
 
 
   

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 
************************* 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
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 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. ๐1

ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๑) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน
   ๑.๑ แผนงานเคหะและ -     -         -     -         45      27,161,000    45      27,161,000    -     -             90      54,322,000    
ชุมชน

รวม -     -         -     -         45      27,161,000    45      27,161,000    -     -             90      54,322,000    
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
   ๒.๑ แผนงานบริหารงาน -     -         -     -         -     -                  -     -                 -     -             -     -                 
ท่ัวไป
   ๒.2 แผนงานการศึกษา -     -         -     -         -     -                  2        205,000         2        205,000     4        410,000         
   ๒.3 แผนงานสาธารณสุข -     -         -     -         -     -                  -     -                 -     -             -     -                 
   ๒.4 แผนงานสร้างความ -     -         -     -         -     -                  -     -                 -     -             -     -                 
เข้มแข็งของชุมชน
   ๒.5 แผนงานสังคม -     -         -     -         -     -                  -     -                 -     -             -     -                 
สงเคราะห์

รวม -     -         -     -         -     -                  2        205,000         2        205,000     4        410,000         

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. ๐1

ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

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

3) ยุทธศาสตร์ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย
    3.1 แผนงานการรักษา -     -         -     -         -     -                  1        280,000         1        280,000     2        560,000         
ความสงบภายใน

รวม -     -         -     -         -     -                  1        280,000         1        280,000     2        560,000         
4) ยุทธศาสตร์ด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการลงทุน
และพาณิชยกรรม
    4.1 แผนงานการเกษตร -     -         -     -         -     -                  -     -                 -     -             -     -                 

รวม -     -         -     -         -     -                  -     -                 -     -             -     -                 
5) ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    5.1 แผนงานสาธารณสุข -     -         -     -         -     -                  -     -                 -     -             -     -                 

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

ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

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

6) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
    6.1 แผนงานการศาสนา -     -         -     -         -     -                  -     -                 -     -             -     -                 
วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม -     -         -     -         -     -                  -     -                 -     -             -     -                 
7) ด้านการส่งเสริม
การท่องเท่ียว
    7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง -     -         -     -         -     -                  -     -                 -     -             -     -                 
ของชุมชน
    7.2 แผนงานการศาสนา -     -         -     -         -     -                  -     -                 1        2,000,000  1        2,000,000      
วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม -     -         -     -         -     -                  -     -                 1        2,000,000  1        2,000,000      
8) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความย่ังยืน
    8.1 แผนงานบริหาร -     -         -     -         -     -                  -     -                 -     -             -     -                 
งานท่ัวไป

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

ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

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

9) ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี
    9.1 แผนงานบริหาร -     -         -     -         -     -                  1        3,000,000      -     -             1        3,000,000      
งานท่ัวไป

รวม -     -         -     -         -     -                  1        3,000,000      -     -             1        3,000,000      
รวมท้ังส้ิน -    -        -    -        45     27,161,000    49     30,646,000   4       2,485,000  98     60,292,000   
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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
หมู่ท่ี 1 ต.เสาธง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างถังประปาทรงแชมเปญขนาด 

20 ลูกบาศก์เมตร
เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้เพียงพอ

ต่อการอุปโภค-บริโภค
 ก่อสร้างถังประปา

ทรงแชมเปญ
จ้านวน 1 แห่ง

๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนมีน ้าใช้
เพียงพอต่อความ

ต้องการ

 กองช่าง

2 โครงการเปิดทางสาธารณะ 
(บริเวณหอพักนายสายชล เคลือจันทร์)

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 เปิดทางสาธารณะ
จ้านวน ๑ แห่ง

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนดินผิวทางลูกรัง
(บริเวณหอพักนายสายชล เคลือจันทร์)

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย
บ้านนายสุบิน ถือสัตย์เท่ียง ม.1 ต.เสาธง)
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 420 
ตร.ม.

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ข้างโรงพัก

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ขยายเขตไฟฟ้า
จ้านวน ๑ แห่ง

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

6 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ซอยตา-ยาย ม.1 ต.เสาธง)
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 45 ม. หนา 0.15 ม.
 หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.
(รื อผิวทางเดิม,ปรับระดับถนน)

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมแซมถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

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  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี 1 ต.เสาธง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(บริเวณหน้าบ้านนายแสง ก้อนนาค หมู่ท่ี 1 
ต.เสาธง) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 101 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
404 ตร.ม. (รื อผิวทางเดิม,ปรับระดับถนน)

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมแซมถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี 2 ต.เสาธง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างโรงสูบน ้าระบบไฟฟ้า (บริเวณ

ข้างบ้านนายทวี ปานเปรม หมู่ท่ี 2 ต้าบลเสาธง)
เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้เพียงพอ

ต่อการอุปโภค-บริโภค
 ก่อสร้างโรงสูบน ้า

จ้านวน 1 แห่ง
๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1

 แห่ง
 ประชาชนมีน ้าใช้
เพียงพอต่อความ

ต้องการ

 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณโรงสูบน ้า 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 205 ม. หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 820 ตร.ม.

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

๖๕๖,๐๐๐ ๖๕๖,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

3 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรพร้อมขยายไหล่ทาง
(บริเวณบ้านนายเกษม พิมพ์ประไพถึงบ้านนาง
แสงเดือน เรืองทรัพย์ หมู่ท่ี 2 ต.เสาธง)

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมแซมผิวจราจร
จ้านวน ๑ แห่ง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

4 โครงการรังวัดท่ีสาธารณะพร้อมวางระบบส่งน ้า  เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากท่ีสาธารณะ และมีน ้าใช้

เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค

รังวัดท่ีสาธารณะพร้อม
วางระบบส่ง

จ้านวน 1 แห่ง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากท่ี

สาธารณะ และมีน ้า
ใช้เพียงพอต่อการ

 กองช่าง

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผ่านมา

6 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี 3 ต.เสาธง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต,ท้าผิวจราจร

แอสฟัสต์คอนกรีต (สายทางเข้าหมู่ท่ี 3 ต้าบล
เสาธง) ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 562 ม. หนา
เฉล่ีย 0.05 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,248 
ตร.ม.

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมสร้างถนนฯ 
ท้าผิวจราจร

จ้านวน ๑ แห่ง

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

2 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จ้านวน 2 จุด กว้าง 4.00 ม. 
ความยาวรวม 90 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.
 - จุดท่ี 1 บริเวณหน้าบ้านนางบุปผา ไทยเจริญ
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม.
 หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. 
(รื อผิวทางเดิม,ปรับระดับถนน)
 - จุดท่ี 2 บริเวณหน้าบ้านนางสนุน มโนแจ่ม
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม.
 หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. 
(รื อผิวทางเดิม,ปรับระดับถนน)

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมแซมถนนฯ
จ้านวน ๑ แห่ง

๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

3 โครงการย้ายเสาไฟฟ้า  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

ย้ายเสาไฟฟ้า 
จ้านวน ๑ แห่ง

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

แบบ ผ. ๐๒

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

7 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี 3 ต.เสาธง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการลงหินคลุกหรือลูกรังเสริมไหล่ทางและ

ผิวจราจร
 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ลงหินคลุกหรือลูกรัง
จ้านวน ๑ แห่ง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างโรงสูบน ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้เพียงพอ
ต่อการท้าการเกษตร

 ก่อสร้างโรงสูบน ้า
จ้านวน 1 แห่ง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1 
เคร่ือง

ประชาชนมีน ้าใช้
เพียงพอต่อการท้า

การเกษตร

 กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

8 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี 4 ต.เสาธง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (บริเวณถนนสายหมู่ท่ี 4 ต.เสาธง 
เช่ือมต่อ ม.2 ต.ตานิม) กว้าง 5.00 ม. ยาว 
320 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า
 1,600 ตร.ม.

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนฯ 

จ้านวน ๑ แห่ง

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

2 โครงการลงลูกรังไหล่ทาง  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ลงลูกรังไหล่ทาง
จ้านวน ๑ แห่ง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อ
บาดาล

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภค-บริโภค

 ก่อสร้างระบบประปา
พร้อมเจาะบ่อบาดาล

จ้านวน 1 แห่ง

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนมีน ้าใช้
เพียงพอต่อความ

ต้องการ

 กองช่าง

4 โครงการปรับปรุงระบบส่งน ้าเพ่ือการเกษตร 
(โซล่าเซลล์)

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้เพียงพอ
ต่อการท้าการเกษตร

ปรับปรุงระบบส่งน ้า
จ้านวน ๑ แห่ง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

ประชาชนมีน ้าใช้
เพียงพอต่อการท้า

การเกษตร

 กองช่าง

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

9 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี 5 ต.เสาธง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณ

บ้านนางสมจิตร ศิริชัย 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 238.00 ม. หรือมีพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 714 ตร.ม.

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนฯ 

จ้านวน ๑ แห่ง

๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

2 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. บริเวณ
บ้านนางสมพร พรหมพิบูลย์
พร้อมวางท่อระบายน ้าและบ่อพัก คสล.
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 143.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 572 ตร.ม.

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนฯ 

จ้านวน ๑ แห่ง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

3 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณ
บ้านนายสุชิน ทองประเทือง
กว้าง 3.50 ม. ยาว 218.00 ม. หรือมีพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 763 ตร.ม.

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนฯ 

จ้านวน ๑ แห่ง

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

4 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณสาย
เช่ือมต่อ ม.5 และ ม.1 เสาธง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนฯ 

จ้านวน ๑ แห่ง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตั งไฟฟ้าและ
เคร่ืองออกก้าลังกาย

เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี
ส้าหรับท้ากิจกรรมพักผ่อนหย่อน

ใจและออกก้าลังกาย

ก่อสร้างลานกีฬา
จ้านวน 1 แห่ง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

ประชาชนมีสถานท่ี
พักผ่อนและมี

สุขภาพท่ีแข็แรง

 กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้า (รางอ้ายครุฑ) เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าส้ารองใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า
จ้านวน ๑ แห่ง

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

ประชาชนมีน ้า
ส้ารองเพียงพอต่อ
การอุปโภค-บริโภค

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

10 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี 5 ต.เสาธง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 ขอใช้พื นท่ีกรมธนารักษ์ เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี

ส้าหรับท้ากิจกรรมพักผ่อนหย่อน
ใจและออกก้าลังกาย

ขอใช้พื นท่ีกรมธนารักษ์
จ้านวน 1 แห่ง

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

ประชาชนมีสถานท่ี
พักผ่อนและมี

สุขภาพท่ีแข็แรง

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าบริเวณศาลพ่อปู่ เพ่ือเปิดทางน ้าไหลและการ
ระบายน ้า ป้องกันปัญหา

น ้าท่วมขัง

ก่อสร้างท่อระบายน ้า
จ้านวน ๑ แห่ง

๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

ลดความเส่ียงจาก
ปัญหา

น ้าท่วมขัง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

11 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี 1 ต.ทางกลาง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการเจาะน ้าบาดาล ท่อเหล็กขนาด Dia. 6"

ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า 150 เมตร 
(บริเวณบ้านนายสมนึก เด็จณรงค์)

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภค-บริโภค

 เจาะบ่อบาดาล
จ้านวน 1 แห่ง

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนมีน ้าใช้
เพียงพอต่อความ

ต้องการ

 กองช่าง

2 โครงการจัดซื อเพ่ือเปล่ียนท่อเมนประปาเดิม
ขนาด Dia. 3" พร้อมอุปกรณ์ ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 1650 ม.

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภค-บริโภค

จัดซื อท่อเมนประปา
พร้อมมิเตอร์

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนมีน ้าใช้
เพียงพอต่อความ

ต้องการ

 กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังบริเวณ 
ม.1 ติดต่อ ม.3 เสาธง ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว
 650 ม.สูงเฉล่ีย0.40ม.หริอมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า
 2600 ตร.ม.

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

งบประมาณและท่ีผ่านมา

12 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี 2 ต.ทางกลาง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการซ่อมแซม,ปรับปรุง,เปล่ียนแปลง

ถนนลาดยางเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บริเวณบ้านนางร้าพึง ขาวเหลือง หมู่ท่ี 2 
ต.ทางกลาง) ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม.
 หนา 0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1200 
ตร.ม.

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมแซม,ปรับปรุง,
เปล่ียนแปลงถนน
จ้านวน ๑ แห่ง

๙๘๐,๐๐๐ ๙๘๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

2 โครงการเปิดทางสาธารณะในหมู่บ้าน
(บริเวณบ้านนางสุวรรณา โพธ์ิศิลา)

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 เปิดทางสาธารณะ
จ้านวน ๑ แห่ง

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนดินผิวทางลูกรัง
(บริเวณบ้านนางสุวรรณา โพธ์ิศิลา)

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

งบประมาณและท่ีผ่านมา

13 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี 3 ต.ทางกลาง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการขยายเขตประปา (อบต.) ติดคันคลอง

บางพระครู ความยาวแนวท่อเมนไม่น้อยกว่า 
1700 เมตร พร้อมอุปกรณ์

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภค-บริโภค

ขยายเขตประปา
จ้านวน ๑ แห่ง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนมีน ้าใช้
เพียงพอต่อความ

ต้องการ

 กองช่าง

2 โครงการซ่อมแซม,ปรับปรุงขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 จุด
 จุดท่ี 1 (บริเวณถนนสายศาลายายเฮงหมู่ท่ี3 
ต.ทางกลาง) ขยายไหล่ทาง 1 ด้าน กว้าง 1 ม.
ยาว 285 ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
 จุดท่ี 2 (บริเวณถนนสายศาลานายสาคร นาค
นิมิตร หมู่ท่ี3 ต.ทางกลาง) ขยายไหล่ทาง 
2 ด้าน กว้าง 1 ม.ยาว 310 ม.พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ขยายไหล่ทาง
ถนนทั งเส้น

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน (เส้นหนองใหญ่)  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

4 โครงการการก่อสร้างเข่ือนกันตล่ิงบริเวณ 
(บ้านนางชั น  ใยเทศ)

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

ก่อสร้างเข่ือนกันตล่ิง
จ้านวน ๑ แห่ง

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ

สัญจร
ป้องกันการทรุดตัว

ของดิน

 กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

14 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
หมู่ท่ี 3 ต.ทางกลาง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการขุดลอกแหล่งน ้า และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้เพียงพอ

ต่อการอุปโภค-บริโภคและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งน ้า

ขุดลอกแหล่งน ้า
จ้านวน ๑ แห่ง

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

ประชาชนมีน ้าใช้
เพียงพอต่อการ

อุปโภค-บริโภคและ
มีแหล่งน ้าท่ีสะอาด

สวยงาม

 กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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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
หมู่ท่ี 4 ต.ทางกลาง (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการซ่อมแซม,ปรับปรุงขยายไหล่ทางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณท้ายหมู่บ้าน หมู่ท่ี4
ต้าบลทางกลาง)ขยายไหล่ทางด้านละ1.50 ม.
ยาว 200 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 1.00 ม.

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมแซม,ปรับปรุง
ขยายไหล่ทางถนน คสล.

จ้านวน ๑ แห่ง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมจัดซื อเคร่ือง
ออกก้าลังกายบริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้ 
หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี
ส้าหรับท้ากิจกรรมพักผ่อนหย่อน

ใจและออกก้าลังกาย

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
พร้อมจัดซื อเคร่ืองออก

ก้าลังกาย
จ้านวน 1 แห่ง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

ประชาชนมีสถานท่ี
พักผ่อนและมี

สุขภาพท่ีแข็แรง

 กองช่าง

3 โครงการเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภค-บริโภค

เจาะบ่อบาดาล
จ้านวน 1 แห่ง

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนมีน ้าใช้
เพียงพอต่อความ

ต้องการ

 กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้า (โซล่าเซล์) เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภค-บริโภค

ก่อสร้างสถานีสูบน ้า
จ้านวน 1 แห่ง

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนมีน ้าใช้
เพียงพอต่อความ

ต้องการ

 กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงขยายไฟทางสาธารณะ  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

ปรับปรุงขยายไฟทาง
สาธารณะ

จ้านวน ๑ แห่ง

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนดินผิวทางลูกรัง  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

แบบ ผ. ๐๒

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
๑ โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ

นักเรียนใหม่
เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ทราบ ถึง
แนวทางการด าเนินงานของ 

ศพด.และเสริมสร้าง สัมพันธภาพ
ความร่วมมืออันดี

จัดโครงการประชุม
ผู้ปกครองและ

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
เด็กนักเรียนและ

ผู้ปกครอง

- - - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครองเข้าร่วม
ประชุมปีละ 1 คร้ัง

ผู้ปกครองมีความเข้าใจและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานของ ศพด.

ส านัก
ปลัด

๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. ท้ัง 2 ศูนย์ เพ่ือให้ ศพด. ท้ัง 2 ศูนย์ 
มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี เหมาะแก่การ

เรียนการสอน

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.
ท้ัง 2 ศูนย์ ให้เหมาะแก่

การเรียนการสอน

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปีละ 1 คร้ัง ศพด.ท้ัง 2 ศูนย์ มีอาณาบริเวณ
ส าหรับนักเรียนท่ีมีความสวยงาม

ส านัก
ปลัด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

17 



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 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

หลักสูตรทบทวน
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
อบต. ให้มีบุคลากรท่ีสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือ จพง. 

ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และ

สนับสนุนโครงการจิตอาสา
พระราชทานในระดับพ้ืนท่ีให้มี

ความเข้มแข็ง

จัดโครงการฝึกอบรมฯ
หลักสูตรทบทวน
จ านวน 1 คร้ัง

๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ผู้เข้ารับการอบรม
จิตอาสาภัยพิบัติ
จ านวน 50 คน

1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือ จพง. 

ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นมาตรฐาน

2.ลดความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินจากสาธารณภัย

ส านัก
ปลัด

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและการบริการสู่มาตรฐานสากล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 7 ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว
  7. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว
     7.2  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 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ เพ่ือบริการประชาชนในพ้ืนท่ีและ

ประชาชนท่ีเดินทางเข้ามา
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

เสาธง

ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะ

จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย
จากห้องน้ าสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีมาตรฐาน

กองช่าง

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (หนองตาเกิด) เพ่ือ

ก่อสร้างอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาธง

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์หนองตาเกิด
ปรับพ้ืนท่ีถมดิน เตรียมความ
พร้อมส าหรับก่อสร้างอาคาร
ส านักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลเสาธง

ปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองตาเกิด

ปรับพ้ืนท่ีถมดิน

๓,๐๐๐,๐๐๐ ปรับพ้ืนท่ีถมดิน
จ านวน 1 แห่ง

ภูมิทัศน์บริเวณหนองตาเกิดมีความ
พร้อมส าหรับก่อสร้างอาคาร

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
เสาธง

กองช่าง

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

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
1 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว
เพ่ือใช้ใน ศพด. 
และการบริการ

ประชาชน

เคร่ืองท้าน ้าร้อน-น ้าเย็น 25,100       ส้านักปลัด

2 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ
พร้อมใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ

จัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22,000       ส้านักปลัด

3 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ
พร้อมใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ

จัดซื อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด้า 2,600         ส้านักปลัด

4 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ
พร้อมใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ

จัดซื อเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า 2,500         ส้านักปลัด

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง

เพ่ือจัดหา
ยานพาหนะและ

ขนส่งในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิด
ประสิทธิภาพ

จัดซื อรถน่ังส่วนกลาง      931,000  ส้านักปลัด

แบบ ผ. 03
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2
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.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผ่านมา

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง

เพ่ือจัดหา
ยานพาหนะและ

ขนส่งในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิด
ประสิทธิภาพ

จัดซื อรถจักรยานยนต์        54,700 ส้านักปลัด

7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพ่ือจัดหาถังน ้า
ส้ารองน ้าปะปา

จัดซื อถังส้ารองน ้า จ้านวน 2 ถัง        34,000 ส้านักปลัด

8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง

เพ่ือจัดหา
ยานพาหนะและ

ขนส่งในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิด
ประสิทธิภาพ

จัดซื อรถตู้โดยสาร (ดีเซล)   1,500,000 ส้านักปลัด

9 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เพ่ือใช้ในกองช่าง 
และการบริการ

ประชาชน

เคร่ืองท้าน ้าร้อน-น ้าเย็น 25,100       กองช่าง

10 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือจัดหาเล่ือย
ไฟฟ้าในการปฏิบัติ

ราชการให้เกิด
ประสิทธิภาพ

เล่ือยไฟฟ้า        25,000 กองช่าง
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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.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผ่านมา

11 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือจัดหาเคร่ือง
เช่ือมโลหะในการ
ปฏิบัติราชการให้
เกิดประสิทธิภาพ

เคร่ืองเช่ือมโลหะ          8,500 กองช่าง

12 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เพ่ือจัดหาเคร่ือง
ก้าเนิดไฟฟ้าในการ
ปฏิบัติราชการให้
เกิดประสิทธิภาพ

เคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้า        52,000 กองช่าง

13 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง

เพ่ือจัดหา
ยานพาหนะและ

ขนส่งในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิด
ประสิทธิภาพ

จัดซื อรถน่ังส่วนกลาง      931,000  กองช่าง

14 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร

เพ่ือจัดหาเคร่ืองสูบ
น ้าในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิด
ประสิทธิภาพ

จัดซื อเคร่ืองสูบน ้า จ้านวน 4 เคร่ือง     500,000 ส้านักปลัด

15 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เพ่ือจัดซื อกล้อง 
CCTV

ในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิด
ประสิทธิภาพ

จัดซื อกล้อง CCTV     500,000 กองช่าง
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