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องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



 
 
   

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

เร่ือง  ประกาศใช้แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม คร้ังท่ี 3 
************************* 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ีเพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ า เป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย  
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 โดยมีผลต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
ท้ังนี้ สามารถขอดูรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง หมู่ ท่ี 2 
ต าบลเสาธง อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ โทรศัพท์ 035-777-117 

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี   15  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 

 
       สมประสงค์  นาคนาคา 

 (นายสมประสงค์  นาคนาคา) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



หลักการและแหตุผล 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม คร้ังท่ี 3 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
 
 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เมื่อวันท่ี 
14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 16 
มิถุนายน 2563 นั้น 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงมีความประสงค์จะเพิ่มเติมโครงการพัฒนาท่ีด าเนินการจัดท า
บริการสาธารณะ ซึ่งเป็นโครงการท่ียังไม่ถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 22 การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ใช้ได้อย่างถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2563 นั้น  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงมีความประสงค์ขอเพิ่มเติมโครงการ
พัฒนาท่ีด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ และเป็นประโยชน์กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสา
ธง จึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 22 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 3 เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงของโครงการ และเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 

 

 
        องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

กันยายน 2564 
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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)
๑) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน
   ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -     -         -     -         -     -                 -     -                60 43,510,000     60      43,510,000   
   ๑.2 แผนงานเคหะและชุมชน -     -         -     -         -     -                 1        200,000        13 6,100,000       14      6,300,000     
   ๑.3 แผนงานการเกษตร -     -         -     -         -     -                 -     -                1        2,000,000       1        2,000,000     

รวม -     -         -     -         -     -                 1        200,000        74      51,610,000     75      51,810,000   
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
   ๒.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป -     -         -     -         -     -                 -     -                -     -                 -     -                
   ๒.2 แผนงานการศึกษา -     -         -     -         -     -                 -     -                1        25,000            1        25,000          
   ๒.3 แผนงานสาธารณสุข -     -         -     -         -     -                 2        2,020,000     2        2,020,000       4        4,040,000     
   ๒.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง -     -         -     -         -     -                 -     -                -     -                 -     -                
ของชุมชน
   ๒.5 แผนงานสังคม -     -         -     -         -     -                 -     -                -     -                 -     -                
สงเคราะห์

รวม -     -         -     -         -     -                 2        2,020,000     3        2,045,000       5        4,065,000     

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

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 3

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

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

3) ยุทธศาสตร์ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย
    3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน -     -         -     -         -     -                 -     -                -     -                 -     -                

รวม -     -         -     -         -     -                 -     -                -     -                 -     -                
4) ยุทธศาสตร์ด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการลงทุน
และพาณิชยกรรม
    4.1 แผนงานการเกษตร -     -         -     -         -     -                 -     -                -     -                 -     -                

รวม -     -         -     -         -     -                 -     -                -     -                 -     -                
5) ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    5.1 แผนงานสาธารณสุข -     -         -     -         -     -                 -     -                -     -                 -     -                
    5.2 แผนงานการเกษตร -     -         -     -         -     -                 1 50,000          1 50,000            2        100,000        

รวม -     -         -     -         -     -                 1        50,000          1        50,000            2        100,000        
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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 3

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

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

6) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
    6.1 แผนงานการศาสนา -     -         -     -         -     -                 -     -                1        100,000         1        100,000        
วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม -     -         -     -         -     -                 -     -                1        100,000         1        100,000        
7) ด้านการส่งเสริม
การท่องเท่ียว
    7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง -     -         -     -         -     -                 -     -                -     -                 -     -                
ของชุมชน
    7.2 แผนงานการศาสนา -     -         -     -         -     -                 -     -                -     -                 -     -                
วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม -     -         -     -         -     -                 -     -                -     -                 -     -                
8) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความย่ังยืน
    8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป -     -         -     -         -     -                 -     -                -     -                 -     -                
    8.2 แผนงานการเกษตร -     -         -     -         -     -                 -     -                2        300,000         2        300,000        

รวม -     -         -     -         -     -                 -     -                2        300,000         2        300,000        
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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 3

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

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

9) ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี
    9.1 แผนงานบริหาร -     -         -     -         -     -                 -     -                -     -                 -     -                
งานท่ัวไป

รวม -     -         -     -         -     -                 -     -                -     -                 -     -                
รวมท้ังส้ิน -     -         -     -         -     -                 4        2,270,000     81      54,105,000    85      56,375,000   
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

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 โครงการก่อสร้างประปาในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้เพียงพอ

ในการอุปโภคบริโภค
ก่อสร้างประปา
จ้านวน ๑ แห่ง

          800,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนมีน ้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค

 กองช่าง

2 โครงการวางท่อเมนประปาใหม่ตามเส้นทางถนน
ในชุมขน

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้เพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

วางท่อเมนประปาใหม่        1,200,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนมีน ้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค

 กองช่าง

3 โครงการจัดท้าท่อระบายน ้าด้านข้างถนนในชุมชน  เพ่ิมประสิทธิภาพในการระบาย
น ้าของชุมชน

 จัดท้าท่อระบายน ้า
จ้านวน 1 แห่ง

       1,000,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 การระบายน ้าของ
ชุมชนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ

 กองช่าง

4 โครงการจัดท้าประตูเปิด - ปิดท่อระบายน ้าเพ่ือ
การเกษตร

เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้าใช้เพียงพอ
ต่อการท้าเกษตร

 จัดท้าประตูเปิด-ปิดท่อ
ระบายน ้า

จ้านวน ๑ แห่ง

          500,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 สามารถระบายน ้า
เพ่ือการเกษตรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

 กองช่าง

5 โครงการลงลูกรังถนนเส้นการขนส่งทางเกษตร  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

 ลงลูกรังถนน           800,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

5 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

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
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บริเวณบ้านนาย

สุบิน ถือสัตย์เท่ียง ต่อจากเส้น คสล. เดิม)
 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

          450,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

7 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.
บริเวณบ้านนายนิยม พรมมิ

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

          550,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต (ซอย
 สภอ.บางปะหัน) ต่อจากลาดยางเดิม

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

       1,000,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

6 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

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 โครงการรังวัดท่ีสาธารณะพร้อมทั งวางท่อน ้า  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มา

 รังวัดถนน พร้อมวาง
ท่อน ้า

จ้านวน ๑ แห่ง

          500,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

2 โครงการซ่อมแซมเส้นทางถนนในชุมชน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

 ซ่อมแซมถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

          800,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

3 โครงการวางระบบส่งน ้าประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้เพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

วางระบบส่งน ้าประปา
จ้านวน ๑ แห่ง

          600,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนมีน ้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค

 กองช่าง

4 โครงการติดตั งเคร่ืองสูบน ้า แผงโซล่าร์เชลล์เพ่ือ
การเกษตร

เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้าใช้เพียงพอ
ต่อการท้าเกษตร

 ติดตั งเคร่ืองสูบน ้า 
แผงโซล่าร์เชลล์
จ้านวน ๑ แห่ง

       1,000,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอต่อการท้า

เกษตร

 กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีต
หน้าอาคารโรงเรียนวัดเสาธงเก่า

เพ่ือให้ประชาชน นักเรียน มีพื นท่ี
ส้าหรับท้ากิจกรรมต่างๆ 
โดยสะดวกและปลอดภัย

 ปรับปรุงซ่อมแซมลาน
คอนกรีต จ้านวน ๑ แห่ง

          800,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชน นักเรียน
 มีพื นท่ีส้าหรับท้า

กิจกรรมต่างๆ

 กองช่าง

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผ่านมา

7 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

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
6 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้เพียงพอ

ในการอุปโภคบริโภค
ซ่อมแซมปรับปรุง

ระบบประปา
จ้านวน ๑ แห่ง

       1,000,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนมีน ้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค

 กองช่าง

7 โครงการจัดซื อพร้อมติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง
สนามกีฬา (บริเวณ รร.วัดเสาธงเก่า)

เพ่ือให้ประชาชนมีแสงสว่าง
ส้าหรับใช้ในการออกกก้าลังกาย

และได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา

จัดซื อพร้อมติดตั งไฟฟ้า
ส่องสว่าง

จ้านวน ๑ แห่ง

          500,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 สนามกีฬามีแสงสว่าง
ท่ีเพียงพอ และมี
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป-มา

 กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

8 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

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 โครงการตู้น ้าด่ืมในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าสะอาดใน

การอุปโภค
 ติดตั งตู้กดน ้าด่ืมสะอาด

จ้านวน ๑ แห่ง
          500,000  จ้านวน 1 

แห่ง
 ประชาชนมีน ้า

สะอาดส้าหรับอุปโภค
 กองช่าง

2 โครงการลงลูกรังไหล่ทางและผิวทาง  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

 ลงลูกรังไหล่ทางและผิว
ทางถนน

จ้านวน ๑ แห่ง

          200,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

3 โครงการติดตั งเคร่ืองสูบน ้า แผงโซล่าร์เชลล์เพ่ือ
การเกษตร

เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้าใช้เพียงพอ
ต่อการท้าเกษตร

 ติดตั งเคร่ืองสูบน ้า 
แผงโซล่าร์เชลล์
จ้านวน ๑ แห่ง

          500,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอต่อการท้า

เกษตร

 กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คสล. 
(บริเวณหอถึงสุข)

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

          450,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

5 โครงการซ่อมแซมถนภายในหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

 ซ่อมแซมถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

       1,000,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

6 โครงการซ่อมแซมไหล่ทางในหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

 ซ่อมแซมไหล่ทาง 
จ้านวน ๑ แห่ง

          300,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

แบบ ผ. ๐๒

9 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

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 โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะน ้า

บาดาล พร้อมถัง
เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้เพียงพอ

ในการอุปโภคบริโภค
ก่อสร้างประปา
จ้านวน ๑ แห่ง

          800,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนมีน ้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค

 กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (โดม) เพ่ือให้ประชาชน มีพื นท่ีส้าหรับ
ท้ากิจกรรมต่างๆ โดยสะดวกและ

ปลอดภัย

 ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ (โดม) 

จ้านวน ๑ แห่ง

          500,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชน มีพื นท่ี
ส้าหรับท้ากิจกรรม

ต่างๆ

 กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

          600,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างระบบส่งน ้าเพ่ือการเกษตร (โซ
ล่าเซลล์)

เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้าใช้เพียงพอ
ต่อการท้าเกษตร

 ก่อสร้างระบบส่งน ้า
โซล่าร์เชลล์

จ้านวน ๑ แห่ง

          500,000  จ้านวน 1 
แห่ง

ประชาชนมีน ้า
เพียงพอต่อการท้า

การเกษตร

 กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.บริเวณบ้านนายสา
ยันต์  สีนวล - หนองตีพริก

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

          600,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงระบบส่งน ้าเพ่ือการเกษตร โซ
ล่าเชล (บริเวณบ้านนางสมศรี อ้วนล้่า)

เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้าใช้เพียงพอ
ต่อการท้าเกษตร

 ปรับปรุงระบบส่งน ้า
โซล่าร์เชลล์

จ้านวน ๑ แห่ง

          550,000  จ้านวน 1 
แห่ง

ประชาชนมีน ้า
เพียงพอต่อการท้า

การเกษตร

 กองช่าง

7 โครงการซ่อมแซมถนนเส้นหลักตั งแต่หน้าบ้าน
นางทิพวรรณ  มะลิแย้ม เช่ือมต่อหมู่ท่ี 2 ต.ทาง
กลาง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

 ซ่อมแซมถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

       1,000,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

10 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

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 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จ้านวน 4

 จุด
 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มา

 ซ่อมแซมถนน
จ้านวน ๑ แห่ง

๑,๕๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างและเคร่ืองออกก้าลังกาย

เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีส้าหรับ
ท้ากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจและ

ออกก้าลังกาย

ก่อสร้างลานกีฬา
จ้านวน 1 แห่ง

๒,๐๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1 
แห่ง

ประชาชนมีสถานท่ี
พักผ่อนและมี

สุขภาพท่ีแข็แรง

 กองช่าง

3 โครงการจัดซื อพร้อมติดตั งระบบเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน

เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารโดยท่ัวกัน

จัดซื อพร้อมติดตั งฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

๕๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ 
ทราบข้อมูลฯ

 กองช่าง

4 โครงจัดท้าประตูเปิด - ปิดท่อระบายน ้าเพ่ือ
การเกษตร

 เพ่ิมประสิทธิภาพในการระบาย
น ้าเพ่ือการเกษตร

 จัดท้าท่อระบายน ้า
จ้านวน 1 แห่ง

๕๐๐,๐๐๐  จ้านวน 1 
แห่ง

 สามารถระบายน ้า
เพ่ือการเกษตรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

 กองช่าง

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

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 โครงการเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้เพียงพอ

ในการอุปโภคบริโภค
เจาะบ่อบาดาล
จ้านวน ๑ แห่ง

          800,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนมีน ้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค

 กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้เพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

ปรับปรุงท่อเมนประปา
จ้านวน ๑ แห่ง

          500,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนมีน ้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค

 กองช่าง

3 โครงการติดตั งเคร่ืองสูบน ้าการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้าใช้เพียงพอ
ต่อการท้าเกษตร

 ติดตั งเคร่ืองสูบน ้า
การเกษตร

จ้านวน ๑ แห่ง

          450,000  จ้านวน 1 
แห่ง

ประชาชนมีน ้า
เพียงพอต่อการท้า

การเกษตร

 กองช่าง

4 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารโดยท่ัวกัน

ปรับปรุงเสียงตามสาย           200,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ 
ทราบข้อมูลฯ

 กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนออกกลางทุ่ง  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

 ก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน
จ้านวน ๑ แห่ง

          450,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงทางลาดถนนเข้า-ออก หมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

 ปรับปรุงถนน
จ้านวน ๑ แห่ง

       2,000,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

12 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

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 โครงการซ่อมแซมประปาภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้เพียงพอ

ในการอุปโภคบริโภค
ซ่อมแซมประปา
จ้านวน ๑ แห่ง

          150,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนมีน ้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค

 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างประปาในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้เพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

ก่อสร้างประปา
จ้านวน ๑ แห่ง

          800,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนมีน ้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค

 กองช่าง

3 โครงการซ่อมแซมถนนและลงลูกรังไหล่ทาง  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

 ซ่อมแซมถนน
จ้านวน ๑ แห่ง

          100,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

 ก่อสร้างถนน
จ้านวน ๑ แห่ง

          800,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

5 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
จ้านวน ๑ แห่ง

          100,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

6 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ
จ้านวน ๑ แห่ง

       1,000,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

7 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหลักในเขต ม.2 
ต.ทางกลาง ระยะทางประมาณ 1000 ม. 
โดยให้ได้ระดับ

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

 ซ่อมแซมปรับปรุงถนน
จ้านวน ๑ แห่ง

       2,500,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

13 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

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
8 โครงการรังวัดเปิดทางสาธารณะต่อจากบ้านนาง

ทองชุบ จนสุดเส้นทาง
 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มา

 รังวัดเปิดทาง
จ้านวน ๑ แห่ง

            60,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

 ก่อสร้างถนน
จ้านวน ๑ แห่ง

          800,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

10 โครงการติดตั งพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณ
บ้านนางทองชุบ

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

 ติดตั งพลังงาน
แสงอาทิตย์

จ้านวน ๑ แห่ง

          300,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างติดตั งตู้กดน ้าด่ืมสะอาด
ใน ม.2 ต.ทางกลาง

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าสะอาดใน
การอุปโภคโภค

 ติดตั งตู้กดน ้าด่ืมสะอาด
จ้านวน ๑ แห่ง

          500,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนมีน ้าด่ืม
สะอาดส้าหรับอุปโภค

 กองช่าง

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

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 โครงการขยายไหล่ทางถนนหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มา

 ขยายไหล่ทาง
จ้านวน ๑ แห่ง

          800,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

2 โครงการท้าถนนรอบหนองใหญ่  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

 ก่อสร้างถนน
จ้านวน ๑ แห่ง

          500,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

3 โครงการท้าสะพานข้ามคลองชลประทาน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

 ก่อสร้างสะพาน
จ้านวน ๑ แห่ง

          800,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

4 โครงการติดตั งถังน ้าประปาในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้เพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

 ติดตั งถังน ้าประปา
จ้านวน ๑ แห่ง

          500,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนมีน ้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค

 กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเส้นทางบ้านนาย
วันชัย ดีใจ

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

 ก่อสร้างถนน
จ้านวน ๑ แห่ง

          800,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3
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 อุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังท่ีท้ายหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้เพียงพอ

ในการอุปโภคบริโภค
เจาะบ่อบาดาล
จ้านวน ๑ แห่ง

          800,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนมีน ้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค

 กองช่าง

2 โครงการตู้กดน ้าด่ืมหยอดเหรียญ เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าสะอาดใน
การอุปโภคโภค

 ติดตั งตู้กดน ้าด่ืมสะอาด
จ้านวน ๑ แห่ง

          500,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนมีน ้าด่ืม
สะอาดส้าหรับอุปโภค

 กองช่าง

3 โครงการเปิดทางสาธารณะในหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

 เปิดทางสาธารณะ
จ้านวน ๑ แห่ง

          800,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

4 โครงการติดตั งถังกรองน ้าประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าสะอาด
เพียงพอในการอุปโภคบริโภค

 ติดตั งถังกรองน ้าประปา
จ้านวน ๑ แห่ง

          500,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนมีน ้า
สะอาดเพียงพอใน
การอุปโภค-บริโภค

 กองช่าง

5 โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (โดม) เพ่ือให้ประชาชน มีพื นท่ีส้าหรับ
ท้ากิจกรรมต่างๆ โดยสะดวกและ

ปลอดภัย

 ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ (โดม) 

จ้านวน ๑ แห่ง

          500,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชน มีพื นท่ี
ส้าหรับท้ากิจกรรม

ต่างๆ

 กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นบ้านแจ้ง - 
วัดทางกลาง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
จ้านวน ๑ แห่ง

       2,000,000  จ้านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

แบบ ผ. ๐๒
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.2  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 โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ (บริเวณ

หลังโรงพัก สภอ.บางปะหัน)
 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มา

ขยายเขตไฟฟ้าฯ
จ านวน ๑ แห่ง

600,000 ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

 กองช่าง

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ (บริเวณ
บ้านนางสุนทร พรมมิ)

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

ขยายเขตไฟฟ้าฯ
จ านวน ๑ แห่ง

600,000 ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

 กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

17 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.2  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 โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ (บริเวณ

สะพาน รร.วัดเสาธงเก่า)
 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มา

ขยายเขตไฟฟ้าฯ
จ านวน ๑ แห่ง

          300,000 ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

 กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.2  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 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้าน

นายสายันต์  สีนวล
 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มา

ขยายเขตไฟฟ้าฯ
จ านวน ๑ แห่ง

          600,000 ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

 กองช่าง

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะทางเข้าบ้าน
นางสมศรี  อ้วนล่ า

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

ขยายเขตไฟฟ้าฯ
จ านวน ๑ แห่ง

          300,000 ปีละ 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

 กองช่าง

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.2  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 โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะบริเวณ

บ้านนายอเนก  เกิดสิน
 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มา

ขยายเขตไฟฟ้าฯ
จ านวน ๑ แห่ง

๖๐๐,๐๐๐  จ านวน 1 
แห่ง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.2  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 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือท าการเกษตร เพ่ือใช้ในโครงการติดต้ัง

เคร่ืองสูบน้ าการเกษตร
ขยายเขตไฟฟ้า
จ านวน ๑ แห่ง

600,000  จ านวน 1 
แห่ง

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการท า

การเกษตร

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.2  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 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มา

ขยายเขตไฟฟ้าฯ
จ านวน ๑ แห่ง

          300,000  จ านวน 1 
แห่ง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตรงบ้านนาง
ทองชุบ

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

ขยายเขตไฟฟ้าฯ
จ านวน ๑ แห่ง

          200,000  จ านวน 1 
แห่ง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า หมู่ท่ี 2
 ต าบลทางกลาง (บริเวณบ้านนายสุชิน นิลแสง
สุก)

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

ขยายเขตไฟฟ้าฯ
จ านวน ๑ แห่ง

           200,000           200,000  จ านวน 1 
แห่ง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.2  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 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มา

ขยายเขตไฟฟ้าฯ
จ านวน ๑ แห่ง

          600,000  จ านวน 1 
แห่ง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะต้ังแต่บ้านนาย
เก้ือ จนถึงสุดเขต ม.4 ทางกลาง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

ขยายเขตไฟฟ้าฯ
จ านวน ๑ แห่ง

          600,000  จ านวน 1 
แห่ง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

3 โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

ขยายเขตไฟฟ้าฯ
จ านวน ๑ แห่ง

          600,000  จ านวน 1 
แห่ง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป - มา

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.3  แผนงาน การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการขุดแหล่งน ้าสาธารณะ ลอกหนอง 

คลองชลประทาน และล้ารางสาธารณะ
เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
แหล่งน ้าส้าหรับการประมง การ

อุปโภค-บริโภค

 ขุดลอกหนอง คลอง
ชลประทาน และล้าราง
สาธารณะทุกแห่งในเขต

 อบต.เสาธง

  2,000,000 จ้านวนแหล่งน ้า
สาธารณะสามารถ

ใช้ได้ทุกแห่ง

 หนอง คลอง ร้ารางมีการระบาย
น ้าท่ีดีมีน ้าเพียงพอต่อการ

อุปโภค-บริโภค และมีภูมิทัศน์ท่ีดี

 กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
  ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     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 โครงการติดตั งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย

ความเร็วสูง (wifi intermet) เพ่ือใช้ส้าหรับการ
เรียนการสอนภายใน ศพด.

เพ่ือให้เด็กสามารถรับส่ือการ
เรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
และมีทางเลือกในการศึกษามาก

ขึ น

ติดตั งระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

(wifi intermet)
ศพค. ทั ง 2 ศูนย์

๒๕,๐๐๐ ติดตั งระบบ
อินเตอร์เน็ตศพค. 

ทั ง 2 ศูนย์

เด็กได้รับความรู้จากส่ือการเรียน
การสอนและการศึกษาผ่านระบบ

ออนไลน์ และมีความรู้มากขึ น

ส้านักปลัด

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
  2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     ๒.3  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ โครงการส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตว์และขึ น

ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า/ท้าหมัน ฯ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส้ารวจ
ข้อมูลจ้านวนสัตว์และขึ น

ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค

ส้ารวจข้อมูลจ้านวน
สัตว์และขึ นทะเบียน

จ้านวนสัตว์ เพ่ือเตรียม
ข้อมูลส้าหรับโครงการ

สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย ฯ

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปีละ 1 ครั ง ได้รับข้อมูลเพ่ือฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและท้าหมันสุนัข

และแมวในเขตพื นท่ี อบต.

ส้านักปลัด

๒ โครงการสนับสนุนวัคซีนโควิด 19 และ
สนับสนุนกิจการการรักษาผู้ป่วย  ให้ รพ.สต. 
ในเขตพื นท่ี

เพ่ือสนับสนุนวัคซีนโควิด 19 
และสนับสนุนกิจการการรักษา
ผู้ป่วย ให้ รพ.สต. ในเขตพื นท่ี

สนับสนุนวัคซีนโควิด 
19 และสนับสนุน

กิจการการรักษาผู้ป่วย

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั ง ประชาชนได้รับวัคซีนโควิด-19 
และได้รับการรักษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ

ส้านักปลัด

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
  5. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
     5.2  แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม

ด้านมลพิษทางอากาศและสถานการณ์ฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อมด้านมลพิษทาง
อากาศและสถานการณ์ฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5

จัดท้าโครงการเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านมลพิษทางอากาศ
และสถานการณ์ฝุ่น

ละอองขนาดเล็ก PM 
2.5

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและ
สุขภาพท่ีดี และลดควมเส่ียงท่ีจะ
เกิดปัญหาสุขภาพจากโรคทางเดิน

หายใจ

ส้านักปลัด

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6  ด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
  6. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
     6.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดซื ออุปกรณ์กีฬา เพ่ือให้ส่งเสริมสุขภาพและสร้าง

ความสามัคคีให้กับประชาชนใน
ชุมชน

 จัดซื ออุปกรณ์กีฬา     100,000  ปีละ 1 ครั ง  ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
เกิดความสามัคคีในชุมขน

 ส้านักปลัด

แบบ ผ. ๐๒

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรม และภูมิปัญญาท่ีสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 8 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน
  8. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน
     8.2  แผนงาน การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปุ๋ยอินทรีย์และพันธ์ุผัก เมล็ดพันธ์พืช

และต้นกล้าไม้
เพ่ือจัดโครงการอบรมให้ความรู้

การจัดท้าปุ๋ยอินทรีย์และ
สนับสนุนพันธ์ุผัก เมล็ดพันธ์พืช 
และต้นกล้าไม้ให้แก่ประชาชน

 จัดอบรมโครงการฯ     100,000  จัดโครงการ
ปีละ 1 ครั ง

 ประชาชนมีความรู้สามารถน้าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันและ

สามารถด้ารงชีวิตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

 ส้านักปลัด

2 โครงการปล่อยพันธ์ุปลาในแหล่งน ้าชุมชน เพ่ือจัดโครงการส่งเสริมการ
ประมงและปล่อยพันธ์ุปลาใน

แหล่งน ้าชุมชน

 จัดโครงการฯ     200,000  จัดโครงการ
ปีละ 1 ครั ง

 ประชาชนมีความรู้สามารถน้าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันและ

สามารถด้ารงชีวิตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

 ส้านักปลัด

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
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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 แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพ่ือก าจัดผักตบ
ชวาและวัชพืชใน

แหล่งน  า

เรือเก็บผักตบขนาดเล็ก 100,000    ส านักปลัด

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ
พร้อมใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ

จัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(กองคลัง)

22,000      ส านักปลัด

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ
พร้อมใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ

จัดซื อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า
(กองคลัง)

2,500         ส านักปลัด

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ
พร้อมใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ

จัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(กองคลัง)

22,000      ส านักปลัด

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ
พร้อมใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ

จัดซื อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า
(กองคลัง)

2,500         ส านักปลัด

แบบ ผ. 03
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3
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 3
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผ่านมา

6 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ
พร้อมใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ

จัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(ศพด.)

22,000      ส านักปลัด

5 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ
พร้อมใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ

จัดซื อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า
(ศพด.)

2,500         ส านักปลัด

7 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ
พร้อมใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ

จัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(ศพด.)

22,000      ส านักปลัด

5 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ
พร้อมใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ

จัดซื อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า
(ศพด.)

2,500         ส านักปลัด

8 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ
พร้อมใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ

จัดซื อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) (ศพด.)

         7,500 ส านักปลัด

9 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ
พร้อมใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ

จัดซื อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) (ศพด.)

         7,500 ส านักปลัด
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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 3
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผ่านมา

10 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ
พร้อมใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ

จัดซื อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) (ส านักปลัด)

         7,500 ส านักปลัด

11 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ
พร้อมใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ

จัดซื อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) (กองคลัง)

         7,500 ส านักปลัด

12 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เพ่ือใช้ในการ
บริการประชาชน

และด าเนิน
โครงการต่างๆ ของ

 อบต.

ถังต้มน  าไฟฟ้า       10,000 ส านักปลัด

13 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนในเขต

 อบต.

จัดซื อเคร่ืองออกก าลังกาย
(ม.3 ต.ทางกลาง)

    500,000 ส านักปลัด

14 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

 เพ่ือควบคุมปัญหา
ท่ีอาจเกิด

อาชญากรรม
อุบัติเหตุ และ

ปัญหายาเสพติดใน
เขต อบต.

จัดซื อพร้อมติดตั งกล้องวงจรปิดบริเวณจุด
เส่ียงต่างๆ จ านวน  9  หมู่บ้าน

 2,000,000 ส านักปลัด
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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 3
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

งบประมาณและท่ีผ่านมา

15 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง

 เพ่ือจัดหา
ยานพาหนะและ

ขนส่งในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิด
ประสิทธิภาพ

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  1,070,000 ส านักปลัด

16 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง

 เพ่ือจัดหา
ยานพาหนะและ

ขนส่งในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิด
ประสิทธิภาพ

รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย  2,400,000 ส านักปลัด

17 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ เพ่ือให้มีเคร่ืองมือ
พร้อมใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ

เคร่ืองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ (จอภาพ)

    500,000 ส านักปลัด
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