
 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561 – 2565) 

แก้ไข ครั้งที่ 4 

 

 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



 
 
   

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

เร่ือง  ประกาศใช้แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข คร้ังที่ 4  
************************* 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) แก้ไข ครั้งท่ี 4 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61  โดยนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาธงได้เห็นชอบใหจั้ดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งท่ี 4 เรียบร้อยแล้ว 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 4 ข้อ 21 และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเสาธง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมท้ังให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง จึงประกาศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งท่ี 4 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. ๒๕๖4 

 
      สมประสงค์  นาคนาคา 

 (นายสมประสงค์  นาคนาคา) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



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 4 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 
2561 ข้อ 21 เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นท่ี
ต่อไป 

 

 
        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 

กรกฎำคม 2564 



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการเดิม

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ
ขนส่งและขนส่ง

เพ่ือจัดหา
ยานพาหนะและ

ขนส่งในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิอให้
เกิดประสิทธิภาพ

จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
แบบบรรทุกน้้า

  2,633,000 ส้านักปลัด

แก้ไขเป็น
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่งและขนส่ง

เพ่ือจัดหา
ยานพาหนะและ

ขนส่งในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิอให้
เกิดประสิทธิภาพ

จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
แบบบรรทุกน้้า

 2,633,000 ส้านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี 4
เหตุผลในการแก้ไข : อบต. เสาธง จะด้าเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ์ข้างต้นในปีงบประมาณ 2565  จึงขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 หน้า 1
จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้้า งบประมาณปี 2564 จ้านวน 2,633,000 บาท เป็น จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  แบบบรรทุกน้้า งบประมาณปี 2565 จ้านวน 2,633,000 บาท

แบบ ผ. 03
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี 4
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผ่านมา

1  



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการเดิม

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพ่ือจัดหา
ยานพาหนะและ

ขนส่งในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิด
ประสิทธิภาพ

จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแค็บ      854,000  ส้านักปลัด

แก้ไขเป็น
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง

เพ่ือจัดหา
ยานพาหนะและ

ขนส่งในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิด
ประสิทธิภาพ

จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแค็บ     854,000 ส้านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี 4
เหตุผลในการแก้ไข : อบต. เสาธง จะด้าเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ์ข้างต้นในปีงบประมาณ 2565  จึงขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 หน้า 2
จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแค็บ งบประมาณปี 2564 จ้านวน 854,000 บาท เป็น จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแค็บ งบประมาณปี 2565 จ้านวน 854,000 บาท

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี 4

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. 03

2  


