโครงการดูแลบ ารุงรักษาภูมิทัศน์และ
บ้านเรือนไทย อบต.โพธ์ิสามต้น

เพ่ืออุดหนุนให้แก่ 
อบต.โพธ์ิสามต้น

อุดหนุน 
อบต.โพธ์ิสามต้น

๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ได้ดูแลบ ารุงรักษา
ภูมิทัศน์และ
บ้านเรือนไทย

กองคลัง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     ๒.2  แผนงาน การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ โครงการรัฐพิธี  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

งานรัฐพิธี เช่น งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา งานวันปิยมหาราช 
๒๓ ตุลาคม งานปกป้องสถาบัน

ฯลฯ

จัดโครงการรัฐพิธี ๔๗๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภักด์ิดี

ส านักปลัด

๒ โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน
(อุกหนุนโรงเรียน ๒ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒
 แห่ง)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมเด็กและ

เยาวชนภายในเขต อบต.เสาธง

จัดท าโครงการฯ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้ทักษะฯ

ส านักปลัด

๓ โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการศึกษา
(อุกหนุนโรงเรียน ๒ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒
 แห่ง)

เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้
มากย่ิงข้ึน

จัดท าโครงการฯ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้

ส านักปลัด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     ๒.2  แผนงาน การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๔ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุน
ค่าอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๒ 

แห่งเป็นเงิน 490,000
 2. เพ่ือจ่ายค่าจัดการเรียนการ
สอนเป็นวัสดุส่ือการเรียนการ

สอนฯ วัสดุการศึกษา และเคร่ือง
เล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. ๒ แห่ง เป็นเงิน 

170,000-

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง เด็กได้รับสารอาหาร
ท่ีครบถ้วน

กองคลัง

๕ วัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานบ้าน
งานครัวส าหรับใช้ภายในศูนย์เด็ก
เล็ก ได้แก่ น้ ายาถูพ้ืน ไม้กวาดฯ

จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงาน
ครัวให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความสะอาดปลอด

จากเช้ือโรค

กองคลัง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     ๒.2  แผนงาน การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๖ ค่าอาหารเสริม (นม) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม 

(นม) ให้แก่ นักเรียนช้ันอนุบาล-
ป.๖ ของโรงเรียนภายในเขต ดังน้ี

  1. โรงเรียนวัดเสาธง 
2.โรงเรียนวัดทางกลาง

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
เสาธงและโรงเรียนวัดทางกลาง  

 อัตราคนละ ๗.๓๗ บาท 

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ๘๐๘,๐๘๐ ๘๐๘,๐๘๐ ๘๐๘,๐๘๐ ๘๐๘,๐๘๐ ๘๐๘,๐๘๐ ปีละ ๑๒ 
คร้ัง

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง

กองคลัง

๗ วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพ่ือจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น
 ผ้ากันเป้ือน ท่ีนอน ฯลฯ ส าหรับ 

ใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง วัสดุเคร่ืองแต่งกาย กองคลัง

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     ๒.2  แผนงาน การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๘ วัสดุการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์

ส่ือการเรียนศูนย์เด็กเล็กฯลฯ
จัดซ้ือวัสดุการศึกษา ๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง วัสดุการศึกษา กองคลัง

๙ อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดเสาธงเก่า และ 
โรงเรียนวัดทางกลาง อัตราคนละ

 ๒๐ บาท น เป็นเงิน 
1,200,000

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียน ๒

 แห่ง

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑๒ 
คร้ัง

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง

กองคลัง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

79



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     ๒.3  แผนงาน สาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2562

เพ่ืออุดหนุนให้กับหมู่บ้าน
จ านวน 9 หมู่บ้าน

จัดท าโครงการ
จ านวน 9 หมู่บ้าน

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ปีละ1คร้ัง ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิต

ท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

๒ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือจ่ายในการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

จัดท าโครงการฯ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง การระบาดของโรค
ลดลง

ส านักปลัด

3 โครงการพัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉินระดับต าบล เป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ีด้านงาน

การแพทย์ฉุกเฉิน

จัดท าโครงการฯ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ประชาชนมีสุขภาพดี ส านักปลัด

๔ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

เพ่ือรณรงค์ป้องกันฯและให้
ความรู้แก่ประชาชน

จัดท าโครงการฯ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ประชาชนมีสุขภาพดี ส านักปลัด

๕ โครงการสร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี จัดท าโครงการฯ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี ส านักปลัด

๖ ค่าวัสดุการแพทย์และวิทยาศาสตร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
สารเคมีน้ ายาพ่นหมอกควัน 
ทรายอะเบทในการใช้ป้องกัน
และก าจัดลูกน้ ายุงลาย น้ ายา 
หรือชุดตรวจปัสสาวะ ใช้ในการ

ตรวจหาสารเสพติดฯลฯ

จัดซ้ือวัสดุการแพทย์
และวิทยาศาสตร์

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง โรคระบาดลดลง กองคลัง

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     ๒.3  แผนงาน สาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๗ ค่าพาหนะน าส่งเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และ

ผู้ด้อยโอกาสไปสถานพยาบาล
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรับส่งเด็ก

นักเรียนไปสถานพยาบาล
จ่ายค่าพาหนะน าส่งเด็ก

เล็ก ผู้สูงอายุฯ
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ปีละ ๓๖๕ 

วัน
เด็กเล็กฯ ได้รับการ

ช่วยเหลือ
ส านักปลัด

๘ โครงการสนับสนุนดูแลสุขภาพประชาชนในเขต
อบต.เสาธง

เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ

สนับสนุนดูแลสุขภาพ
ประชาชน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

ส านักปลัด

๙ อุดหนุนเอกชน เพ่ือจ่ายอุดหนุนอสม. เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ด าเนินการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขฯ

อุดหนุน อสม. ๖๗,๕๐๐ ๖๗,๕๐๐ ๖๗,๕๐๐ ๖๗,๕๐๐ ๖๗,๕๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

ส านักปลัด

๑๐ อุดหนุนเอกชน อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ ผู้

พิการ

อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ ๓๖,๕๐๐ ๓๖,๕๐๐ ๓๖,๕๐๐ ๓๖,๕๐๐ ๓๖,๕๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ได้รับการดูแลเอาใจ

ใส่

ส านักปลัด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     ๒.4  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพ่ืออุดหนุนให้กับกลุ่มอาชีพ จัดท าโครงการ

จ านวน 1 หมู่บ้าน
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน
ส านักปลัด

๒ โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน
 และครอบครัว

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุน
กิจกรรมเช่น การฝึกอบรมให้
ความรู้ การส่งเสริมพัฒนา

บทบาทสตรี การส่งเสริมการเท่า
เทียมกัน ระหว่างชายและหญิงฯ

จัดท าโครงการฯ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง กลุ่มสตรี เด็ก 
เยาวชนและ

ครอบครัวเข้มแข็งข้ึน

กองคลัง

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสถานท่องเท่ียวภายใน
เขต อบต.เสาธง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมกิจกรรม
สถานท่ีท่องเท่ียวภายในเขนพ้ืนท่ี

 อบต.เสาธง

จัดท าโครงการฯ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

๔ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ผู้สูงอายุ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุน เช่น 
การฝึกอบรมให้ความรู้ 

แลกเปล่ียน เรียนรู้ การเตรียม
ความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ การ

พัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฯ

จัดท าโครงการฯ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแล เอาใจใส่

ส านักปลัด

5 โครงการส่งเสริมฝึกอบรมและพัฒนากลุ่มอาชีพ 
ของประชาชน

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ

จัดท าโครงการฯ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ประชาชนมีรายได้ ส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     ๒.4  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๖ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกิจกรรม

เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ 
แลกเปล่ียน เรียนรู้ ยกระดับ 

คุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อย 
โอกาส ส่งเสริมศักยภาพของคน 

พิการและผู้ด้อยโอกาสฯ

จัดท าโครงการฯ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

7 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ท่ีพ่ึง

เพ่ือให้ผู้ป่วยด้อยโอกาสและ
ครองครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้

ท่ีพ่ึงมีคุณภาพชีวิตท่ีดิ

ผู้ป่วยด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

และผู้ไร้ท่ีพ่ึงในพ้ืนท่ี

            50,000             50,000            50,000             50,000             50,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

ส านักปลัด

๘ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า/ท าหมัน ตามปณิธานของศาตรา
จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์

1. เพ่ือเป็นการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

2. เพ่ือควบคุมประชากรสุนัข
และแมว

1.ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าและแมวใน

เขตพ้ืนท่ี อบต.
2.ท าหมันสุนัขและแมว

ในเขตพ้ืนท่ี อบต.

          100,000           100,000          100,000           100,000           100,000 ปีละ 1 คร้ัง 1.ลดการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้า

2.ลดอัตราการเกิด
และควบคุม

ประชากรสุนัขและ
แมว

ส านักปลัด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     ๒.4  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน

ของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณะภัยต่าง ๆ 
เช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง
 ภัยหนาว อัคคีภัย

เพ่ือป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนและประชาชนท่ีเกิด
จากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

ภัยหนาว อัคคีภัย

ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.
เสาธง จ านวน 9 หมู่บ้าน

          100,000           100,000          100,000           100,000           100,000 ประชาชน 
9 หมู่บ้าน

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ

ส านักปลัด

๑๐ โครงาการส่งเสริมการด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท.

เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.
เสาธง จ านวน 9 หมู่บ้าน

            50,000             50,000            50,000             50,000             50,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนได้รับการ
บริการด้าน

การแพทย์ฉุกเฉิน

ส านักปลัด

11 โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้
ซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นท่ียึด
เหน่ียวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน

เพ่ือพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา
 พระมหากษัตริย์ อันเป็นท่ียึด
เหน่ียวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนชาวไทยท้ังชาติ

จัดท าโครงการ             50,000             50,000            50,000             50,000             50,000 ปีละ 1 คร้ัง สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับหมู่บ้าน

ส านักปลัด

๑๒ โครงการจัดฝึกอบรม ประชุม    ช้ีแจ้งท าความ
เข้าใจ เพ่ือสร้างทัศนะคติและจิตส านึกท่ีดีงาม
ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์

เพ่ือเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

จัดท าโครงการ             50,000             50,000            50,000             50,000             50,000 ปีละ 1 คร้ัง สร้างทัศนะคติและ
จิตส านึกท่ีดีในการ
อยู่ร่วมกันอย่าง

สมานฉันท์

ส านักปลัด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     ๒.4  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 โครงการปกป้องสถาบันของชาติ เพ่ือให้ประชาชนมีความรักใน

สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

จัดท าโครงการ             50,000             50,000            50,000             50,000             50,000 ปีละ 1 คร้ัง สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับประชาชน

ส านักปลัด

๑๔ โครงการเฉลิมพระเกียรติ การด าเนินการหรือ
สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ และสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูล

เพ่ือให้ประชาชนได้ส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

อดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา

วชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูล

จัดท าโครงการ           100,000           100,000          100,000           100,000           100,000 ปีละ 1 คร้ัง สร้างความแข็มแข็ง
ให้กับประชาชน

ส านักปลัด

15 โครงการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวน หรืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน
เพ่ือมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่าง ๆ

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเข้าร่วม

จัดท าโครงการ             50,000             50,000            50,000             50,000             50,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

เข้าร่วม

ส านักปลัด

๑๖ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้มีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

จัดท าโครงการ           100,000           100,000          100,000           100,000           100,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     ๒.4  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
17 โครงการ "รักน้ า รักป่า รักษา แผ่นดิน" เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี
 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินีนาท ทรงเจริญพระ

ชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและ
ป่า ร่วมท้ังสร้างจิตส านึกของ

ประชาชนในการรักษาส่ิงแวดล้อม
 และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

จัดท าโครงการ             50,000             50,000            50,000             50,000             50,000 ปีละ 1 คร้ัง มีส่ิงแวดล้อมท่ีดีข้ึน ส านักปลัด

๑๘ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
และแผนท่ีภาษี

เพ่ือให้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
วางแผนในพ้ืนท่ีได้อย่างครอบคลุม

จัดท าโครงการ           100,000           100,000          100,000           100,000           100,000 จ านวน 1 
โครงการ

มีข้อมูลในการ
พัฒนาวางแผน

จัดการในพ้ืนท่ีได้
อย่างครอบคลุม

ส านักปลัด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     ๒.4  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๙ การส่งเสริมการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ได้แก่การ
ส่งเสริมภาวะผู้น าแก่สตรีในชุมชน การพัฒนา
สตรีในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมพัฒนาความรู้
ให้แก่บุคคลากร พนักงานท้องถ่ิน การให้ความรู้
เพ่ือการพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพ้ินท่ี 
การเสริมสัมพันธภาพทีดีระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ครอบครัว การส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์ให้การ
ช่วยเหลือส าหรับนโยบายท่ีเน้นหนักและมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของ
บทบาทสตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัว
และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว

จัดท าโครงการ             50,000             50,000            50,000             50,000             50,000 ปีละ 1 คร้ัง ได้ส่งเสริมพัฒนา
บทบาทสตรีและ

ครอบครัว

ส านักปลัด

๒๐ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ

เพ่ือให้คุณภาพชีวิตของคนชรา ผู้
พิการ ดีข้ึน

จัดท าโครงการ             50,000             50,000            50,000             50,000             50,000 ปีละ 1 คร้ัง คนนชรา คนพิการ 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ส านักปลัด

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     ๒.4  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๒๑ โครงการก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน้ าเสีย เพ่ือควบคุมและก าจัดภาวะ

มลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพ
อนามัยสวัสดิภาพ และคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน

จัดท าโครงการ             50,000             50,000            50,000             50,000             50,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีสุขา
ภาพท่ีดี

ส านักปลัด

๒๒ โครงการบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ของประชาชน

เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ จัดท าโครงการ             50,000             50,000            50,000             50,000             50,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

๒๓ โครงการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบ เข่น ห้องสุขา

เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ท่ีดี มีสุขภาพแข็งแรง

จัดท าโครงการ             50,000             50,000            50,000             50,000             50,000 ปีละ 12 
คร้ัง

ประชาชนมีสุขภาพ
ท่ีดี

ส านักปลัด

๒๔ โครงการปกป้องสถาบันของชาติ เพ่ือให้ประชาชนมีความรักใน
สถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์

จัดท าโครงการ             50,000             50,000            50,000             50,000             50,000 ปีละ 1 คร้ัง สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับประชาชน

ส านักปลัด

๒๕ โครงการอบรมหลักสูตรจัดต้ัง อปพร. เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

จัดท าโครงการ           300,000           300,000          300,000           300,000           300,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     ๒.5  แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ โครงการอุดหนุนก่ิงกาชาดให้กับ

อ าเภอบางปะหัน
เพ่ือจ่ายให้เป็นอุดหนุนก่ิงกาชาด

ให้กับอ าเภอฯ
อุดหนุนฯ 

จ านวน 1 คร้ัง/ปี
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ปีละ 1 คร้ัง อ าเภอฯได้รับเงิน

อุดหนุน
กองคลัง

๒ โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของชมรมผู้สูงอายุ ให้แก่ชมรม
ผู้สูงอายุและผู้พิการ อบต.เสาธง

เพ่ือจ่ายอุดหนุนให้แก่ชมรม
ผู้สูงอายุและผู้พิการ

อุดหนุนฯ 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

๓๖,๕๐๐ ๓๖,๕๐๐ ๓๖,๕๐๐ ๓๖,๕๐๐ ๓๖,๕๐๐ ปีละ 1 คร้ัง ชมรมผู้สูงอายุได้รับ
เงินอุดหนุน

กองคลัง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
     3.1  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

โครงการฝึกอบรมและทบทวน
อาสาสมัครและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของศูนย์ อปพร.ฯลฯ

จัดโครงการฯ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง สมาชิก อปพร. 
ได้รับความรู้ ความ

เข้าใจ

ส านักปลัด

๒ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ

จัดโครงการฯ ๕๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ส านักปลัด

๓ โครงการออกตรวจร่วม อปพร.ของ อบต. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัด
โครงการออกตรวจร่วม อปพร.

จัดท าโครงการฯ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ส านักปลัด

๔ โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานรณรงค์ป้องกันลด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
วันหยุดติดต่อกันหลายวัน

จัดท าโครงการฯ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ส านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
     3.1  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๕ โครงการป้องกันและช่วยเหลือสงเคราะห์

ผู้ประสบภัย
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการ
ป้องกันและบรรเทาความ

เดือดร้อนของประชาชนท่ีเกิด
จากสาธารณภัยต่าง เช่น ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย ฯลฯ

จัดท าโครงการฯ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ

ส านักปลัด

๖ โครงการอบรมและปฏิบัติการด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน กู้ชีพ ภู้ภัย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านการสาธารณสุข

จัดท าโครงการฯ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือ

ส านักปลัด

๗ วัสดุเคร่ืองแต่งกาย  เพ่ือเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย
ส าหรับอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน เช่น ชุดปฏิบัติงาน 
หมวก เข็มขัด รองเท้า เป็นต้น

จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย ๖๔,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง อปพร.ได้รับเคร่ือง
แต่งกาย

กองคลัง

8 โครงการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การ
ดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน
อ่ืนในการปฏิบัติหน้าท่ี (ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร)

เพ่ือรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาขน

ด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 

จ านวน 9 หมู่บ้าน

          100,000          100,000           100,000           100,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส านักปลัด

9 โครงการส่งเสริมความรู้และการป้องกัน
สาธารณะภัยให้ความรู้แก่ประชาชน

เพ่ือส่งเสริมความรู้ในการป้องกัน
สาธารณะภัยแก่ประชาชน

จัดท าโครงการฯ             15,000             15,000            15,000             15,000             15,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีความ
ความรู้ในการ

ป้องกันสาธารณะภัย

ส านักปลัด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้า และบริการเป็นมิตรกันส่ิงแวดล้อม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุนและพาณิชยกรรม
  4. ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุนและพาณิชยกรรม
     4.1  แผนงาน การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ ค่าใชจ่ายการฝึกอบรมโครงการส่งเสริม

การเกษตรต่างๆ
เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ จัดโครงการส่งเสริม

การเกษตร
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ประชาชนมีรายได้ ส านักปลัด

๒ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ประชาชนมีรายได้ ส านักปลัด

๓ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และตระหนักถึงความส าคัญของ

พันธุกรรมพืช

จัดท าโครงการฯ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
  5. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
     5.1  แผนงาน สาธารณสุข  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ

ส่งเสริมการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

 - โครงการสร้างจิตส านึก
รักษ์ส่ิงแวดล้อมในเขต

พ้ืนท่ี  
- โครงการก าจัดผักตบ

ชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า
- โครงการส่งเสริมและ

ให้ความรู้เร่ืองการจัดการ
ขยะอย่างครบวงจร

- โครงการรณรงค์สร้าง
จิตส านึก และวินัยใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า
- โครงการรณรงค์เพ่ือ

ป้องกันและแก้ไขมลพิษ
ทางอากาศ

   ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และ

ตระหนักถึง
ความส าคัญของการ

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

ส านักปลัด

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
  5. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
     5.1  แผนงาน สาธารณสุข  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๒ โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอบใน

ชุมชน
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

อบต.เสาธง ,
ผู้น าชุมชน , ข้าราชการ
 พนักงาน อบต. เสาธง
หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง สามารถลด
ปริมาณขยะได้

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
  6. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
     6.1  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการ มีทักษะ 

มีประสบการณ์มากข้ึน
จัดงานวันเด็ก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง เด็กมีพัฒนาการท่ีดี ส านักปลัด

๒ โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา นันทนาการ
เพ่ือสร้างความสามัคคีภายในหมู่บ้าน

เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ 
แข็งแรง สร้างความสามัคคี

จัดโครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาฯ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

ส านักปลัด

๓ โครงการศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ

จัดโครงการศาสนาฯ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม

ส านักปลัด

๔ อุดหนุนส่วนราชการ ตามโครงการจัดงานยอยศย่ิงฟ้า
อยุธยามรดกโลก และงานกาชาด

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อุดหนุนงานยอยศย่ิงฟ้า ๒๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ประชาสัมพันธ์
ประเพณี และ

วัฒนธรรม

ส านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 9 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
  9. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
      9.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการติดต้ังป้ายบอกทาง เพ่ืออ านายความสะดวกให้แก่

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
ติดต้ังป้ายบอกทาง

จ านวน 1 แห่ง
 ๕๐,๐๐๐ ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ในการ
ติดต่อราชการ

ส านักปลัด

2 โครงการจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือก่อสร้างส านักงาน เพ่ืออ านายความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

จัดซ้ือท่ีดิน
จ านวน 1 แห่ง

 ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ท่ีดิน 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ
ติดต่อราชการ

ส านักปลัด

3 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน เพ่ืออ านายความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

ก่อสร้างอาคารส านักงาน
จ านวน 1 แห่ง

 ๓,๐๐๐,๐๐๐ ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ
ติดต่อราชการ

ส านักปลัด

๔ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติ
หน้าท่ีของสมาชิกสภา อบต.เสาธง พนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง อบต.เสาธง

เพ่ือพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา 
อบต.เสาธง พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง อบต.เสาธง

จัดกิจกรรม ฯ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

 มีศักยภาพ

ส านักปลัด

๕ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เพ่ืออ านายความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

จ่ายค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ
ติดต่อราชการ

ส านักปลัด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า

และวิทยุ
 เพ่ือควบคุมปัญหา

ท่ีอาจเกิด
อาชญากรรม

และปัญหายาเสพ
ติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

จัดซ้ือพร้อมติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณจุด
เส่ียงต่างๆ จ านวน  9  หมู่บ้าน

  1,997,000 ส านักปลัด

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อการให้บริการ

ประชาชน

จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ Smart 
Card Reader)

30,000              30,000 ส านักปลัด

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่งและขนส่ง

เพ่ือจัดหา
ยานพาหนะและ

ขนส่งในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิอให้
เกิดประสิทธิภาพ

จัดซ้ือรถดับเพลิง  2,500,000   ส านักปลัด

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่งและขนส่ง

เพ่ือจัดหา
ยานพาหนะและ

ขนส่งในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิอให้
เกิดประสิทธิภาพ

จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย   1,800,000 ส านักปลัด

5 แผนรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัย 

อบต. เสาธง

ป้อมยามส าเร็จรูป 150,000     ส านักปลัด

แบบ ผ. 03
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ. 03
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผ่านมา

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่งและขนส่ง

เพ่ือจัดหา
ยานพาหนะและ

ขนส่งในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิอให้
เกิดประสิทธิภาพ

จัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)   1,500,000 ส านักปลัด

7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการ

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด
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