
 
 
   

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2  
************************* 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) แก้ไข ครั้งที่ 2  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  โดยนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาธงได้เห็นชอบให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 เป็นที่เรียบร้อย 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 4 ข้อ 21 และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเสาธง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง จึงประกาศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถขอดู
รายละเอียดหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง หมู่ที่ 2 ต าบลเสาธง อ าเภอ 
บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ โทรศัพท์ 035-777-117 

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  12  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3 

 
      สมประสงค์  นาคนาคา 

 (นายสมประสงค์  นาคนาคา) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน

  ๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน  

     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

หมูที่ 1 ตําบลทางกลาง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเดิม

โครงการเสริมถนนบริเวณขางบาน

นายสุรพล  กระแสรนุช หมูที่ 1 ต.ทางกลาง

 

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป - มา

 

เสริมถนน

จํานวน 1 แหง

  

400,000

  

ปละ 1 แหง

 

ประชาชนไดรับ

ประโยชนและไดรับ

ความปลอดภัยใน

การสัญจรไป - มา

 

กองชาง

แกไขเปน

โครงการเสริมถนนบริเวณขางบาน

นายสุรพล  กระแสรนุช หมูที่ 1 ต.ทางกลาง

 

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป - มา

 

เสริมถนน

จํานวน 1 แหง

  

400,000

 

ปละ 1 แหง

 

ประชาชนไดรับ

ประโยชนและไดรับ

ความปลอดภัยใน

การสัญจรไป - มา

 

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แกไข ครั้งท่ี 2 

เหตุผลในการแกไข : อบต. เสาธงมีแผนจะดําเนินการโครงการดังกลาวในปงบประมาณ 2564  จึงขอแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 62 ลําดับ 5

โครงการเสริมถนนบริเวณขางบาน นายสุรพล  กระแสรนุช หมูที่ 1 ต.ทางกลาง งบประมาณป 2562 จํานวน 400,000 บาท เปนโครงการเสริมถนนบริเวณขางบาน นายสุรพล  กระแสรนุช หมูที่ 1 ต.ทางกลาง งบประมาณป 2564 จํานวน 400,000 บาท

งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) แกไข คร้ังที่ 2

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลเสาธง  

1



๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน

  ๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน  

     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

หมูที่ 1 ตําบลทางกลาง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการเดิม

เปดทางหลวงสาธารณะประโยชน

 

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

 

เปดทางหลวงฯ

จํานวน ๑ แหง

  

20,000

   

ปละ 1 แหง

 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

 

กองชาง

แกไขเปน

โครงการเปดทางหลวงสาธารณะประโยชน

 

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

 

เปดทางหลวงฯ

จํานวน ๑ แหง

     

20,000

 

ปละ 1 แหง

 

ประชาชนไดรับ

ประโยชนและ

ไดรับควมปลอดภัย

ในการสัญจรไป - มา

 

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แกไข ครั้งท่ี 12

เหตุผลในการแกไข :อบต. มีแผนจะดําเนินการโครงการดังกลาวในปงบประมาณ 2564  จึงขอแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 62 ลําดับ 3

เปดทางหลวงสาธารณะประโยชน งบประมาณป 2562 จํานวน 20,000 บาท เปน โครงการเปดทางหลวงสาธารณะประโยชน งบประมาณป 2564 จํานวน 20,000 บาท

องคการบริหารสวนตําบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) แกไข คร้ังที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

2



๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน

  ๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน  

     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

หมูที่ 1 ตําบลทางกลาง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการเดิม

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน

 

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

 

ซอมแซมไฟฟาฯ

จํานวน ๑ แหง

  

350,000

   

ปละ 1 แหง

 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

 

กองชาง

แกไขเปน

โครงการซอมแซมไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน

 

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

 

ซอมแซมไฟฟาฯ

จํานวน ๑ แหง

  

350,000

 

ปละ 1 แหง

 

ประชาชนไดรับ

ประโยชนและ

ไดรับควมปลอดภัย

ในการสัญจรไป - มา

 

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แกไข ครั้งท่ี 2

เหตุผลในการแกไข :อบต. มีแผนจะดําเนินการโครงการดังกลาวในปงบประมาณ 2564  จึงขอแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 62 ลําดับ 4

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน งบประมาณป 2562 จํานวน 350,000 บาท เปน โครงการซอมแซมไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน งบประมาณป 2564 จํานวน 350,000 บาท

งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) แกไข คร้ังที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลเสาธง  

3



๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน

  ๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน  

     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

หมูที่ 1 ตําบลทางกลาง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการเดิม

โครงการกอสรางสะพานเหล็กขามคลองบริเวณ

เย้ืองหนา บานนางสุมาลี  ปดถา หมูที่ 1 

ต.ทางกลาง

 

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป - มา

 

กอสรางสะพานเหล็กฯ 

จํานวน 1 แหง

  

500,000

   

ปละ 1 แหง

 

ประชาชนไดรับ

ประโยชนและ

ไดรับควมปลอดภัย

ในการสัญจรไป - มา

 

กองชาง

แกไขเปน

โครงการกอสรางสะพานเหล็กขามคลองบริเวณ

เย้ืองหนา บานนางสุมาลี  ปดถา หมูที่ 1 

ต.ทางกลาง

 

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป - มา

 

กอสรางสะพานเหล็กฯ 

จํานวน 1 แหง

  

500,000

 

ปละ 1 แหง

 

ประชาชนไดรับ

ประโยชนและ

ไดรับควมปลอดภัย

ในการสัญจรไป - มา

 

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แกไข ครั้งท่ี 2

เหตุผลในการแกไข : อบต. มีแผนจะดําเนินการโครงการดังกลาวในปงบประมาณ 2564  จึงขอแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 63 ลําดับ 7

โครงการกอสรางสะพานเหล็กขามคลองบริเวณเยื้องหนา บานนางสุมาลี  ปดถา หมูที่ 1 ต.ทางกลาง งบประมาณป 2562 จํานวน 500,000 บาท เปน 

โครงการกอสรางสะพานเหล็กขามคลองบริเวณเยื้องหนา บานนางสุมาลี  ปดถา หมูที่ 1 ต.ทางกลาง งบประมาณป 2564 จํานวน 500,000 บาท

องคการบริหารสวนตําบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) แกไข คร้ังที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

4



๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน

  ๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน  

     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

หมูที่ 2 ตําบลทางกลาง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการเดิม

จัดซื้อพรอมติดตั้งไฟฟาสองสวางทางสาธารณะ

(พลังงานแสงอาทิตย)

 

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

 

จัดซื้อพรอมติดตั้งฯ 

จํานวน ๑ แหง

 

350,000

   

ปละ 1 แหง

 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

 

กองชาง

แกไขเปน

โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งไฟฟาสองสวางทาง

สาธารณะ(พลังงานแสงอาทิตย)

 

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

 

จัดซื้อพรอมติดตั้งฯ 

จํานวน ๑ แหง

  

350,000

 

ปละ 1 แหง

 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

 

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แกไข ครั้งท่ี 2

เหตุผลในการแกไข : อบต. มีแผนจะดําเนินการโครงการดังกลาวในปงบประมาณ 2564  จึงขอแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 63 ลําดับ 7

จัดซื้อพรอมติดตั้งไฟฟาสองสวางทางสาธารณะ(พลังงานแสงอาทิตย) งบประมาณป 2561 จํานวน 350,000 บาท เปน โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งไฟฟาสองสวางทางสาธารณะ(พลังงานแสงอาทิตย) งบประมาณป 2564 จํานวน 500,000 บาท

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) แกไข คร้ังที่ 1
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน

  ๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน  

     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

หมูที่ 4 ตําบลทางกลาง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการเดิม

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะสายหลัก

(อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบางปะหัน)

 

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

 

ขยายเขตไฟฟาฯ 

จํานวน ๑ แหง

 

500,000

   

ปละ 1 แหง

 

ประชาชนได

รับทราบขอมูลฯ

 

กองชาง

แกไขเปน

โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะสายหลัก

(อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบางปะหัน)

 

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

 

ขยายเขตไฟฟาฯ 

จํานวน ๑ แหง

  

500,000

 

ปละ 1 แหง

 

ประชาชนไดรับ

ประโยชนและ

ไดรับควมปลอดภัย

ในการสัญจรไป - มา

 

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แกไข ครั้งท่ี 2

เหตุผลในการแกไข : อบต. มีแผนจะดําเนินการโครงการดังกลาวในปงบประมาณ 2564  จึงขอแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 72 ลําดับ 1

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะสายหลัก (อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบางปะหัน) งบประมาณป 2561 จํานวน 500,000 บาท เปน 

โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะสายหลัก (อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบางปะหัน) งบประมาณป 2564 จํานวน 500,000 บาท

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) แกไข คร้ังที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน

  ๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน  

     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

หมูที่ 4 ตําบลทางกลาง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการเดิม

เปดทางหลวงสาธารณะประโยชน

 

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

 

เปดทางหลวง 

จํานวน ๑ แหง

 

20,000

   

ปละ 1 แหง

 

ประชาชนได

รับทราบขอมูลฯ

 

กองชาง

แกไขเปน

โครงการเปดทางหลวงสาธารณะประโยชน

 

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

 

เปดทางหลวง 

จํานวน ๑ แหง

  

20,000

 

ปละ 1 แหง

 

ประชาชนไดรับ

ประโยชนและ

ไดรับควมปลอดภัย

ในการสัญจรไป - มา

 

กองชาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แกไข ครั้งท่ี 2

เหตุผลในการแกไข : อบต. มีแผนจะดําเนินการโครงการดังกลาวในปงบประมาณ 2564  จึงขอแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 72 ลําดับ 2

เปดทางหลวงสาธารณะประโยชน งบประมาณป 2562 จํานวน 20,000 บาท เปน โครงการเปดทางหลวงสาธารณะประโยชน งบประมาณป 2564 จํานวน 20,000 บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) แกไข คร้ังที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ. ๐๒

7



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเดิม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟา

และวิทยุ

 เพ่ือควบคุมปญหา

ที่อาจเกิด

อาชญากรรม

และปญหายาเสพ

ติดในหมูบาน/ชุมชน

จัดซื้อพรอมติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณจุด

เสี่ยงตางๆ จํานวน  9  หมูบาน

  1,997,000 สํานักปลัด

แกไขเปน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครภุัณฑ ครุภัณฑไฟฟา

และวิทยุ

 เพ่ือควบคุมปญหา

ที่อาจเกิด

อาชญากรรม

และปญหายาเสพ

ติดในหมูบาน/ชุมชน

จัดซื้อพรอมติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณจุด

เสี่ยงตางๆ จํานวน  9  หมูบาน

1,997,000  สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แกไข ครั้งท่ี 1 

เหตุผลในการแกไข : อบต. เสาธง จะดําเนินการโครงการขางตนในปงบประมาณ 2564  จึงขอแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 100

จัดซื้อพรอมติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณจุดเสี่ยงตางๆ จํานวน  9  หมูบาน งบประมาณป 2562 จํานวน 1,997,000 บาท เปน จัดซื้อพรอมติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณจุดเสี่ยงตางๆ จํานวน  9  หมูบาน งบประมาณป 2564 จํานวน 1,997,000 บาท

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แกไข ครั้งท่ี 2

องคการบริหารสวนตําบลเสาธง  
งบประมาณและท่ีผานมา
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