
 
 
   

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 
************************* 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อม
ทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้ 
เป็นต้นไป  ทั้งนี้ สามารถขอดูรายละเอียดหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
หมู่ที่ 2 ต าบลเสาธง อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ โทรศัพท์ 035-777-117 

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  16  เดือน 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 ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเดิม

โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะบริเวณสถานีตํารวจ

บางปะหัน หมูท่ี 1 ต.เสาธง (อุดหนุนการไฟฟาสวน

ภูมิภาคอําเภอบางปะหัน)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกและปลอดภัย

ในการสัญจรไป - มา

      ขยายเขตไฟฟา   

         สาธารณะ      

  จํานวน 1 แหง

๓๐๐,๐๐๐ ปละ 1 แหง ประชาชนไดรับ

ประโยชนและ

ไดรับความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

กองชาง

เปลี่ยนแปลงเปน

โครงการขยายเขตไฟฟาบริเวณหนา สภ.บางปะหันถึง

หนองตาปน

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกและปลอดภัย

ในการสัญจรไป - มา

      ขยายเขตไฟฟา   

         สาธารณะ      

  จํานวน 1 แหง

 ๖๐๐,๐๐๐ ปละ 1 แหง ประชาชนไดรับ

ประโยชนและ

ไดรับความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : องคการบริหารสวนตําบลเสาธงมีแผน จะดําเนินการโครงการดังกลาวในปงบประมาณ 2563  จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 48 ลําดับที่ 7

โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะบริเวณสถานีตํารวจบางปะหัน หมูที่ 1 ต.เสาธง (อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบางปะหัน) งบประมาณป 2562 จํานวน 300,000 บาท เปน

โครงการขยายเขตไฟฟาบริเวณหนา สภ.บางปะหันถึงหนองตาปน งบประมาณป 2564  จํานวน 600,000 บาท

1

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลเสาธง  

งบประมาณและที่ผานมา



๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน

  ๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน  

     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการเดิม

โครงการซอมแซมประปาหมูบาน

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน

การอุปโภคบริโภค
เปลี่ยนทอเมนประปา

จํานวน 1 แหง

๑,๐๐๐,๐๐๐ ปละ 1 แหง ประชาชนมีน้ํา

ใชอุปโภคบริโภค

กองชาง

เปลี่ยนแปลงเปน

โครงการซอมแซม,ปรับปรุงระบบประปา (ทอสงน้ํา

พรอมอุปกรณ)

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน

การอุปโภคบริโภค
 ซอมแซม,ปรับปรุง   

 ระบบประปา (ทอสง 

   น้ําพรอมอุปกรณ)  

 จํานวน 1 แหง

 ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปละ 1 แหง ประชาชนมีน้ํา

ใชอุปโภคบริโภค

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : องคการบริหารสวนตําบลเสาธงมีแผนจะดําเนินการโครงการดังกลาวในปงบประมาณ 2564  จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 49 ลําดับ 14

โครงการซอมแซมประปาหมูบาน งบประมาณป 2564 จํานวน 1,000,000 บาท เปน 

โครงการซอมแซม,ปรับปรุงระบบประปา (ทอสงน้ําพรอมอุปกรณ) งบประมาณป 2564  จํานวน 1,000,000 บาท

2

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลเสาธง  

งบประมาณและที่ผานมา



๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน

  ๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน  

     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการเดิม

โครงการเปลี่ยนทอเมนประปาใหมทั้งชุด

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน

การอุปโภคบริโภค
เปลี่ยนทอเมนประปา

จํานวน 1 แหง

๕๐๐,๐๐๐ ปละ 1 แหง ประชาชนมีน้ํา

ใชอุปโภคบริโภค

กองชาง

เปลี่ยนแปลงเปน

โครงการซอมแซม,ปรับปรุงระบบประปา (ทอสงน้ํา

พรอมอุปกรณ) ความยาวทอเมน Dai.3"และ Dia.2" มี

ความยาวรวมไมนอยกวา 1700 เมตร

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน

การอุปโภคบริโภค
   ซอมแซม,ปรับปรุง  

     ระบบประปา      

     (ทอสงน้ํา)    

จํานวน 1 แหง

 ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ปละ 1 แหง ประชาชนมีน้ํา

ใชอุปโภคบริโภค

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : องคการบริหารสวนตําบลเสาธงมีแผนจะดําเนินการโครงการดังกลาวในปงบประมาณ 2563 และปงบประมาณ 2564  จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 50 ลําดับที่ 1

โครงการเปลี่ยนทอเมนประปาใหมทั้งชุด งบประมาณป 2561 จํานวน 500,000 บาท เปน

3

โครงการซอมแซม,ปรับปรุงระบบประปา (ทอสงน้ําพรอมอุปกรณ) ความยาวทอเมน Dai.3"และ Dia.2" มีความยาวรวมไมนอยกวา 1,700 เมตร งบประมาณป 2563 จํานวน 850,000 บาท และงบประมาณป 2564                      

จํานวน 850,000 บาท

องคการบริหารสวนตําบลเสาธง  

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ



๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน

  ๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน  

     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการเดิม

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองมะดัน 

หมูท่ี 1 ต.ทางกลาง

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกและปลอดภัย

ในการสัญจรไป - มา

 กอสรางถนนคอนกรีต

      เสริมแหล็ก      

จํานวน 1 แหง

๕๐๐,๐๐๐ ปละ 1 แหง ประชาชนไดรับ

ประโยชนและ

ไดรับความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

กองชาง

เปลี่ยนแปลงเปน                                            

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 

(บริเวณคลองมะดันหมูที่ 1 ต.ทางกลาง) ขนาดกวาง 

3.50 เมตร ยาว 200เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พ้ืนที่ไมนอยกวา 700ตารางเมตร พรอมวางทอระบาย

น้ํา Dia. 0.60 เมตร และบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกและปลอดภัย

ในการสัญจรไป - มา

 กอสรางถนนคอนกรีต

      เสริมแหล็ก      

จํานวน 1 แหง

 ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ปละ 1 แหง ประชาชนไดรับ

ประโยชนและ

ไดรับความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : องคการบริหารสวนตําบลเสาธงมีแผนจะดําเนินการโครงการดังกลาวในปงบประมาณ 2563 และปงบประมาณ 2564 จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 62 ลําดับที่ 6

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองมะดัน หมูท่ี 1 ต.ทางกลาง ปงบประมาณ 2562 จํานวน 500,000 บาท เปน

4

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลเสาธง  

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง (บริเวณคลองมะดัน หมูท่ี 1 ต.ทางกลาง) ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 700ตารางเมตร พรอมวางทอระบายน้ํา Dia.0.06 เมตร และบอ

พักคอนกรีตเสริมเหล็ก  งบประมาณป 2563  จํานวน 750,000 บาท  และงบประมาณป 2564 จํานวน 750,000 บาท



๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน

  ๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน  

     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการเดิม                                            

โครงการซอมแซมถนนหลังบานนางบุญชวย บรรทัดเที่ยง

 ถึงสายขางบานนายสุรพล  กระแสรนุชพรอมบอพัก

และทอระบายน้ํา

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกและปลอดภัย

ในการสัญจรไป - มา

      ซอมแซมถนน    

  จํานวน 1 แหง

    500,000 ปละ 1 แหง ประชาชนไดรับ

ประโยชนและ

ไดรับความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

กองชาง

เปลี่ยนแปลงเปน

โครงการซอมแซมถนนหลังบานนางบุญชวย บรรทัดเที่ยง

 ถึงสายขางบานนายสุรพล  กระแสรนุชพรอมบอพัก

และทอระบายน้ํา

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกและปลอดภัย

ในการสัญจรไป - มา

      ซอมแซมถนน    

  จํานวน 1 แหง

     900,000 ปละ 1 แหง ประชาชนไดรับ

ประโยชนและ

ไดรับความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : องคการบริหารสวนตําลเสาธงมีแผนจะดําเนินการโครงการดังกลาวในปงบประมาณ 2564  จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 63 ลําดับที่ 9 

โครงการซอมแซมถนนหลังบานนางบุญชวย บรรทัดเที่ยง ถึงสายขางบานนายสุรพล  กระแสรนุชพรอมบอพักและทอระบายน้ํา  งบประมาณป 2562 จํานวน 500,000 บาท เปน 

โครงการซอมแซมถนนหลังบานนางบุญชวย บรรทัดเที่ยง ถึงสายขางบานนายสุรพล  กระแสรนุชพรอมบอพักและทอระบายน้ํา  งบประมาณป 2564 จํานวน 900,000 บาท

5

แบบ ผ. ๐๒

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลเสาธง  

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ



๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน

  ๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน  

     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการเดิม                                           

โครงการซอมแซมถนนและลงลูกรังไหลทางในหมูบาน

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกและปลอดภัย

ในการสัญจรไป - มา

      ซอมแซมถนน    

  จํานวน 1 แหง

      50,000 ปละ 1 แหง ประชาชนไดรับ

ประโยชนและ

ไดรับความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

กองชาง

เปลี่ยนแปลงเปน

 โครงการซอมแซมถนนและลงลูกรังไหลทางในหมูบาน

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกและปลอดภัย

ในการสัญจรไป - มา

ซอมแซม,ปรับปรุง

ถนน คอนกรีตเสริม

เหล็ก  จํานวน 1 แหง

     500,000 ปละ 1 แหง ประชาชนไดรับ

ประโยชนและ

ไดรับความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง : องคการบริหารสวนตําบลเสาธงมีแผนจะดําเนินการโครงการดังกลาวในปงบประมาณ 2564  จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 65  ลําดับที่ 4

โครงการซอมแซมถนนและลงลูกรังไหลทางในหมูบาน  งบประมาณป 2562 จํานวน 50,000 บาท             

โครงการซอมแซมถนนและลงลูกรังไหลทางในหมูบาน  งบประมาณป 2564 จํานวน 500,000 บาท

6

แบบ ผ. ๐๒

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลเสาธง  

รายละเอียดโครงการพัฒนา



๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน

  ๑. ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐาน  

     ๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการเดิม                                             

โครงการกอสรางถนนพรอมลงลูกรังวางทอคลองตาขัน 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร พรอมรางดนิระบาย

น้ํา หมูที่ 4 ต.ทางกลาง

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกและปลอดภัย

ในการสัญจรไป - มา

  กอสรางถนน คสล.  

    จํานวน 1 แหง

    400,000     400,000 ปละ 1 แหง ประชาชนไดรับ

ประโยชนและ

ไดรับความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

กองชาง

เปลี่ยนแปลงเปน

โครงการกอสรางถนนดินลูกรัง (บริเวณคลองตาขัน หมูที่

 4 ต.ทางกลาง) ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 380 

เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ผิวทางลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร หรือมีปริมาณลกูรัง 300 ลูกบาศกเมตร พรอม

วางทอ คสล. Dia. 0.80 และบอพัก คสล.

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกและปลอดภัย

ในการสัญจรไป - มา

   กอสรางถนนลูกรัง  

     ขยายไหลทาง     

 จํานวน 1 แหง

     800,000     800,000 ปละ 1 แหง ประชาชนไดรับ

ประโยชนและ

ไดรับความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป - มา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง :องคการบริหารสวนตําบลเสาธงมีแผนจะดําเนินการโครงการดังกลาวในปงบประมาณ 2563 และปงบประมาณ 2564 จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 73 ลําดับที่ 4

โครงการกอสรางถนนพรอมลงลูกรังวางทอคลองตาขัน งบประมาณป 2562 จํานวน 400,000 บาท  และงบประมาณป 2563 จํานวน 400,000 บาท เปน

7

โครงการกอสรางถนนลูกรัง (บริเวณคลองตาขัน หมูที่ 4 ต.ทางกลาง) ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 380 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ผิวทางลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลกูรัง 300 ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอ คสล. Dia.0.80      

และบอพัก คสล. งบประมาณป 2563 จํานวน 800,000 บาท และงบประมาณป 2564 จํานวน 800,000 บาท

แบบ ผ. ๐๒

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลเสาธง  

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเดิม               

แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

ยานพาหนะ

และขนสง

เพื่อจัดทํา

ยานพาหนะและ

ขนสงในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือให

เกิดประสิทธิภาพ

จัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดทาย 1,800,000   สํานักปลัด

โครงการใหม              

แผนงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

ยานพาหนะ

และขนสง

เพื่อจัดทํา

ยานพาหนะและ

ขนสงในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือให

เกิดประสิทธิภาพ

จัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดทาย 2,400,000  สํานักปลัด

8

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนตําบลเสาธง  
งบประมาณและที่ผานมา


