
 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561 – 2565) 

แก้ไข ครั้งที่ 3 

 

 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



ค ำน ำ 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ได้ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เมื่อวันท่ี  
14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงมีความประสงค์ขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง องค์การบริหารส่วนต าบล
เสาธง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งท่ี 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 
2561 ข้อ 21 เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นท่ี
ต่อไป 

 

 
        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 

กรกฎำคม 2563 



 
 
   

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

เร่ือง  ประกาศใช้แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข คร้ังที่ 3  
************************* 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) แก้ไข ครั้งท่ี 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61  โดยนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาธงได้เห็นชอบใหจั้ดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งท่ี 3 เรียบร้อยแล้ว 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 4 ข้อ 21 และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเสาธง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมท้ังให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง จึงประกาศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งท่ี 3 โดยมีผลต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป ท้ังนี้ สามารถขอดู
รายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง หมู่ท่ี 2 ต าบลเสาธง อ าเภอ 
บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ โทรศัพท์ 035-777-117 

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี  30  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

 
      สมประสงค์  นาคนาคา 

 (นายสมประสงค์  นาคนาคา) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     2.๑  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 โครงการเดิม

จัดประชุมประชาคมจัดท าแผนชุมชน
เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนา

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

แก้ไขเป็น
จัดประชุมประชาคมจัดท าแผนชุมชน

เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ฯลฯ

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

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี 3
เหตุผลในการแก้ไข : เน่ืองจากเปล่ียนแผนงานจาก แผนงานบริหารงานท่ัวไป เป็น แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยวัตถุประสงค์และงบประมาณของโครงการคงเดิม

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) แก้ไข คร้ังท่ี 3

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
2 โครงการเดิม

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

แก้ไขเป็น
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีและครอบครัว

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุน
กิจกรรมเช่น การฝึกอบรมให้
ความรู้ การส่งเสริมพัฒนา

บทบาทสตรี การส่งเสริมการเท่า
เทียมกัน ระหว่างชายและหญิงฯ

จัดท าโครงการฯ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ คร้ัง กลุ่มสตรีและ
ครอบครัวเข้มแข็งข้ึน

ส านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี 3
เหตุผลในการแก้ไข : ช่ือโครงการมีความคลาดเคล่ือนจึงแก้ไขให้ถูกต้อง จาก โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็น โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีและครอบครัว โดยวัตถุประสงค์และงบประมาณของโครงการคงเดิม

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) แก้ไข คร้ังท่ี 3

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) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการเดิม

โครงการจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือก่อสร้างส านักงาน
เพ่ืออ านายความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

จัดซ้ือท่ีดิน
จ านวน 1 แห่ง

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

ส านักปลัด

แก้ไขเป็น
โครงการจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือก่อสร้างส านักงาน

เพ่ืออ านายความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

จัดซ้ือท่ีดิน
จ านวน 1 แห่ง

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

ส านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี 3
เหตุผลในการแก้ไข : อบต. มีแผนจะด าเนินการโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ 2564 -65 จึงขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) แก้ไข คร้ังท่ี 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
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