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  ด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7)  พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.
2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น หมายถึง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น 
รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ 
และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้
น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบ 
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อมท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสาน
แผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายรัฐบาล  

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เสาธง ใหม้ีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

----------------------------------- 
 
ส่วนท่ี 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 (1) ด้านกายภาพ  
   1)  ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือต าบล  
   ต ำบลเสำธง ต้ังอยู่ทำงทิศตะวันออกของอ ำเภอบำงปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเสำธง ต้ังอยู่หมู่ท่ี  2  ต ำบลเสำธง อ ำเภอบำงปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ มีระยะทำงห่ำงจำก
อ ำเภอบำงปะหันประมำณ  8  กิโลเมตร และห่ำงจำกศูนย์รำชกำรจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ประมำณ  21  กิโลเมตร 
สำมำรถเดินทำงโดยรถยนต์ส่วนตัว และรถยนต์โดยสำรประจ ำทำง สำยบำงปะหัน - อยุธยำ เนื้อท่ีต ำบลเสำธง มีเนื้อท่ี
ท้ังหมดประมำณ 13.06  ตำรำงกิโลเมตร  หรือ ประมำณ  8,162.50  ไร่ 

แผนที่ต าบลเสาธง และต าบลทางกลาง 
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   2)  ลักษณะภูมิประเทศ 
   พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีรำบลุ่มน้ ำท่วมถึง พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นทุ่งนำ ไม่มีภูเขำ ไม่มีป่ำไม้ มีน้ ำไหลผ่ำน  
ท้ัง 2 ต ำบล คือ แม่น้ ำลพบุรี เหมำะแก่กำรท ำกำรเกษตรกรรม  ท ำให้เกษตรกรมีน้ ำส ำหรับท ำกำรเกษตรตลอดปี  
ทรัพยำกรธรรมชำติ บริเวณนี้ไม่มีป่ำไม้ เนื่องจำกท่ีรำบลุ่มมีน้ ำท่วมถึง ลักษณะของดินมีท้ัง ดินเหนียว ดินร่วนปนทรำย 
มีแหล่งน้ ำใต้ดินพร้อมสมควร 
   อำณำเขตติดต่อ 
   ทิศตะวันออก : ติดต่อกับต ำบลบำงปะหัน  
    ทิศตะวันตก   : ติดต่อกับต ำบลตำนิม  
    ทิศเหนือ       : ติดต่อกับต ำบลบำงเพลิง  อ ำเภอบำงปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ   
    ทิศใต้           : ติดต่อกับต ำบลบำงระก ำ  อ ำเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
   3)  ลักษณะภูมิอากาศ 
   ภูมิอำกำศมีลักษณะร้อนช้ืน มีอุณหภูมิค่อนข้ำงสูงและมีอำกำศรอนอบอำวในฤดูร้อน สวนในฤดู
หนำวไมหนำวจัด เดือนเมษำยนเป็นเดือนท่ีมีอำกำศรอนจัดในรอบปี มี 3 ฤดู 
   1. ฤดูร้อน  เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือส้ินสุดลง คือประมำณกลำงเดือนกุมภำพันธ์ ถึง
กลำงเดือนพฤษภำคม ในระยะนี้จะมีหยอมควำมกดอำกำศต่ ำเนื่องจำกควำมรอนปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบ
กับลมท่ีพัดปกคลุมประเทศไทยในชวงนี้เปนลมฝำยใต ท ำใหมีอำกำศรอนอบอำวท่ัวไป โดยมีอำกำศรอนจัดอยูในเดือน
เมษำยน 
   2. ฤดูฝน  เริ่มต้ังแตกลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม ซึ่งเปนชวงท่ีมรสุมตะวันตกเฉียง
ใตพัดปกคลุมประเทศไทย รองควำมกดอำกำศต่ ำท่ีพำดผำนบริเวณภำคใตของประเทศไทยจะเล่ือนขึ้นมำพำด 
ผำนบริเวณภำคกลำง และภำคเหนือเปนล ำดับ ในระยะนี้ท ำใหมีฝนตกชุกขึ้นต้ังแตกลำงเดือนพฤษภำคมเปนตนไป โดย
เดือนกันยำยนเปนเดือนท่ีมีฝนตกชุกท่ีสุดในรอบปและเปนชวงท่ีมีควำมช้ืนสูง 
   3. ฤดูหนำว  เริ่ม ต้ังแต่กลำงเดือนตุลำคมถึงกลำง เดือนกุมภำพันธ ซึ่ ง เป็นฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณควำมกดอำกำศสูงจำกประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติเย็นและแหง จะแผ่ลงมำปกคลุมประเทศ
ไทยในชวงนี้ แตเนื่องจำกต ำบลเสำธง อ ำเภอบำงปะหัน ต้ังอยู ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ซึ่งอยู ในเขตภำคกลำง
อิทธิพลของบริเวณควำมกดอำกำศสูงจำกประเทศจีนท่ีแผลงมำปกคลุมในชวงฤดูหนำวจะชำกวำภำคเหนือและภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท ำใหอำกำศหนำวเย็นชำกวำสองภำคดังกลำว โดยเริ่มมีอำกำศหนำวเย็น ประมำณกลำงเดือน
พฤศจิกำยน เปนตนไป 
   4)  ลักษณะของดิน 
        ลักษณะดินของพื้นท่ี เป็นดินร่วนปนทรำยในบริเวณรำบลุ่มจะมีควำมอุดมสมบูรณ์มำก เหมำะสม
แก่กำรท ำกำรเกษตร ได้แก่ท ำนำ ปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผล เช่น มะม่วง ฝรั่ง เป็นต้น 
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 (2) ด้านการเมือง/การปกครอง  
   1) เขตการปกครอง  
    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง  มีพื้นท่ีรับผิดชอบ  2  ต ำบล ได้แก่ ต ำบลเสำธง และทำงกลำง
แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้ำน ดังนี้ 
   ต ำบลเสำธง 5 หมู่บ้ำน 
   นำงทิพวรรณ มะลิแย้ม ก ำนันต ำบลเสำธง 
   นำยพิสิษฐ์ ศรีภมร          ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ท่ี  1  ต ำบลเสำธง 
   นำยสัมภวำนิช สอนบุตร       ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ท่ี  2  ต ำบลเสำธง 
   นำยศักดิ์นรินทร์ บุตรสี  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ท่ี  3  ต ำบลเสำธง 
   นำยหำร ร่วมสันเทียะ  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ท่ี  5  ต ำบลเสำธง 
   ต ำบลทำงกลำง 4 หมู่บ้ำน     

นำยธีรยุทธ สุขเกษม  ก ำนันต ำบลทำงกลำง 
นำยรำเชนทร์ หอมระรื่น ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ท่ี  1  ต ำบลทำงกลำง 
นำยอ ำนำจ  เป่ียมบุญ  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ท่ี  2  ต ำบลทำงกลำง 
นำยสมหมำย  เฉลิมทอง ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ท่ี  3  ต ำบลทำงกลำง 

   2) การเลือกต้ัง  
    กำรเลือกต้ังผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจ ำนวน 9 หมู่บ้ำน มีกำรเลือกต้ังครั้งสุดท้ำย
เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกำยน 2555  มี นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มำจำกกำรเลือกตั้ง  

 (3) ประชากร 
   1) ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร  

หมำยเหตุ  1. จ ำนวนประชำกรปี 2564 รวมทั้งสิ้น 4,228 คน แยกเป็นชำย 2,030 คน หญิง 2,198 คน  ควำมหนำแน่นของประชำกร
โดยเฉลี่ย 323 คน / ตำรำงกิโลเมตร 
 2. จำกข้อมูลและสถิติประชำกรตำมทะเบียนรำษฎร อ ำเภอบำงปะหัน ข้อมูล ณ เมษำยน 2564 
 

หมู ่ ต าบล 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 เสำธง 296 394 408 802 291 391 404 795 291 389 408 797 
2 เสำธง 144 231 208 439 146 230 214 444 147 231 213 444 
3 เสำธง 122 176 185 361 116 172 183 355 116 171 183 354 
4 เสำธง 98 116 158 274 95 113 161 274 95 113 162 275 
5 เสำธง 147 214 228 442 145 217 233 450 145 215 233 448 

รวม 807 1,131 1,187 2,318 793 1,123 1,195 2,318 794 1,119 1,199 2,318 
1 ทำงกลำง 205 305 311 616 202 296 311 607 203 299 313 612 
2 ทำงกลำง 132 189 196 385 126 190 200 390 126 191 202 393 
3 ทำงกลำง 174 220 233 453 169 209 237 446 171 210 236 446 
4 ทำงกลำง 154 209 236 445 152 209 240 449 152 211 248 459 

รวม 665 923 976 1,899 649 904 988 1,892 652 911 999 1,910 
รวมทั้งสิ้น 1,472 2,054 2,163 4,217 1,442 2,027 2,183 4,210 1,446 2,030 2,198 4,228 
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  2) ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร 

 ต าบลเสาธง 
รายละเอียด ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 

จ ำนวนประชำกรเยำวชน 
(อำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี) 

207 182 389 

จ ำนวนประชำกร 
 (อำยุ 18 - 60 ปี) 

722 710 1432 

จ ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุ 
(อำยุมำกกว่ำ 60 ปี) 

190 307 497 

รวม 1,190 1,199 2,318 

 ต าบลทางกลาง 
รายละเอียด ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 

จ ำนวนประชำกรเยำวชน 
(อำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี) 

169 164 333 

จ ำนวนประชำกร 
(อำยุ 18 - 60 ปี) 

566   554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1,120 

จ ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุ 
(อำยุมำกกว่ำ 60 ปี) 

176 281 457 

รวม 911 999 1,910 

  ท่ีมำ  :    ส ำนักงำนทะเบียนรำษฎร  อ ำเภอบำงปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
               ข้อมูล  ณ  เมษำยน  2564 
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 (4) สภาพทางสังคม  
  1) การศึกษา 
   จำกกำรส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนพบว่ำประชำกรอำยุ  15–60 ปีเต็มร้อยละ 99 สำมำถอ่ำนเขียน
ภำษำไทยและคิดเลขอย่ำงง่ำยได้ เด็กอำยุ 6 – 14 ปี ร้อยละ99 ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 หรือเทียบเท่ำและท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงำนท ำร้อยละ 99 ด้ำนกำรศึกษำอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ปัญหำคือยังไม่
สำมำรถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ ๆ ได้  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจึงแก้ปัญหำโดยจัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก กำรสนับสนุนอำหำรเสริม นม อำหำรกลำงวัน ให้กับทำงโรงเรียนในเขตพื้นท่ีและร่วมกันจัดกิจกรรมต่ำงๆ กับ
ทำงโรงเรียนโดยจ ำแนกสถำนศึกษำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ดังนี้ 
   1.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงจ ำนวน 2 แห่ง 
       - จ ำนวนครู ผู้ดูแลเด็กอนุบำลและปฐมวัย 2 คน 
       - จ ำนวนเด็กปฐมวัย 31 คน 
   2.โรงเรียนประถมศึกษำสังกัดสพฐ.จ ำนวน2แห่งได้แก่   
      1)โรงเรียนวัดเสำธงเก่ำ(ถึงสุขประชำสรรค์) 
       - จ ำนวนครู  7 คน 
       - จ ำนวนเด็กนักเรียน 101 คน 
      2)โรงเรียนวัดทำงกลำง 
       - จ ำนวนครู  12 คน 
        -จ ำนวนเด็กนักเรียน 108 คน 
   3. ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรประจ ำต ำบล 1 แห่ง 
  2) สาธารณสุข 

   - โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเสำธง 
   - โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทำงกลำง 

  3) อาชญากรรม 
   ไม่มีเหตุอำชญำกรรมเกิดขึ้นแต่มีเหตุกำรณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชำชน และท ำลำยทรัพย์สินของ
รำชกำร ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก็ได้ด ำเนินกำรป้องกันกำรเกิดเหตุดังกล่ำวจำกกำรส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนพบว่ำ
ส่วนมำกครัวเรือนมีกำรป้องกันอุบัติภัยอย่ำงถูกวิธีมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4)ยาเสพติด 
   ปัญหำยำเสพติดในต ำบลเสำธงท่ีผ่ำนมำมีผู้เสพท่ีเข้ำรับกำรบ ำบัดฟื้นฟูและฝึกอบรมจ ำนวน 6 รำย
และยังไม่พบผู้ค้ำ เหตุผลก็เนื่องมำจำกว่ำได้รับควำมร่วมมือกับทำงผู้น ำประชำชนหน่วยงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ีช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ ำ กำรแก้ไขปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมำรถท ำได้ตำมอ ำนำจหน้ำท่ี
เท่ำนั้น เช่น กำรณรงค์ กำรประชำสัมพันธ์ กำรแจ้งเบำะแส กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ถ้ำนอกเหนือจำกอ ำนำจหน้ำท่ีก็เป็น
เรื่องของอ ำเภอหรือต ำรวจแล้วแต่กรณี ท้ังนี้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงก็ได้ให้ควำมร่วมมือมำโดยตลอด 
  5)การสังคมสงเคราะห ์  
   - ผู้สูงอำยุท่ีรับเบี้ยยังชีพ จ ำนวน 944 รำย (ข้อมูลเดือนเมษำน 2564) 
   - ผู้พิกำรท่ีรับเบี้ยควำมพิกำร จ ำนวน 211 รำย (ข้อมูลเดือนเมษำน 2564) 
   - ผู้ป่วยเอดส์(HIV) ท่ีแพทย์ได้รับรองและท ำกำรวินิจฉัยแล้วจ ำนวน 1 รำย 
   - รับลงทะเบียนและประสำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเล้ียงดูเด็กแรกเกิดจ ำนวน 92 รำย 
   - ขอรับเงินสงเครำะห์ในกำรจัดกำรศพผู้สูงอำยุตำมประเพณี 2 รำย 
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 (5)ระบบบริการพื้นฐาน 
  1) การคมนาคมขนส่ง(ทางบก,ทางน้ า,ทางรางฯลฯ) 
   จำกถนนสำยเอเชีย (ทำงหลวงหมำยเลข32) กม.ท่ี 78 เล้ียวขวำเข้ำอ ำเภอบำงปะหัน ตำมทำง
หลวงหมำยเลข 347 ประมำณ 500 เมตร เล้ียวขวำเข้ำทำงหลวงชนบท อย 3005 บ้ำนเสำธงระยะทำงประมำณ 
2.5 กม. 
  2) การไฟฟ้า 
   รับผิดชอบและด ำเนินกำรโดยกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอบำงปะหัน ในปัจจุบันมีไฟฟ้ำอย่ำงท่ัวถึง
ทุกหมู่บ้ำน และก ำลังพัฒนำและขยำยเขตไฟฟ้ำเพื่อกำรเกษตรไฟฟ้ำแสงสว่ำงให้ท่ัวถึง 
  3) การประปา 
   ด ำเนินกำรโดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงจ ำนวน 1 แห่ง และด ำเนินกำรโดยประปำหมู่บ้ำน
จ ำนวน 9 แห่ง 
  4) โทรศัพท์ 
   ในเขตอง ค์กำรบริหำร ส่วนต ำบลเสำธงมีกำร ส่ือสำร ท่ีส ำคัญ  ไ ด้แก่  โทรศัพท์บ้ำนและ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี และมีเครือข่ำยของโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้แก่ AIS,DTAC,True 
  5) ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
   กำรคมนำคมทำงบก ได้แก่ รถตู้โดยสำรสำธำรณธสำยอยุธยำ – เสำธง ผ่ำนถนนสำยหลักในต ำบล 
 (6) ระบบเศรษฐกิจ 
  1) การเกษตร 
   โดยพืชท่ีนิยมปลูก ได้แก่ ข้ำว ไม้ผล เช่น แตงโม ฝรั่ง มะม่วง มะพร้ำว ฯลฯ ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น
ดอกบัว ดำวเรือง มะลิ ใบเตย ฯลฯ พืชไร่ เช่น ข้ำวโพด พืชผัก เช่น แตงกวำ คะน้ำ กวำงตุ้ง มะเขือถั่ว ฝักยำว มะนำว
มันเทศ พริก ผักชี ต้นหอม บวบฯลฯ 
  2) การประมง 
   ส่วนใหญ่นิยมเล้ียงไว้เพื่อบริโภคภำยในครอบครัวและน ำบำงส่วนมำจ ำหน่ำยเพื่อเป็นรำยได้เสริม
เช่น ไก่เป็ด ปลำนิล ปลำดุก กบฯลฯ 
  3) การปศุสัตว์ 
   - 
  4) การบริการ 
   - ร้ำนปะยำง/ซ่อมรถจ ำนวน  2 แห่ง (หมู่1=1แห่ง,หมู่5=1แห่ง) 
   - ร้ำนตัดผม,เสริมสวยจ ำนวน  2 แห่ง (หมู่1=1แห่ง,หมู่2=1แห่ง) 
   - ร้ำนตัดเย็บเส้ือผ้ำจ ำนวน  3 แห่ง (หมู่1=1แห่ง,หมู่5=1แห่ง) 
  5) การท่องเที่ยว 
   ได้ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวให้เกิดข้ึนในชุมชน เช่น กำรจัดงำนประเพณีต่ำงๆ ตำมสถำนท่ีส ำคัญ ได้แก่
วัดเสำธงเก่ำ วัดเสำธงใหม่ วัดเทพธำรำรำม และวัดทำงกลำง 
  6) อุตสาหกรรม 
   - โรงงำนท ำอิฐ จ ำนวน 5 แห่ง 
   - บริษัทเอมอิเล็คทริคจ ำกัด(ประเทศไทย) จ ำนวน 1 แห่ง 
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  7) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
   - ร้ำนขำยอำหำรตำมส่ัง จ ำนวน 4 แห่ง (หมู่1=4แห่ง,หมู่2=1แห่งหมู่ท่ี4=1แห่ง) 
   - ร้ำนขำยของช ำต ำบลเสำธง จ ำนวน 16 แห่ง (หมู่1=6แห่ง,หมู่2=2แห่ง,หมู่3=2แห่ง,หมู่4=4
แห่ง,หมู่5=2แห่ง) 
   - ร้ำนขำยของช ำต ำบลทำงกลำง จ ำนวน 17 แห่ง (หมู่1=6แห่ง ,หมู่2=4แห่ง ,หมู่3=4แห่ง
,หมู่4=3แห่ง) 
   - ร้ำนขำยก๋วยเต๋ียว จ ำนวน 7 แห่ง (หมู่2=2แห่ง,หมู่3=3แห่ง,หมู่4=2แห่ง) 
   - ร้ำนรับซื้อของเก่ำ จ ำนวน 1 แห่ง (หมู่5ต.เสำธง) 
   กลุมวิสำหกิจชุมชน 
   ผลิตภัณฑ์ชุมชนดีเด่น 
   - กลุ่มหัตถกรรมหวำย หมู่4 ต ำบลทำงกลำง 
   - กลุ่มจักสำนเข่งปลำทู หมู่4 ต ำบลทำงกลำง 
   - กลุ่มสำนตะกร้ำจำกปอป่ำน หมู่3 ต ำบลทำงกลำง 
   - กลุ่มข้ำวไรซ์เบอรี่sk-organic หมู่1 ต ำบลทำงกลำง 
  8) แรงงาน 
   ประชำกรส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 80 ประกอบอำชีพเกษตรกรรมรองลงมำเป็นอำชีพรับจ้ำง
ท่ัวไปพนักงำนบริษัทค้ำขำยธุรกิจส่วนตัวข้ำรำชกำร/พนักงำนของรัฐตำมล ำดับ 

 (7)  ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
   1) กำรนับถือศำสนำ 
     ประชำชนส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธโดยมีข้อมูลศำสนสถำน(วัด)จ ำนวน4แห่งดังนี้ 
         - วัดเสำธงเก่ำ  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 1 ต ำบลเสำธง 
      - วัดเสำธงใหม่ ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 3 ต ำบลเสำธง 
      - วัดเทพธำรำรำม ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 5 ต ำบลเสำธง 
      - วัดทำงกลำง  ต้ังอยู่ห มู่ท่ี 2 ต ำบลทำงกลำง 
   2) ประเพณีและงำนประจ ำปี 
      - ประเพณีวันสงกรำนต์  13 – 15 เมษำยนของทุกปี 
      - ประเพณีลอยกระทง   เดือนพฤศจิกำยนของทุกปี 
      - ประเพณีวันเข้ำพรรษำ/ออกพรรษำ เดือนกรกฎำคมและตุลำคมของทุกปี 
      - ประเพณีทอดกฐิน   ประมำณเดือนตุลำคม - พฤศจิกำยนของทุกปี 
      - ประเพณีท ำบุญกลำงบ้ำนเจ้ำพ่ออ่ำวขอนประมำณเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี 
   3) ภูมิปัญญำท้องถิ่นภำษำถิ่น 

- ภูมิปัญญำท้องถิ่นประชำชนในเขตต ำบลเสำธงได้อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นได้แก่วิธีกำร
ท ำเครื่องจักสำนใช้ส ำหรับในครัวเรือน 

- ภำษำถิ่นส่วนมำกร้อยละ 99 พูดภำษำไทยภำคกลำง 
    4) OTOP สินค้ำพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
      - กลุ่มจักสำนหวำย 
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 (8) ทรัพยากรธรรมชาติ 
   1) น้ ำ 
     มีแม่น้ ำลพบุรีผ่ำนตลอดแนวทั้ง 2 ต ำบล คือ ต ำบลทำงกลำงและต ำบลเสำธง 
   2) ป่ำไม้ 
     ในเขตต ำบลเสำธงไม่มีป่ำไม้แต่มีต้นไม้ท่ีชำวบ้ำนปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ 
   3) ภูเขำ 
     ไม่มีภูเขำ 
   4) ทรัพยำกรธรรมชำติท่ีส ำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      มีแม่น้ ำลพบุรี 
 (9) อื่นๆ  
   จิตอำสำภัยพิบัติ      จ ำนวน  50  คน 
   อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)  จ ำนวน  30  คน 

ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

    โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
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ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  (1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
    1) แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
       กำรท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และท ำให้ประเทศไทยพัฒนำไปสู่อนำคตท่ีพึงประสงค์นั้น  จ ำเป็น
จะต้องมีกำรวำงแผนและก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในระยะยำวและก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำของทุกภำคส่วน  
ให้ขับเคล่ือนไปในทิศทำงเดียวกัน ดังนั้นจึงจ ำเป็นจะต้องก ำหนดยุทธศำสตร์ชำติในระยะยำวเพื่อถ่ำยทอดแนวทำงกำร
พัฒนำสู่กำรปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลำอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรบูรณำกำรและสร้ำงควำมเข้ำใจถึงอนำคตของประเทศไทย
ร่วมกัน และเกิดกำรรวมพลังของทุกภำคส่วนในสังคมท้ังประชำชน เอกชน ประชำสังคม ในกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำ
เพื่อกำรสร้ำงและรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติ  และบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีควำม มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ ำชำติ “มั่นคง มั่งค่ัง
ยั่งยืน”เพื่อให้ประเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันมีรำยได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้วคนไทยมีควำมสุข อยู่ดี 
กินดี สังคมมีควำมมั่นคงเสมอภำคและเป็นธรรมซึ่งยุทธศำสตร์ชำติท่ีจะใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำในระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) ประกอบไปด้วย 6 ด้ำนดังนี้    

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง  
    (1) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข         
    (2) ปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมืองขจัดคอร์รัปช่ันสร้ำงควำม
เช่ือมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม        
    (3) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยในตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำม
มั่นคงชำยแดนและชำยฝ่ังทะเล         
    (4) กำรพัฒนำระบบกลไกมำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับและรักษำดุลย
ภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ ำนำจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่  
    (5) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกก ำลังป้องกันประเทศกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ภำยในประเทศสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศ 
    (6) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติรักษำควำมมั่นคง
ของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อม 
    (7 )กำรปรับกระบวนกำรกำรท ำงำนของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    (1) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุนพัฒนำสู่ชำติกำรค้ำ 
    (2) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำรเสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็งยั่งยืนและส่งเสริม
เกษตรกรรำยย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
    (3) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนำทักษะผู้ประกอบกำรยกระดับผลิตภำพ
แรงงำนและพัฒนำSMEsสู่สำกล 
    (4) กำรพัฒนำพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนและพัฒนำระบบ
เมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ 
    (5) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรขนส่งควำมมั่นคงและพลังงำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรวิจัยและพัฒนำ 
    (6) กำรเช่ือมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลกสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับนำนำประเทศ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจฯลฯ 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    (1) พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
    (2) กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและท่ัวถึง 
    (3) ปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
    (4) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะท่ีดี 
    (5) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย      

    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
    (1) สร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงเศรษฐกิจและสังคม 
    (2) พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ 
    (3) มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
    (4) สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคมทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน 
    (5) พัฒนำกำรส่ือสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (1) จัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 
    (2) วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพท้ัง25ลุ่มน้ ำเน้นกำรปรับระบบกำรบริหำร
จัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร 
    (3) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
    (4) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
    (5) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
    (6) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม  

    ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    (1) กำรปรับปรุงโครงสร้ำงบทบำทภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐให้มีขนำดท่ีเหมำะสม 
    (2) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร 
    (3) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
    (4) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    (5) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ 
    (6) ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสำกล 
    (7) พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ    
    (8) ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ 

    2) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับท่ี 13 
      กำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้ำงคุณค่ำสังคมเดินหน้ำอย่ำงยั่งยืน (Transformation 
to Hi-Value and Sustainable Thailand) กำรวำงกรอบทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในระยะของแผนพัฒนำฯ  
ฉบับท่ี 13  มีจุดประสงค์เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยหรือเปล่ียนแปลงประเทศขนำนใหญ่ (Thailand’s Transformation) 
ภำยใต้แนวคิด“Resilience”ซึ่งมีจุดมุ่งหมำยในกำรลดควำมเปรำะบำงสร้ ำงควำมพร้อมในกำรรับมือกับกำร
เปล่ียนแปลงสำมำรถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภำวะวิกฤติ โดยสร้ำงภูมิคุ้มกันท้ังในระยะส้ันและระยะยำว เพื่อใหป้ระเทศ
สำมำรถเติบโตได้อย่ำงยั่งยืนโดยกำรพลิกโฉมประเทศไทยครอบคลุมต้ังแต่กำรเปล่ียนแปลงในระดับโครงสร้ำงนโยบำย
และกลไกในขณะเดียวกันกรอบแผนพัฒนำฯฉบับท่ี 13 ยังมุ่งก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำประเทศให้สอดคล้องกับปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่ำนกำรสร้ำงควำมสมดุลในกำรกระจำยผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำแก่ทุกภำคส่วนเศรษฐกิจ 
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และสังคมอย่ำงเป็นธรรมรวมท้ังกำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับต่ำงประเทศกับ
ควำมสำมำรถในกำรพึ่งตนเองพร้อมท้ังกำรปรับเปล่ียนองคำพยพในมิติต่ำงๆให้เท่ำทัน และสอดคล้องกับพลวัตและ
บริบทใหม่ของโลก โดยค ำนึงถึงเงื่อนไขของสถำนกำรณ์และทรัพยำกรของประเทศนอกจำกนี้กรอบแผนพัฒนำฯ 
ฉบับท่ี 13 ยังให้ควำมส ำคัญกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดีของประชำชนทุกกลุ่ม
และส่งต่อทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ีดีไปยังคนรุ่นต่อไป 
    องค์ประกอบหลักของกำรขับเคล่ือนประเทศสูง“เศรษฐกิจสร้ำงคุณค่ำสังคมเดินหน้ำอย่ำงยั่งยืน”
(Hi-Value and Sustainable Thailand) เนื่องด้วยเป้ำประสงค์ท่ีต้องกำรให้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ท ำหน้ำท่ีระบุทิศทำงกำรพัฒนำประเทศท่ีควรมุ่งเน้นได้อยำ่งชัดเจน กำรก ำหนดกรอบแผนพัฒนำฯฉบับท่ี 13 จึงมุ่งเน้น
คัดเลือกประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับควำมส ำคัญสูงในกำรพลิกโฉมประเทศไทยสู่Hi-Value and Sustainable 
Thailand ในองค์ประกอบส ำคัญ 4 ประกำร ได้แก ่1)เศรษฐกิจมูลค่ำสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (High Value-Added 
Economy) 2) สังคมแห่ ง โอกำสและควำมเสมอภำค(High Opportunity Society)  3)วิถี ชีวิต ท่ียั่ งยืน (Eco-
FriendlyLiving)  และ 4) ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ(Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
โดยภำยใต้องค์ประกอบในแต่ละด้ำนได้มีกำรก ำหนด“หมุดหมำย”(Milestones) ซึ่งเป็นกำรบ่งบอกถึงส่ิงท่ีประเทศไทย
ปรำรถนำจะ‘เปน็’มุ่งหวังจะ‘มี’หรือต้องกำรจะ‘ขจัด’ในช่วงระยะเวลำ 5 ปี ของแผนพัฒนำฯฉบับท่ี 13 เพื่อสะท้อน
ประเด็นกำรพัฒนำท่ีมีควำมส ำคัญต่อกำรพลิกโฉมประเทศสู่กำรเป็น Hi-Valu and Sustainable Thailand ภำยใน 
ปี 2570 โดยรำยละเอียดขององค์ประกอบท้ัง 4 ด้ำนและหมุดหมำยมีดังนี้ 

    ๑. เศรษฐกิจมูลค่ำสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
      1.1 ไทยเปน็ประเทศช้ันน ำด้ำนสินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง 
      1.2 ไทยเปน็จุดหมำยของกำรท่องเท่ียวที่เน้นคุณค่ำและควำมยั่งยืน 
      1.3 ไทยเปน็ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำของอำเซียน 
      1.4 ไทยเปน็ศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์และสุขภำพมูลค่ำสูง 
      1.5 ไทยเปน็ประตูกำรค้ำกำรลงทุนและจุดยุทธศำสตร์ทำงโลจิสติกส์ท่ีส ำคัญของภูมิภำค 
      1.6 ไทยเปน็ฐำนกำรผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริกำรดิจิทัลของอำเซียน 
    ๒. สังคมแห่งโอกำสและควำมเสมอภำค 

  2.1 ไทยมีSMEsท่ีเข้มแข็งมีศักยภำพสูงและสำมำรถแข่งขันได้ 
  2.2 ไทยมีพื้นท่ีและเมืองหลักของภูมิภำคท่ีมีควำมเจริญทำงเศรษฐกิจทันสมัยและน่ำอยู่ 
  2.3 ไทยมีควำมยำกจนข้ำมรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีควำมคุ้มครองทำงสังคมท่ีเพียงพอ 
        เหมำะสม 

    ๓. วิถีชีวิตท่ียั่งยืน(Eco-FriendlyLiving) 
      3.1 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคำร์บอนต่ ำ     
      3.2 ไทยสำมำรถลดควำมเส่ียงและผลกระทบจำกภัยธรรมชำติและกำรเปล่ียนแปลงสภำพ 
            ภูมิอำกำศ 
    ๔. ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ(KeyEnablersforThailand’sTransformation) 
      4.1 ไทยมีก ำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อยำ่งต่อเนื่องตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต 
      4.2 ไทยมีภำครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง 
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   3) แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด 
    แผนพัฒนาภาค   
     มีแนวคิดและทิศทำงกำรพัฒนำ คือ ภำคกลำงและพื้นท่ีกรุงเทพมหำนคร เป็นภูมิภำคท่ีมีบทบำท
ส้ำคัญในกำรเช่ือมโยงกับทุกภำค ภำยในประเทศ เนื่องจำกเป็นท่ีต้ังของเมืองหลวงกรุงเทพมหำนคร และเป็นท่ีต้ังของ
หน่วยงำนรำชกำรระดับ กระทรวง หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ สถำบันกำรศึกษำและสถำบันวิจัยช้ันน ำทุกระดับ สถำบันกำร
รักษำพยำบำล ท่ีดีท่ีสุด รวมท้ังสถำบันธุรกิจ และสถำบันกำรเงินช้ันน ำของประเทศ ขณะเดียวกันภำคกลำงต้ังอยู่ใน
พื้นท่ีลุ่ม แม่น้้ำขนำดใหญ่ท่ีมีควำมอุดมสมบูรณ์เป็น “อู่ข้ำว อู่น้ ำ” ของประเทศ และเป็นพื้นท่ีในแนวระเบียง เศรษฐกิจ
ตอนใต้ของอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง (Southern Economic Corridor) ท่ีเช่ือมโยงเมียนมำ-ไทยกัมพูชำ-เวียดนำม ซึ่งเป็น
เส้นทำงโลจิสติกส์ (Landbridge) เช่ือมโยงภูมิภำคอำเซียนกับโลกตะวันตกและ โลกตะวันออก  
               ดังนั้น กำรพัฒนำภำคกลำงสู่ควำม “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” จ้ำเป็นต้องรักษำควำมมีช่ือเสียงของ 
กรุงเทพมหำนครให้เป็นเมืองช้ันน ำระดับโลกตลอดไป ควบคู่ไปกับกำรใช้ศักยภำพพื้นฐำนด้ำนควำมอุดม สมบูรณ์ของ
ดินและน้้ำ และควำมพร้อมของสถำบันกำรศึกษำและสถำบันวิจัยในกำรยกระดับภำคกำรเกษตรสู่ เกษตรอุตสำหกรรมท่ี
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้ำและบริกำรท่ีมีมูลค่ำสูง รวมท้ังกำรพัฒนำ เส้นทำงโลจิสติกส์เช่ือมโยงทวำย 
(เมียนมำ) กับเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) เพื่อให้ภำคกลำงเป็นพื้นท่ียุทธศำสตร์ใน
กำรเช่ือมโยงเส้นทำงกำรค้ำ กำรขนส่งระหว่ำงทะเลตะวันตกและทะเล ตะวันออกในระยะยำว 

    แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด “ลุ่มน้ าแห่งประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
 1. อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ (Growth rate) เพิ่มขึ้น 
 2. มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉล่ียต่อหัว (GPCP Per Capita) เพิ่มขึ้น 
 3. อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของสัมประสิทธิ์กำรกระจำยรำยได้ (Gini index) ลดลง      
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด  
       ๑. เพิ่มควำมสำมำรถในกำรผลิตอำหำรปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบกำร SME ท้ังภำคเกษตร 
อุตสำหกรรม เพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0 
       ๒. ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุงส่ิงอ้ำนวย 
ควำมสะดวก ควำมปลอดภัย ตำมมำตรฐำนกำรท่องเท่ียวเพื่อสร้ำงควำมประทับใจให้แก่นักท่องเท่ียว 
       ๓. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ้ำลุ่มน  ้ำเจ้ำพระยำ/ป่ำสักในกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบนอย่ำงสมดุล 
และยั่งยืน 
       ๔. พัฒนำระบบโครงข่ำยคมนำคมโลจิสติกส์ ขนส่งมวลชน เพื่อส่งเสริมด้ำนเศรษฐกิจ 

    แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 เป้ำหมำยกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด “อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน” 
 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
        1. จ ำนวนแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเพิ่มขึน 
        2. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรท่องเท่ียว 
        3. อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของจังหวัดเพิ่มข้ึน 
        4. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลค่ำกำรลงทุนด้ำนอุตสำหกรรม 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์จังหวัด  
 ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๑ : พัฒนำคุณภำพกำรทองเท่ียวและกำรบริกำรสูมำตรฐำนสำกล 
 วัตถุประสงค:  
         1. พัฒนำคุณภำพกำรบริกำรเพื่อกำรทองเท่ียว ไปสูมำตรฐำนสำกล  
         2. เพิ่มมูลคำดำนกำรทองเท่ียว 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๒ : พัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู่ 
  วัตถุประสงค :  
         1. เพิ่มคุณภำพชีวิตของประชำชนใหดีขึ้นอยำงมีดุลยภำพ 
         2. สงเสริมระบบปองกันสำธำรณภัยท่ีดี และมีควำมปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน 
         3. พัฒนำสังคมและจัดสรรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกระบบสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรใหรองรับต่อกำร
ขยำยตัวของชุมชน     

  ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๓ : พัฒนำกำรผลิตภำคเกษตร อุตสำหกรรม กำรคำและบริกำรโดยใชนวัตกรรมและ 
ภูมิปญญำท่ี ใชนวัตกรรมและ ภูมิปญญำท่ีสรำงสรรค์ 
 วัตถุประสงค  
         1. เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและสรำงมูลคำเพิ่มภำคเกษตรโดยใชนวัตกรรม และภูมิปญญำท่ีสรำงสรรค  
         2. เพิ่มควำมสำมำรถทำงกำรแขงขันภำคอุตสำหกรรม กำรคำและบริกำร  
         3. สงเสริมกำรสรำงผลิตภัณฑชุมชน และ วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอม (SME) โดยใชนวัตกรรมและ
ภูมิปญญำสรำงสรรค์ 
   4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
      วิสัยทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
     “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถ่ิน สนับสนุนและตอบสนองนโยบายของรัฐบนพื้นฐาน
ของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของท้องถ่ินมีการบูรณาการบริหารจัดการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ” 
     ทิ ศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกรอบนโยบำย ทิศทำงและแนว 
ทำงกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมำยกำรพัฒนำแต่ละด้ำน และภำยใต้ยุทธศำสตร์แต่ละด้ำนจะประกอบด้วย
แนวทำงในกำรพัฒนำ ดังนี้  
     ๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
      ๑.๑ กำรก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำ ถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ ำ พร้อมมีกำร  
            เช่ือมโยงโครงข่ำยระหว่ำงอ ำเภอ          
                ๑.๒ กำรขยำยเขตประปำหรือก่อสร้ำงประปำหมู่บ้ำน  
               ๑.๓ กำรขยำยเขตบริกำรโทรศัพท์สำธำรณะให้ท่ัวถึง  
                ๑.๔ กำรขยำยเขตบริกำรไฟฟ้ำให้ท่ัวถึง  
                ๑.๕ กำรจ ำกัดน้ ำหนักบรรทุกของรถยนต์ไม่ให้เกินมำตรฐำน มีกำรติดต้ังป้ำยห้ำมมิให้รถ 
             ทุกชนิดท่ีมีน้ ำหนักเกินกว่ำท่ีก ำหนดหรือเมื่อรวมน้ ำหนักรถกับน้ ำหนักบรรทุก  
                ๑.๖ กำรจัดท ำผังเมืองรวม  
                ๑.๗ พัฒนำระบบกำรชลประทำนเพื่อกำรเกษตรอย่ำงท่ัวถึง  
                ๑.๘ พัฒนำระบบจรำจร  
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     ๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต  
                ๒.๑ กำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ  
                ๒.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข  
                ๒.3 ด้ำนสวัสดิกำรชุมชน 
                ๒.4 กำรป้องกันยำเสพติด  
                ๒.5 กำรสงเครำะห์สตรีเด็ก ผู้สูงอำยุผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์  
                ๒.6 กำรสงเครำะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
                ๒.7 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำจำกอุบัติเหตุทำงถนน ภัยจำกสำรเคมีและ วัตถุอันตรำย 
และภัยจำกกำรกระท ำของมนุษย์ 
     ๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
                ๓.๑ ควำมสงบเรียบร้อย และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                ๓.๒ กำรมีส่วนร่วมทำงด้ำนกำรเมืองท้องถิ่น  
                ๓.๓ กำรส่งเสริมประชำธิปไตย / กำรมีส่วนร่วม  
    ๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุนและพำณิชยกรรม 
                ๔.๑ ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรวำงแผน  
                ๔.๒ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน  
                ๔.๓ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรพำณิชย์ 
     ๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และ
ส่ิงแวดล้อม  
                ๕.๑ กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อม 
                ๕.๒ กำรจัดระบบบ ำบัดน ำเสีย 
                ๕.๓ กำรก ำจัดและจัดกำรขยะ  
                ๕.๔ กำรควบคุมมำตรฐำนควำมดังของเสียง / ฝุ่นละออง  
                ๕.๕ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำจำกภัยธรรมชำติ  
    ๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
               ๖.๑ กำรส่งเสริมและพัฒนำในด้ำนกำรศึกษำ 
                ๖.2 กำรส่งเสริมคุณธรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
                ๖.3 กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และฟื้นฟูบูรณะโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ  
    ๗. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว  
                ๗.๑ กำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเท่ียว  
                ๗.๒ กำรสร้ำงควำมประทับใจให้แก่นักท่องเท่ียว  
                ๗.๓ กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว  
                ๗.๔ กำรรักษำควำมปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว  
                ๗.๕ กำรป้องกันอุบัติเหตุจำกกำรท่องเท่ียว  
               ๗.๖ กำรอนุรักษ์และพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว  
                ๗.๗ กำรเพิ่มจ ำนวนและระยะเวลำกำรท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว 
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    ๘. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ควำมยั่งยืน  
                ๘.๑ พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรขับเคล่ือนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
                ๘.๒ กำรสร้ำงและพัฒนำกำรรวมกลุ่ม ( Cluster)  
                ๘.๓ ส่งเสริมกำรเกษตรทฤษฎีใหม่  
                ๘.๔ สร้ำงภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ 
                ๘.๕ กำรส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
                ๘.๖ กำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่น  
                ๘.๗ กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น  
    ๙. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  
                ๙.๑ กำรสร้ำงจิตส ำนึกและพัฒนำขีดควำมสำมำรถบุคลำกรภำครัฐ  
                ๙.๒ กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติและกำรบริกำรประชำชน โดยยึดหลัก 
            ธรรมำภิบำล (Good Governance)  
                ๙.๓ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรบริหำรจัดกำรและกำรตรวจสอบควบคุม 

  (2)ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   1) วิสัยทัศน์ 
     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงได้ก ำหนดวิสัยทัศน์(Vision) เพื่อแสดงสถำนกำรณ์ในอุดมคติ 
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมำยควำมคำดหวังท่ีต้องกำรให้เกิดขึ้นในอนำคตข้ำงหน้ำ  โดยจะสำมำรถสะท้อนถึงสภำพกำรณ์ของ
ท้องถิ่นในอนำคตอย่ำงรอบด้ำนภำยใต้กำรเปล่ียนแปลงของสภำพแวดล้อมด้ำนต่ำงๆ จึงได้ก ำหนดวิสัยทัศน์คำดหวังท่ี
จะให้เกิดข้ึนในอนำคตดังนี้ 
        “พัฒนาท้องถ่ินเข้มแข็ง บริการสาธารณะ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี” 
   2) ยุทธศาสตร์ 

     คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงร่วมกับประชำคมท้องถิ่นส่วนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจรวมท้ังองค์กรต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงไว้ 9 ด้ำน โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1.ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 1.1 กำรก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำ ถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ ำ 

1.2 กำรขยำยประปำหรือก่อสร้ำงประปำหมู่บ้ำน 
1.3 กำรขยำยเขตบริกำรไฟฟ้ำให้ท่ัวถึง 
1.4 กำรจัดท ำผังเมืองรวม 
1.5 กำรพัฒนำระบบชลประทำนเพื่อกำรเกษตรอย่ำงท่ัวถึง 

2.ด้ำนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต 2.1 กำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ 
2.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 
2.3 กำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรชุมชน 
2.4 กำรป้องกันยำเสพติด 
2.5 กำรสงเครำะห์สตรี เด็ก ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์ 
2.6 กำรสงเครำะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 



-18- 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
 2.7 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำจำกอุบัติเหตุทำงถนน ภัยจำกสำรเคมีและ

วัตถุอันตรำย และภัยจำกกำรกระท ำของมนุษย์ 
3.ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

3.1 กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.2 กำรมีส่วนร่วมทำงด้ำนกำรเมืองท้องถิ่น 
3.3 กำรส่งเสริมประชำธิปไตย/กำรมีส่วนร่วม 

4.ด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนและพำณิชยกรรม 

4.1 กำรเพิ่มประสิทธิภำพทำงด้ำนกำรวำงแผน 
4.2 กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
4.3 กำรส่งเสริมกำรพำณิชย์ 

5.ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม 

5.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม 
5.2 กำรจัดระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
5.3 กำรก ำจัดและกำรจัดกำรขยะ 
5.4 กำรควบคุมมำตรฐำนควำมดังของเสียง / ฝุ่นละออง 
5.5 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำจำกภัยธรรมชำติ 

6.ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

6.1 กำรส่งเสริมและพัฒนำในด้ำนกำรศึกษำ 
6.2 กำรส่งเสริมคุณธรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 
6.3 กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และฟื้นฟูบูรณะโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ 

7.ด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 7.1 กำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเท่ียว 
7.2 กำรสร้ำงควำมประทับใจให้แก่นักท่องเท่ียว 
7.3 กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว 
7.4 กำรรักษำควำมปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว 
7.5 กำรป้องกันอุบัติเหตุจำกกำรท่องเท่ียว 
7.6 กำรอนุรักษ์และพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว 
7.7 กำรเพิ่มจ ำนวนและระยะเวลำกำรท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว 

8.ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ควำมยั่งยืน 

8.1 กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรขับเคล่ือนแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 
8.2 กำรสร้ำงและพัฒนำกำรรวมกลุ่ม(cluster) 
8.3 กำรส่งเสริมกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ 
8.4 กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ 
8.5 กำรส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
8.6 กำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่น 
8.7 กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
9.ด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองท่ีดี 

9.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและพัฒนำขีดควำมสำมำรถบุคลำกรภำครัฐ 
9.2 กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติและกำรบริกำรประชำชนโดย 
ยึดหลักธรรมำภิบำล(GoodGovernance) 
9.3 กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรบริหำรจัดกำรและกำร
ตรวจสอบควบคุม 

   3) เป้าประสงค์ 
     1. เพื่อให้มีกำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมท่ีมีควำมสะดวก เพื่อพัฒนำกำรท่องเท่ียวโดยบูรณำกำร
กำรบ ำรุงรักษำทำงหลักท่ีเป็นส่วนเช่ือมโยงกับหมู่บ้ำนและต ำบลใกล้เคียง 
     2. เพื่อให้มีกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปกำรอำทิ กำรไฟฟ้ำ ระบบประปำ และโทรศัพท์เพื่อควำม
สะดวกสบำยและอยู่ดีกินดีของประชำชน 
     3. เพื่อให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ และกำรจัดสวัสดิกำรส่งเสริมกำร
ประชำสงเครำะห์เพื่อให้เกิดควำมอยู่ดีกินดีในหมู่ประชำชนเยำวชน และผู้สูงอำยุในต ำบล 
     4. เพื่อให้ประชำชนได้รับกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคภัยต่ำงๆ และยำเสพติด 
     5. ประชำชนในต ำบลมีอำชีพท่ีมั่นคง ส่งเสริมอำชีพเพื่อเพิ่มรำยได้เพื่อให้ประชำชนมีรำยได้มีงำน
ท ำสนับสนุนกำรร่วมกลุ่มอำชีพ เพื่อพัฒนำศักยภำพในกำรผลิตรวมทั้งพัฒนำศักยภำพ 
     6. เพื่อให้ประชำชนมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและดูแลรักษำส่ิงแวดล้อมทำง
ธรรมชำติ 
     7. เพื่อให้มีกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดงำนประเพณีต่ำงๆและส่งเสริมศำสนำ ตลอดจนจัดหำ
อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนและมีกำรจัดหำสนำมเด็กเล่น 
     8. เพื่อให้ประชำชนมีควำมรู้เรื่องกำรเมืองกำรปกครอง มีควำมเข้ำใจในบทบำทและหน้ำท่ีรวมทั้ง
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผลเน้นควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ 
     9. เพื่อให้มีกำรพัฒนำประสิทธิภำพของบุคลำกรตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้อยู่ใน
สภำพพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ 
     10. เพื่อให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี ยกระดับมำตรฐำนกำรด ำรงชีวิตควำมเป็นอยู่ให้สูงขึ้น 
     11. มีกำรจัดบริกำรสำธำรณะให้ท่ัวถึงครอบคลุม 
     12. ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อควำมโปร่งใสและตำมหลักธรรมำภิบำล 

   4) ตัวชี้วัด 
     1. จ ำนวนถนนท่ีได้มำตรฐำนประชำชนสัญจรสะดวกขึ้น 
     2. จ ำนวนระบบสำธำรณูปกำรอำทิ กำรไฟฟ้ำ ระบบประปำ และโทรศัพท์เพียงพอต่อกำร
อุปโภค- บริโภค และท ำกำรเกษตร 
     3. จ ำนวนประชำชนได้รับกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตท่ีดี ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิกำรและ
สังคมสงเครำะห์ให้มีคุณภำพชีวิตดีขึ้น 
     4. จ ำนวนปัญหำอำชกรรมและอุบัติเหตุท่ีลดน้อยลง 
     5. จ ำนวนประชำชนมีควำมรู้ตำมหลักวิชำกำรในกำรประกอบอำชีพมีรำยได้สูงขึ้น 
     6. มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน แหล่งน้ ำมีปริมำณน้ ำ
เพิ่มขึ้นและมีควำมอุดมสมบูรณ์ขึ้น 
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     7. จ ำนวนเด็ก เยำวชน และประชำชนได้รับกำรส่งเสริมกำรศึกษำกีฬำวัฒนธรรมและประเพณี
ได้รับกำรอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น 
     8. กำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพโปร่งใสตรวจสอบได้ 
     9. จ ำนวนประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน 

   5) ค่าเป้าหมาย 
     ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
     1. เพื่อก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุงถนนสะพำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้มีควำมสะดวกและ
มำตรฐำนเพื่อสนับสนุนยุทธศำสตร์ด้ำนอื่นๆให้ประสบควำมส ำเร็จโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนคมนำคมขนส่งควำมสงบ
เรียบร้อยและควำมสงบสุขของประชำชน 
     2. เพื่อขยำยเขตระบบไฟฟ้ำและไฟทำงสำธำรณะให้ท่ัวถึงท้ังต ำบล 
     3. เพื่อก่อสร้ำงและซ่อมแซมรักษำศำลำท่ีพักผู้โดยสำร 
     4. เพื่อก่อสร้ำงและซ่อมแซมรักษำระบบจรำจร 
     5. เพื่อก่อสร้ำงและซ่อมแซมรักษำระบบประปำบำดำลให้มีมำตรฐำน 
     ด้ำนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต 
     1. เพื่อสนับสนุนเสริมสร้ำงสุขภำพอนำมัยของประชำชนด้ำนสวัสดิกำรของผู้สูงอำยุผู้พิกำร 
และผู้ด้อยโอกำสรวมทั้งในกำรป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
     2. เพื่อให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพและกำรจัดสวัสดิกำรส่งเสริมกำร
ประชำสงเครำะห์เพื่อให้เกิดควำมอยู่ดีกินดีในหมู่ประชำชนเยำวชนและผู้สูงอำยุในต ำบล 
     ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
     1. ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     2. ประชำชนผู้ประสบภัยได้รับควำมช่วยเหลืออย่ำงท่ัวถึง 
     3. ประชำชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติดไม่เข้ำไปในขบวนกำรผลิตขำยเสพเพรำะมีครอบครัวท่ีเป็น
สุขและอบอนุอยูแลว 
      ด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุนและพำณิชยกรรม 
     1. ประชำชนได้รับกำรส่งเสริมอำชีพและมีรำยได้เพิ่มขึ้น 
     2. ประชำชนผู้สูงอำยุผู้พิกำรผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรสงเครำะห์ 
     3.ชุ มชนได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดควำมเข้มแข็ง 
     4. ประชำชนได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร 
     ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
     เพื่อเป็นกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติละส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้มีสภำพ 
ท่ีสมบูรณ์และสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนรักส่ิงแวดล้อมเพื่อควำมสมบูรณ์ของป่ำไม้และควำมสมดุลของธรรมชำติไม่ให้
ท ำลำยต้นไม้ไปมำกกว่ำนี้ปรับปรุงภูมิทัศน์หรือสวนหย่อมรวมท้ังเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวภำยในต ำบล 
     ด้ำนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
     เยำวชนและประชำชนมีจิตส ำนึกและตระหนักในกำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมจำรีตประเพณีและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงำมให้คงอยู่สืบต่อไป 
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     ด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 
     เพื่อสนับสนุนให้เกิดกำรท่องเท่ียว เป็นท้องถิ่นท่ีน่ำอยู่ น่ำอำศัย น่ำท่องเท่ียว ประชำชนใน
ท้องถิ่น มีอำชีพและมีสภำพเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น 
     ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ควำมยั่งยืน 
     1. เพื่อส่งเสริมกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกับประชำชนในท้องถิ่น  
     2. เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นมีอยู่มีกิน บนพื้นฐำนควำมพอเพียงตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ควำมยั่งยืน 
     3. เพื่อส่งเสริมภูมิคุ้มกันของระบบเศรษญกิจให้กับประชำชนในท้องถิ่น  
     ด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
     1. ประชำชนมีควำมพึงพอใจในคุณภำพในกำรให้บริกำรภำครัฐ 
     2. ยกระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกภำคส่วน 
     3. ท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็งสำมำรถบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำด้วยตัวเอง 
      4. สร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยสันติสุขและสมำนฉันท์ของทุกภำคส่วน 

   6) กลยุทธ์ 
     1. ก่อสร้ำงปรับปรุงบ ำรุงรักษำเส้นทำงคมนำคมและสำธำรณูปโภค 
     2. กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรอุปโภค-บริโภคให้มีคุณภำพและน้ ำเพื่อกำรเกษตร 
     3. กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
     4. กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรเกษตรปลอดภัย 
     5. กำรบริหำรน้ ำอย่ำงเป็นระบบ 
     6. พัฒนำและส่งเสริมอำชีพแก่ประชำชน 
     7. ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
     8. ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชนให้อยู่ดีมีสุข 
     9. ส่งเสริมกำรกีฬำและนันทนำกำร 
     10. ส่งเสริมงำนด้ำนกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพื้นท่ีและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
     11. กำรส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนำขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 
     12. กำรพัฒนำขีดสมรรถนะและควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     13. ส่งเสริมกำรมีบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
     14. กำรส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

   7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
    1.กำรพัฒนำชุมชนให้น่ำอยู่มีควำมเข้มแข็งโดยได้รับบริกำรสำธำรณะด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  
ท่ีจ ำเป็นเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
    2.กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรทำงธรรมชำติสนับสนุนกำรเกษตรปลอดภัยและบริหำรจัดกำรน้ ำ
อย่ำงเป็นระบบ 
    3.ประชำชนมีอำชีพมีรำยได้พอเพียงต่อกำรด ำรงชีพและมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิง
นิเวศน์ 
    4.ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดีได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพคนและควำมเข้มแข็งของชุมชน
ในกำรพึ่งตนเอง 
    5.กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
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8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับมหภาคกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โครงสร้ำงควำมเช่ือมโยงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70 
 

  ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ 

ด้ำนควำมมั่นคง 
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 
ด้ำนกำรสร้ำง

ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
ด้ำนกำรพัฒนำและ

เสริมสร้ำงศักยภำพคน 

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 
ด้ำนกำรสร้ำงกำร

เติบโตบน คุณภำพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 
ด้ำนกำรปรับสมดุล

และพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัด 
กำรภำครัฐ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส
ควำมเสมอภำคและ

เท่ำเทียมกันทำงสังคม 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจ
ฉบับที่ ๑3 

เศรษฐกิจมูลค่ำสูงท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(High Value-Added 

Economy)   

สังคมแห่งโอกำสและ
ควำมเสมอภำค  

(High Opportunity 
Society) 

วิถีชีวิตท่ียั่งยืน  
(Eco-Friendly 

Living) 

ปัจจัยสนับสนุนกำร
พลิกโฉมประเทศ  

(Key Enablers for 
Thailand’s 

Transformation) 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรผลิตอำหำร
ปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบกำร SME 

ทั้งภำคเกษตร อุตสำหกรรม เพ่ือ
รองรับเศรฐกิจ 4.0 

ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเท่ียว 
กิจกรรมท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำม สะดวก ควำม
ปลอดภัย ตำมมำตรฐำนกำรท่องเท่ียว

เพ่ือสร้ำงควำมประทับใจแก่นักท่องเท่ียว 

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำลุ่มน  ำ
เจ้ำพระยำ/ป่ำสักในกลุ่มจังหวัดภำค

กลำงตอนบน 
อย่ำงสมดุลและย่ังยืน 

พัฒนำระบบโครงข่ำยคมนำคมโลจิสติกส์ 
ขนส่งมวลชน เพ่ือส่งเสริมด้ำนเศรษฐกิจ 

พัฒนำคุณภำพกำรท่องเท่ียวและกำร
บริกำรสู่มำตรฐำนสำกล 

พัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอย ู่ พัฒนำกำรผลิตภำคเกษตร อุตสำหกรรม 
กำรค้ำและบริกำร โดยใช้นวัตกรรม และ

ภูมิปัญญำท่ีสร้ำงสรรค ์
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับมหภาคกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โครงสร้ำงควำมเช่ือมโยงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70 

 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

พัฒนำคุณภำพกำรท่องเท่ียวและกำร
บริกำรสู่มำตรฐำนสำกล 

พัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู่ พัฒนำกำรผลิตภำคเกษตร อุตสำหกรรม 
กำรค้ำและบริกำร 

โดยใช้นวัตกรรม และภูมิปัญญำท่ี
สร้ำงสรรค ์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อปท.ในเขต

จังหวัด
พระนครศรีอ

ยุธยา 

โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

ส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพ

ชีวิต 

กำรจัดระเบียบ
ชุมชน/สงัคมและ
กำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อย 

กำรวำงแผน
กำรส่งเสริม

กำรลงทุนและ
พำณิชยกรรม 

กำร
พัฒนำกำร

บริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี 

กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ตำมแนวทำง

เศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ควำมย่ังยืน 

กำร
ส่งเสริม

กำร
ท่องเท่ียว 

กำรศึกษำ
ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

กำรบริหำรจัดกำร
และกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.เสาธง 

โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

ส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพ

ชีวิต 

กำรจัดระเบียบ
ชุมชน/สงัคมและ
กำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อย 

กำรวำงแผน
กำรส่งเสริม

กำรลงทุนและ
พำณิชยกรรม 

กำร
พัฒนำกำร

บริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี 

กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ตำมแนวทำง

เศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ควำมย่ังยืน 

กำร
ส่งเสริม

กำร
ท่องเที่ยว 

กำรศึกษำ
ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

กำรบริหำรจัดกำร
และกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
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 (3) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
     3.1 กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ในกำร จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่ นของอ ง ค์กำรบริหำร ส่วนต ำบลไ ด้ ใ ช้กำรวิ เครำะห์
SWOTAnalysis/Demand(DemandAnalysis)/GlobalDemandแ ล ะ Trendปั จ จั ย แ ล ะ ส ถ ำ น ก ำ ร ณ์ ก ำ ร
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อกำรพัฒนำอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยกำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจด้ำนสังคมด้ำน
ทรัพย์ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

1) ด้านเศรษฐกิจ 
 

จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness) 
1. ใกล้ตัวเมืองใกล้กับถนนสำยหลักคือ ถนนสำยเอเชีย  
2. ภำยในจังหวัดมีนิคมอุตสำหกรรม 5 แห่ง 
3. มีพื้นท่ีเอื้ออ ำนวยต่อกำรท ำเกษตรกรรม 
4. มีแหล่งน้ ำธรรมชำติไหลผ่ำน 
4. กำรระบบขนส่งท้ังทำงถนนท่ีสะดวกสบำย 
5. กำรคมนำคมสะดวกและเป็นศูนย์กลำงสำมำรถ
เดินทำงไปได้ทุกภำค 

1. ค่ำครองชีพท่ีสูงขึ้นส่วนใหญ่ประชำชนประกอบ
อำชีพทำงกำรเกษตรเพียงอย่ำงเดียวท ำให้ขำดรำยได้ 
2. ประชำชนไม่สำมำรถรวมกลุ่มกันเพื่อด ำเนินกำรด้ำน
เศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอำชีพอย่ำงเข้มแข็ง 
 

โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threat) 
1. เป็นนโยบำยท่ีรัฐบำลให้ควำมส ำคัญ 
2. กำรเกษตรเป็นสำขำกำรผลิตท่ีส ำคัญของจังหวัด 
3. ใกล้เส้นทำงคมนำคมสำยหลักสำมำรถรองรับกำร
ขยำยตัวของกำรลงทุนทำงเศรษฐกิจ 
4. มีวัดจ ำนวน 4 แห่ง ซึ่งสำมำรถพัฒนำเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวได้ 

1. ปริมำณน้ ำในกำรท ำกำรเกษตรในฤดูแล้งไม่เพียงพอ 
2. ต้นทุนกำรผลิตสูงแต่ผลผลิตทำงกำรเกษตรรำคำ
ตกต่ ำและมีควำมผันผวนสูง 
3. กำรใช้สำรเคมีในกำรเกษตร 
 

 

2) ด้านสังคม 
 

จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness) 
1. ชุมชนมีควำมสงบไม่มีปัญหำด้ำนควำมปลอดภัย 
2. มีโรงเรียนสังกัดสพฐ. 2แห่ง และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ของอบต. 2 แห่ง 
3 .มีวัด 4 แห่ง 
4. มีกลุ่มอำชีพกลุ่มผู้สูงอำยุและกลุ่มต่ำงๆ ท่ีเข้มแข็ง 

1. ประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่อปท.
ไม่เอื้อต่อกำรด ำเนินงำน 
2. ปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด 
3. จ ำนวนผู้สูงอำยุท่ีเพิ่มขึ้นในสังคม 
 

โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threat) 
1. รัฐบำลให้ควำมส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
2. อบต.และรพ.สต. ส่งเสริมกำรให้บริกำร ด้ำน
สำธำรณสุขและสวัสดิกำรชุมชนต่ำงๆ 
3. มีหน่วยงำนต่ำงๆให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพและกำร
รักษำ 
 

1. ประชำชนไม่ค่อยให้ควำมร่วมมือในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม 
2. สถำบันครอบครัวไม่แข็งแรงครอบครัวมีโอกำสเจอ
กันน้อยลงเนื่องจำกปัญหำปำกท้อง 
3. ควำมเจริญทำงวัตถุ/ค่ำนิยมในสังคมปัจจุบัน 
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3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness) 
1. เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมไม่มีโรงงำนอุตสำหกรรมขนำด
ใหญ่ในพื้นท่ี 
2. เป็นนโยบำยท่ียุทธศำสตร์จังหวัดให้ควำมส ำคัญ 
3. เป็นพื้นท่ีรำบลุ่มภัยธรรมชำติท่ีรุนแรงเกิดได้น้อย 

1. ปัญหำผักตบชวำและวัชพืชในล ำคลอง 
2. ปัญหำกำรใช้สำรเคมีในกำรท ำกำรเกษตร 
 

โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threat) 
1. เป็นภำรกิจ/อ ำนำจหน้ำท่ีตำมกฎหมำยของอปท. 
2. ส่งเสริมให้ประชำชนมีจิตส ำนึกในกำรช่วยกันดูแล
รักษำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
3. เป็นท้องถิ่นที่ไร้มลพิษทำงอำกำศ 

1. ประชำชนยังขำดจิตส ำนึกในกำรช่วยกันดูแลรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
2. ประชำชนยังให้ควำมร่วมมือน้อยกำรกำรท ำ
กำรเกษตรปลอดสำรพิษ 

 

   3.2 กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
       องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงได้จัดให้มีกำรประชำคมเพื่อรวบรวมควำมคิดเห็นในกำร

พัฒนำท้องถิ่นในกำรนี้จึงได้น ำข้อมูลต่ำงๆ ซึ่งผ่ำนกำรแสดงควำมคิดเห็นจำกประชำชนกำรส ำรวจ/ออกพื้นท่ีข้อมูล
ควำมจ ำเป็นพื้นฐำน(จปฐ.) เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) และข้อมูลกำรจัดท ำแผน
หมู่บ้ำนของต ำบลเสำธงมำวิเครำะห์และสรุปปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนได้ดังนี้ 

 

ปัญหา   สภาพปัญหา/สาเหตุ 
1.ด้านการศึกษา 1.บุคลำกรทำงกำรศึกษำไม่เพียงพอ 

2.ขำดส่ือวัสดุอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนครุภัณฑ์กำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
2.ด้านเศรษฐกิจ 1.ปัญหำควำมยำกจนค่ำครองชีพสูง 

2.กำรใช้สำรเคมีในกระบวนกำรผลิตส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของประชำชน 
3.ต้นทุนกำรผลิตสูงแต่ผลผลิตทำงกำรเกษตรรำคำตกต่ ำท ำให้รำยได้ไม่
เพียงพอกับรำยจ่ำย 
4.ขำดกำรรวมกลุ่มของเกษตรกร 
5.ขำดเครื่องมือท่ีทันสมัยในกำรประกอบอำชีพ 
6.ปัญหำพื้นท่ีกำรเกษตรจำกภัยธรรมชำติเช่นภัยแล้ง 
7.ปัญหำด้ำนกำรตลำดขำดตลำดรับซื้ออย่ำงต่อเนื่องและปัญหำด้ำนรำคำ
รับซื้อผลผลิตท่ีมีควำมผันผวนสูง 
 

3.ด้านสังคม 1.ปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในวัยรุ่น 
2.ปัญหำครอบครัวสังคมไม่เข้มแข็ง 
3.กำรดูแลคนพิกำรผู้ด้อยโอกำสและผู้สูงอำยุจำกรัฐยังไม่ท่ัวถึงและมี
ข้อจ ำกัดจำกระเบียบของทำงรำชกำรมำก 

4.ด้านสิ่งแวดล้อม 1.ปัญหำผักตบชวำวัชพืช 
2.สภำพคลองต้ืนเขิน 
3.ปัญหำเรื่องกำรบริหำรจัดกำรขยะ 
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ปัญหา   สภาพปัญหา/สาเหตุ 
5.ด้านการบริหารจัดการที่ดี 1.ประชำชนไม่ให้ควำมส ำคัญต่อกำรมีส่วนร่วมกำรกำรพัฒนำท้องถิ่น 

2.กำรประชำสัมพันธ์ของภำครัฐกำรให้บริกำรประชำชนยังไม่ท่ัวถึงขำดกำร
บริกำรเชิงรุก 

6.ด้านบริการสาธารณะ 1.ถนนช ำรุดเสียหำยเป็นหลุมเป็นบ่อ 
2.ถนนไม่ได้มำตรฐำนเนื่องจำกเป็นถนนลูกรังและแคบไม่มีไหล่ทำง 
3.งบประมำณท่ีมีไม่สำมำรถจัดท ำบริกำรสำธำรณะได้ครบทุกด้ำนและไม่
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน 
4.น้ ำส ำหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่เพียงพอ 
5.ไฟทำงสำธำรณะยังไม่เพียงพอ 
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ส่วนท่ี 3 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 
  (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนนุ 

1 โครงสร้ำงพื้นฐำน 1. อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
2. เคหะและชุมชน 

กองช่ำง กองคลัง 

2 ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต 1. บริหำรงำนท่ัวไป 
2. กำรศึกษำ 
3. สำธำรณสุข 
4. สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
5. สังคมสงเครำะห์ 

ส ำนักปลัด กองคลัง 

3 กำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำร
รักษำควำมสงบเรียบร้อย 

1. กำรรักษำควำมสงบภำยใน ส ำนักปลัด กองคลัง 

4 กำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุน
และพำณิชยกรรม 

1. กำรเกษตร ส ำนักปลัด กองคลัง 

5 กำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

1. กำรเกษตร 
2. เคหะและชุมชน 

ส ำนักปลัด กองคลัง 

6 กำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 1. กำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

ส ำนักปลัด กองคลัง 

7 กำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 1. อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
2. กำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

ส ำนักปลัด กองคลัง 

8 กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ควำมยั่งยืน 

1. กำรเกษตร ส ำนักปลัด กองคลัง 

9 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองท่ีดี 

1. บริหำรงำนท่ัวไป 
2. อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ส ำนักปลัด กองคลัง 

รวม 9 ยุทธศาสตร์ 10 แผนงาน 2 หน่วยงาน 1 หน่วยงาน 
          

/2.บัญชีโครงการ... 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1) ยุทธศำสตร์ด้ำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน   
  1.1 แผนงำน
อุตสำหกรรมและกำร
โยธำ 
  1.2 แผนงำนเคหะ
และชุมชน 
 1.3 แผนงำน
กำรเกษตร 

 
 
 

24 
 

9 
 

1 

 
 
 

23,860,000 
 

4,800,000 
 

2,000,000 

 
 
 

10 
 
- 
 

1 

 
 
 

11,587,700 
 
- 
 

2,000,000 

 
 
 
- 
 
- 
 
1 

 
 
 
- 
 
- 
 

2,000,000 

 
 
 
- 
 
- 
 
1 

 
 
 
- 
 
- 
 

2,000,000 

 
 
 
- 
 
- 
 
1 

 
 
 
- 
 
- 
 

2,000,000 

 
 
 

34 
 

9 
 

5 

 
 
 

35,447,700 
 

4,800,000 
 

10,000,000 

รวม 34 30,660,000 11 13,587,700 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 48 50,247,700 
2) ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิต 
  2.1 แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป 
  2.2 แผนงำน
กำรศึกษำ 
  2.3 แผนงำน
สำธำรณสุข 
  2.4 แผนงำนสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 
 
 

10 
 

12 
 

11 
 

8 

 
 
 

1,550,000 
 

3,387,000 
 

2,755,000 
 

540,000 

 
 
 

10 
 

12 
 

11 
 

8 

 
 
 

1,550,000 
 

3,387,000 
 

2,755,000 
 

540,000 

 
 
 

10 
 

12 
 

11 
 
8 

 
 
 

1,550,000 
 

3,387,000 
 

2,755,000 
 

540,000 

 
 
 

10 
 

12 
 

11 
 
8 

 
 
 

1,550,000 
 

3,387,000 
 

2,755,000 
 

540,000 

 
 
 

10 
 

12 
 

11 
 
8 

 
 
 

1,550,000 
 

3,387,000 
 

2,755,000 
 

540,000 

 
 
 

50 
 

60 
 

55 
 

40 

 
 
 

7,750,000 
 

16,935,000 
 

13,775,000 
 

2,700,000 

แบบ ผ. 01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

2) ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิต 
  2.5 แผนงำนสังคม
สงเครำะห ์

 
 
 

2 

 
 
 

46,500 

 
 
 

2 
 

 
 
 

46,500 
 

 
 
 
2 
 

 
 
 

46,500 

 
 
 
2 

 
 
 

46,500 

 
 
 
2 

 
 
 

46,500 

 
 
 

10 

  
 
 

232,500 

รวม 43 8,278,500 43 8,278,500 43 8,278,500 43 8,278,500 43 8,278,500 215 41,392,500 
3) ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและกำร
รักษำควำมสงบ
เรียบร้อย 
  3.1 แผนงำนกำร
รักษำควำมสงบ
ภำยใน 

 
 
 

10 

 
 
 

1,379,000 

 
 
 

10 

 
 
 

1,379,000 

 
 
 

10 

 
 
 

1,379,000 

 
 
 

10 

 
 
 

1,379,000 

 
 
 

10 

 
 
 

1,379,000 

 
 
 

50 

 
 
 

6,895,000 

รวม 10 1,379,000 10 1,379,000 10 1,379,000 10 1,379,000 10 1,379,000 50 6,895,000 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

4) ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรวำงแผนกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน
และพำณิชยกรรม 
  4.1 แผนงำน
กำรเกษตร 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 

2 
 

 
 
 

 
20,000 

 
 
 
 
2 
 

 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 

10 

  
 
 

 
100,000 

รวม 2 20,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 10 100,000 
5) ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร
และกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
  5.1 แผนงำน
กำรเกษตร 
  5.2 แผนงำนเคหะ
และชุมชน 

 
 
 
 
 

4 
 

2 
 

 
 
 
 
 

220,000 
 

80,000 

 
 
 
 
 

4 
 

2 

 
 
 
 
 

220,000 
 

80,000 

 
 
 
 
 
4 
 
2 

 
 
 
 
 

220,000 
 

80,000 

 
 
 
 
 
4 
 
2 

 
 
 
 
 

220,000 
 

80,000 

 
 
 
 
 
4 
 
2 

 
 
 
 
 

220,000 
 

80,000 

 
 
 
 
 

20 
 

10 

 
 
 
 
 

1,100,000 
 

400,000 

รวม 6 300,000 6 300,000 6 300,000 6 300,000 6 300,000 30 1,500,000 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

6) ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรศึกษำศำสนำและ
วัฒนธรรม 
  6.1 แผนงำนกำร
ศำสนำวัฒนธรรม
และนันทนำกำร 

 
 
 

5  

  
 
 

520,000  

 
 
 

 5  

  
 
 

520,000  

  
 
 
5 

  
 
 

520,000  

  
 
 
5 

 
 
 

 520,000  

  
 
 
5 

 
 
 

 520,000  

  
 
 

25 

 
 
 

 2,600,000  

รวม 5 520,000 5 520,000 5 520,000 5 520,000 5 520,000 25 2,600,000 
7) ยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรส่งเสริมกำร
ท่องเท่ียว 
  7.1 แผนงำน
อุตสำหกรรมและกำร
โยธำ 
  7.2 แผนงำนกำร
ศำสนำวัฒนธรรม
และนันทนำกำร 

 
 
 

1 
 
 

3 

 
 
 

2,000,000 
 
 

62,000 

 
 
 
- 
 
 

3 

 
 
 
- 
 
 

62,000 

 
 
 
- 
 
 
3 

 
 
 
- 
 
 

62,000 

 
 
 
- 
 
 
3 
 

 
 
 
- 
 
 

62,000 

 
 
 
- 
 
 
3 

 
 
 
- 
 
 

62,000 

 
 
 

1 
 
 

15 

 
 
 

2,000,000 
 
 

310,000 

รวม 4 2,062,000 3 62,000 3 62,000 3 62,000 3 62,000 16 2,310,000 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

8) ยุทธศำสตร์
ด้ำนเศรษฐกิจตำม
แนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ควำม
ย่ังยืน 
  8.1 แผนงำน
กำรเกษตร 

 
 
 
 
 

 3  

  
 
 
 
 

400,000  

 
 
 
 
 

 3 

 
 
 
 
 

 400,000  

 
 
 
 
 

 3 

 
 
 
 
 

 400,000  

 
 
 
 
 

 3 

 
 
 
 
 

 400,000  

 
 
 
 
 

 3 

 
 
 
 
 

 400,000  

 
 
 
 
 

 15  

  
 
 
 
 

2,000,000  

รวม 3 400,000 3 400,000 3 400,000 3 400,000 3 400,000 15 2,000,000 
9) ยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองที่
ดี 
  9.1 แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป 
  9.2 แผนงำน
อุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ 

 
 
 

2 
 

5 
 

 
 
 

350,000 
 

13,400,000 

 
 
 
2 
 
4 

 
 
 

350,000 
 

6,400,000 

 
 
 

2 
 

2 

 
 
 

350,000 
 

400,000 

 
 
 

2 
 

2 

 
 
 

350,000 
 

400,000 

 
 
 

2 
 

2 

 
 
 

350,000 
 

400,000 

 
 
 

10 
 

15 

 
 
 

1,750,000 
 

21,000,000 

รวม 7 13,750,000 6 6,750,000 4 750,000 4 750,000 4 750,000 25 22,750,000 
รวมทั้งสิ้น 114 57,369,500 89 31,297,200 77 13,709,500 77 13,709,500 77 13,709,500 434 129,795,200 

 

แบบ ผ. 01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
 

 
 
 
 
โครงการพัฒนา              
ที่ น า ม า จ า ก
แ ผ น พั ฒ น า
ห มู่ บ้ า น แ ล ะ
แผนพัฒนาชมุชน 
 
 
 
 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

11 6,650,000 13 6,100,000 8 4,950,000 4 1,550,000 1 500,000 37 19,750,000 

รวมทั้งสิ้น 11 6,650,000 13 6,100,000 8 4,950,000 4 1,550,000 1 500,000 37 19,750,000 
 
 
 

แบบ ผ. 01/1 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

    แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู่ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 1. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 
(บริเวณบ้ำนนำยสุบิน ถือสัตย์
เที่ยง ต่อจำกเส้น คสล. เดิม) 
หมู่ที่ 1 ต.เสำธง 

เพ่ือให้ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกและ

ปลอดภัยในกำรสัญจร
ไป-มำ 

ก่อสร้ำงถนนฯ  
จ ำนวน ๑ แห่ง 

450,000     จ ำนวน 1 แห่ง ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรสัญจรไป-มำ 

กองช่ำง 

2 โครงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน คสล. 
บริเวณบ้ำนนำยนิยม พรมมิ 
หมู่ที่ 1 ต.เสำธง 

เพ่ือให้ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกและ

ปลอดภัยในกำรสัญจร
ไป-มำ 

ก่อสร้ำงถนนฯ  
จ ำนวน ๑ แห่ง 

550,000     จ ำนวน 1 แห่ง ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรสัญจรไป-มำ 

กองช่ำง 

3 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม
ลำนคอนกรีตหน้ำอำคำร
โรงเรียนวัดเสำธงเก่ำ 
หมู่ที่ 2 ต.เสำธง 

เพ่ือให้ประชำชน 
นักเรียน มีพื้นที่ส ำหรับ

ท ำกิจกรรมต่ำงๆ 
โดยสะดวกและ

ปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ลำนคอนกรีต 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

800,000     จ ำนวน 1 แห่ง ประชำชน 
นักเรียน มีพื้นที่

ส ำหรับท ำ
กิจกรรมต่ำงๆ 

กองช่ำง 

4 โครงกำรจัดซื้อพร้อมติดต้ัง
ไฟฟ้ำส่องสว่ำงสนำมกีฬำ 
(บริเวณ รร.วัดเสำธงเก่ำ) 
หมู่ที่ 2 ต.เสำธง 

เพ่ือให้ประชำชนมีแสง
สว่ำงส ำหรับใช้ในกำรออ
กกก ำลังกำยและได้รับ

ควำมสะดวกและ
ปลอดภัยในกำรสัญจร

ไป-มำ 

จัดซื้อพร้อมติดต้ัง
ไฟฟ้ำส่องสว่ำง 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

           500,000       จ ำนวน 1 แห่ง   สนำมกีฬำมแีสง
สว่ำงที่เพียงพอ 

และมีควำม
ปลอดภัยในกำร

สัญจรไป-มำ  

 กองช่ำง  

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

    แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู่ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 1. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 
 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนน คสล. (บริเวณ
หอถึงสุข) หมู่ที่ 3 ต.เสำธง 

 เพ่ือให้ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกและ

ปลอดภัยในกำรสัญจร
ไป-มำ  

 ก่อสร้ำงถนนฯ  
จ ำนวน ๑ แห่ง  

450,000         จ ำนวน 1 แห่ง   ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรสัญจรไป-มำ  

 กองช่ำง  

6 โครงกำรซ่อมแซมไหล่ทำงใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 3 ต.เสำธง 

 เพ่ือให้ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกและ

ปลอดภัยในกำรสัญจร
ไป-มำ  

 ซ่อมแซมไหล่ทำง  
จ ำนวน ๑ แห่ง  

300,000         จ ำนวน 1 แห่ง   ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรสัญจรไป-มำ  

 กองช่ำง  

7 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล.
บริเวณบ้ำนนำยสำยันต์  สี
นวล – หนองตีพริก 
หมู่ที่ 4 ต.เสำธง 

 เพ่ือให้ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกและ

ปลอดภัยในกำรสัญจร
ไป-มำ  

 ก่อสร้ำงถนนฯ  
จ ำนวน ๑ แห่ง  

600,000         จ ำนวน 1 แห่ง   ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรสัญจรไป-มำ  

 กองช่ำง  

8 โครงกำรปรับปรุงระบบส่งน้ ำ
เพ่ือกำรเกษตร โซล่ำเชล 
(บริเวณบ้ำนนำงสมศรี อ้วน
ล่ ำ) หมู่ที่ 4 ต.เสำธง 

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ ำใช้
เพียงพอต่อกำรท ำ

เกษตร 

 ปรับปรุงระบบส่ง
น้ ำ 

โซล่ำร์เชลล ์
จ ำนวน ๑ แห่ง  

550,000         จ ำนวน 1 แห่ง  ประชำชนมีน้ ำ
เพียงพอต่อกำร
ท ำกำรเกษตร 

 กองช่ำง  

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

    แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู่ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 1. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

9 โครงกำรรังวัดเปิดทำง
สำธำรณะต่อจำกบำ้นนำง
ทองชุบ จนสุดเส้นทำง 
หมู่ที่ 2 ต.ทำงกลำง 

 เพื่อให้ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกและ

ปลอดภัยในกำรสัญจร
ไป-มำ  

 รังวัดเปิดทำง 
จ ำนวน ๑ แห่ง  

60,000         จ ำนวน 1 แห่ง   ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรสัญจรไป-มำ  

 กองช่ำง  

10 โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง 
หมู่ที่ 2 ต.ทำงกลำง 

 เพ่ือให้ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก ปลอดภัย

ในกำรสัญจรไป-มำ  

 ก่อสร้ำงถนน 
จ ำนวน ๑ แห่ง  

800,000         จ ำนวน 1 แห่ง   ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรสัญจรไป-มำ  

 กองช่ำง  

11 โครงกำรติดต้ังพลังงำน
แสงอำทิตย์บริเวณ 
บ้ำนนำงทองชุบ 
หมู่ที่ 2 ต.ทำงกลำง 

 เพ่ือให้ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกและ

ปลอดภัยในกำรสัญจร
ไป-มำ  

 ติดต้ังพลังงำน
แสงอำทิตย์ 

จ ำนวน ๑ แห่ง  

300,000        จ ำนวน 1 แห่ง   ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรสัญจรไป-มำ  

 กองช่ำง  

12 โครงกำรก่อสร้ำงติดต้ังตู้กดน้ ำ
ด่ืมสะอำด ใน ม.2 ต.ทำงกลำง 

เพ่ือให้ประชำชนมีน้ ำ
สะอำดในกำรอุปโภค

บริโภค 

ติดต้ังตู้กดน้ ำด่ืม
สะอำด 

จ ำนวน ๑ แห่ง 

  500,000     

 

จ ำนวน 1 แห่ง ประชำชนมีน้ ำด่ืม
สะอำดส ำหรับ

อุปโภค 

กองช่ำง 

13 โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินลูกรัง
เส้นทำงบ้ำนนำยวันชัย ดีใจ 
หมู่ที่ 3 ต.ทำงกลำง 

 เพ่ือให้ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกและ

ปลอดภัยในกำรสัญจร
ไป-มำ  

 ก่อสร้ำงถนน 
จ ำนวน ๑ แห่ง  

800,000         จ ำนวน 1 แห่ง   ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรสัญจรไป-มำ  

 กองช่ำง  

รวม 13 โครงการ - - 5,660,000 1,000,000 - - - - - - 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

    แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู่ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 1. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 

 
 
 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำทำง
สำธำรณะ (บริเวณหลังโรงพัก 
สภอ.บำงปะหัน) หมู่ที่ 1  
ต.เสำธง 

 เพ่ือให้ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกและ

ปลอดภัยในกำรสัญจร
ไป-มำ  

ขยำยเขตไฟฟ้ำฯ 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

600,000        ปีละ 1 แห่ง ประชำชนได้รับ
ประโยชน์และ
ได้รับควำม

ปลอดภัยในกำร
สัญจรไป - มำ 

 กองช่ำง  

2 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำทำง
สำธำรณะ (บริเวณบ้ำนนำง
สุนทร พรมมิ) หมู่ที่ 1  
ต.เสำธง 

 เพ่ือให้ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกและ

ปลอดภัยในกำรสัญจร
ไป-มำ  

ขยำยเขตไฟฟ้ำฯ 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

600,000        ปีละ 1 แห่ง ประชำชนได้รับ
ประโยชน์และ
ได้รับควำม

ปลอดภัยในกำร
สัญจรไป - มำ 

 กองช่ำง  

3 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำทำง
สำธำรณะ (บริเวณสะพำน รร.
วัดเสำธงเก่ำ) หมู่ที่ 3 ต.เสำธง 

 เพ่ือให้ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกและ

ปลอดภัยในกำรสัญจร
ไป-มำ  

ขยำยเขตไฟฟ้ำฯ 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

         
300,000  

       ปีละ 1 แห่ง ประชำชนได้รับ
ประโยชน์และ
ได้รับควำม

ปลอดภัยในกำร
สัญจรไป - มำ 

 กองช่ำง  

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

    แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู่ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 1. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

4 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะบริเวณบำ้นนำยสำ
ยันต์  สีนวล หมู่ที่ 4 ต.เสำธง 

 เพ่ือให้ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกและ

ปลอดภัยในกำรสัญจร
ไป-มำ  

ขยำยเขตไฟฟ้ำฯ 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

600,000        ปีละ 1 แห่ง ประชำชนได้รับ
ประโยชน์และ
ได้รับควำม

ปลอดภัยในกำร
สัญจรไป - มำ 

 กองช่ำง  

5 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะทำงเข้ำบำ้นนำง
สมศร ี อ้วนล่ ำ หมู่ที่ 4 ต.เสำ
ธง 

 เพ่ือให้ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกและ

ปลอดภัยในกำรสัญจร
ไป-มำ  

ขยำยเขตไฟฟ้ำฯ 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

300,000        ปีละ 1 แห่ง ประชำชนได้รับ
ประโยชน์และ
ได้รับควำม

ปลอดภัยในกำร
สัญจรไป - มำ 

 กองช่ำง  

6 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำทำง
สำธำรณะบริเวณบำ้นนำย
อเนก  เกิดสิน หมู่ที่ 5 ต.เสำ
ธง 

 เพ่ือให้ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกและ

ปลอดภัยในกำรสัญจร
ไป-มำ  

ขยำยเขตไฟฟ้ำฯ 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

๖๐๐,๐๐๐         จ ำนวน 1 แห่ง  ประชำชนได้รับ
ประโยชน์และ
ได้รับควำม

ปลอดภัยในกำร
สัญจรไป - มำ 

กองช่ำง 

7 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือท ำ
กำรเกษตร 
หมู่ที่ 1 ต.ทำงกลำง 

เพ่ือใช้ในโครงกำรติดต้ัง 
เครื่องสูบน้ ำกำรเกษตร 

ขยำยเขตไฟฟ้ำ 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

600,000         จ ำนวน 1 แห่ง  ประชำชนมีน้ ำใช้
เพียงพอต่อกำร
ท ำกำรเกษตร 

กองช่ำง 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

    แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู่ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 1. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

8 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะต้ังแต่บ้ำนนำยเก้ือ 
จนถึงสุดเขต ม.4 ทำงกลำง 

 เพ่ือให้ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกและ

ปลอดภัยในกำรสัญจร
ไป-มำ  

ขยำยเขตไฟฟ้ำฯ 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

600,000         จ ำนวน 1 แห่ง  ประชำชนได้รับ
ประโยชน์และ
ได้รับควำม

ปลอดภัยในกำร
สัญจรไป - มำ 

กองช่ำง 

9 โครงกำรขยำยเขตไฟทำง
สำธำรณะ หมู่ที่ 4 ต.ทำงกลำง 

 เพ่ือให้ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกและ

ปลอดภัยในกำรสัญจร
ไป-มำ  

ขยำยเขตไฟฟ้ำฯ 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

         
600,000  

        จ ำนวน 1 แห่ง  ประชำชนได้รับ
ประโยชน์และ
ได้รับควำม

ปลอดภัยในกำร
สัญจรไป - มำ 

กองช่ำง 

รวม 9 โครงการ - - 4,800,000 - - - - - - - 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

    แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู่ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 1. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 1.3 แผนงำนกำรเกษตร 

 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงกำรขุดแหล่งน้ ำสำธำรณะ 
ลอกหนอง คลองชลประทำน 
และล ำรำงสำธำรณะ  

เพ่ือให้ประชำชนได้ใช้
ประโยชน์แหล่งน้ ำ

ส ำหรับกำรประมง กำร
อุปโภค-บริโภค 

 ขุดลอกหนอง 
คลองชลประทำน 

และล ำรำง
สำธำรณะทุกแห่ง

ในเขต  
อบต.เสำธง  

2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000   2,000,000  จ ำนวนแหล่งน้ ำ
สำธำรณะ

สำมำรถใช้ได้
ทุกแห่ง 

 หนอง คลอง ร ำ
รำงมีกำรระบำย

น้ ำที่ดีมีน้ ำ
เพียงพอต่อกำร 
อุปโภค-บริโภค 

และมีภูมิทัศน์ที่ดี  

 กองช่ำง  

รวม 1 โครงการ - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - - 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งนายก อบต. 

สมาชิกฯ 

จัดกิจกรรม
เลือกตั้งฯ 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง ประชาชนมีส่วน
ร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านักปลัด 

๒ โครงการออกหน่วย อบต.
เคลื่อนท่ี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การออกบริการ

ประชาชนนอกสถานท่ี 
ฯลฯ 

จัดกิจกรรมออก
หน่วย อบต.

เคลื่อนท่ี 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง ออกบริการ
ประชาชนนอก

สถานท่ี 

ส านักปลัด 

๓ โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชนชน
ขององค์กรส่วนปกครอง
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่าย
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือประชนชน 

อุดหนุนค่าใช้จ่าย 
ศูนย์ปฏิบัติการ

ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ 
ได้รับค าปรึกษา

และข้อมูล
ข่าวสาร 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔ โครงการจัดกิจกรรมอันเป็น
การพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  
อันเป็นท่ียึดเหน่ียวและเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน 

เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึง
ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ อันเป็น
ท่ียึดเหน่ียวและเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของ

ประชาชนชาวไทยท้ัง
ชาติ 

จัดท าโครงการฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 ครั้ง สร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
ประชาชนใน

หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

๕ โครงการปกป้องสถาบัน 
ของชาติ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
รักในสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

จัดท าโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 ครั้ง สร้างความ
เข้มแข็งให้กับ

ประชาชน 

ส านักปลัด 

๖ โครงการเฉลิมพระเกียรติ การ
ด าเนินการหรือสนับสนุน
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ และสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพวรางกูล 

เพื่อให้ประชาชนได้
ส านึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ และ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพวรางกูล 

จัดท าโครงการ
เพื่อสนับสนุน

โครงการ 
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดท ากิจกรรม
อย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง 

สร้างความแข็ม
แข็งให้กับชุมชน
และส่งเสริมให้
ประชาชนเกิด
ความร่วมมือ
พัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๗ โครงการจัดกิจกรรมในการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรือ
อ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี
และพระราชพิธีต่าง ๆ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ 

เข้าร่วม 

จัดท าโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 ครั้ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การเข้าร่วม 

ส านักปลัด 

๘ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้และแผนท่ีภาษี 

เพื่อทบทวนข้อมูลและ
พัฒนาวางแผนการ

จัดเก็บรายได้ในพื้นท่ีได้
ถูกต้องและอย่าง

ครอบคลุม 

มีข้อมูลส าหรับ
การจัดเก็บรายได้
และแผนท่ีภาษีท่ี

ถูกต้อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ด าเนินการ
ปรับปรุงข้อมูล 
ปีละ 1 ครั้ง 

มีข้อมูลในการ
พัฒนาวางแผน

จัดการในพ้ืนท่ีได้
อย่างครอบคลุม 

กองคลัง 

๙ โครงการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในพื้นท่ีท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบ 

เพื่อรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในพื้นท่ีท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ 

ดูแลรักษาความ
ความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 12 ครั้ง ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 
และมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี 

ส านักปลัด 

๑๐ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน

เพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกติ 

จ่ายค่าจ้างเหมา
ท้ังค่าสิ่งของและ

ค่าแรงงาน 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ครุภัณฑ์
สามารถใช้งาน
ได้ปกติร้อยละ 

90  

ได้บ ารุงรักษา
และปรับปรุง

ครุภัณฑ์ 

ส านักปลัด 

รวม 10 โครงการ - - ๑,๕๕๐,๐๐๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการรัฐพิธี  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานรัฐพิธี เช่น 

งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา งานวันปิย
มหาราช ๒๓ ตุลาคม 

งานปกป้องสถาบันฯลฯ 

จัดโครงการรัฐพิธี ๔๗๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ จัดงานรัฐพิธี
ตามวันส าคัญ 

ประชาชนได้
แสดงความ
จงรักภักดิ์ดี 

ส านักปลัด 

๒ โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 
(อุดหนุนโรงเรียน ๒ แห่ง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการสนับสนุน
กิจกรรมเด็กและ

เยาวชนภายในเขต 
อบต.เสาธง 

จัดท าโครงการฯ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้

ทักษะฯ 

ส านักปลัด 

๓ โครงการสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการศึกษา 
(อุดหนุนโรงเรียน ๒ แห่ง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง) 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
ความรู้มากยิ่งขึ้น 

จัดท าโครงการฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้ 

ส านักปลัด 

4 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน 

โรงเรียนวัดเสาธงเก่า 
และ โรงเรียนวัดทาง
กลาง อัตราคนละ ๒1 

บาท เป็นเงิน 
1,200,000 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียน  

๒ แห่ง 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑๒ ครั้ง เด็กนักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2.2 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา  

1. เพื่อจ่ายเป็นค่า
สนับสนุนค่าอาหาร 
กลางวันเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน ๒ แห่ง เป็นเงิน 
490,000 บาท 

 2. เพื่อจ่ายค่าจัดการ
เรียนการสอน เป็นวัสดุ
สื่อการเรียนการสอนฯ 

3. ค่าหนังสือเรียน  
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
5. เครื่องแบบนักเรียน 
6.ค่ากิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน  

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ

บริหาร
สถานศึกษา 

๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง เด็กได้รับ
สารอาหารท่ี

ครบถ้วน 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2.2 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๖ โครงการประชุมผู้ปกครองและ
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 

เพื่อให้ผู้ปกครองได้
ทราบ ถึงแนวทางการ
ด าเนินงานของ ศพด.

และเสริมสร้าง 
สัมพันธภาพความ

ร่วมมืออันดี 

จัดโครงการ
ประชุมผู้ปกครอง
และปฐมนิเทศ

นักเรียนใหม่เด็ก
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เด็กนักเรียน
และผู้ปกครอง
เข้าร่วมประชุม
ปีละ 1 ครั้ง 

ผู้ปกครองมีความ
เข้าใจและเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของ 

ศพด. 

ส านักปลัด 

๗ โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้มีความ
ร่วมมือระหว่าง ศพค. 
และคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

จัดประชุม
คณะกรรมการฯ  

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ จัดประชุมอย่าง
น้อยปีละ 2 

ครั้ง 

ศพด. ได้รับความ
ร่วมมือจากคณะ
กรรมการฯ ใน
การเข้าร่วม

ประชุม 

ส านักปลัด 

๘ โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ทักษะด้านความปลอดภัยใน
สถานการณ์ต่างๆ ของ ศพด. 

เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
เกี่ยวกับความปลอดภัย

และ 
การป้องกันตนเอง 

จัดให้มีการท า
กิจกรรม

สถานการณ์
จ าลองเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย

และการช่วยเหลือ
ตนเอง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม 
ปีละ 1 ครั้ง 

ผู้เรียนมีทักษะ
ด้านความ

ปลอดภัยและ
แก้ปัญหาหรือ

ช่วยเหลือตนเอง
ในสถานการณ์

ต่างๆ 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๙ โครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการและวางแผนงาน
จัดการคุณภาพการศึกษาและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 

เพื่อให้บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้เพิ่มพูน

และสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

จัดโครงการ
ประชุมสัมมนาา
เชิงปฏิบัติการ
และการทัศน
ศึกษาดูงาน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง นักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีมี

คุณภาพ 

ส านักปลัด 

๑๐ วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
งานบ้านงานครัวส าหรับ
ใช้ภายในศูนย์เด็กเล็ก 
ได้แก่ น้ ายาถูพื้น ไม้

กวาด ฯ 

จัดซ้ือวัสดุงาน
บ้านงานครัว

ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ

สะอาดปลอดจาก
เชื้อโรค 

ส านักปลัด 

๑๑ ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
อาหารเสริม (นม) ให้แก่ 
นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.๖ 
ของโรงเรียนในเขต ดังนี้ 

1. โรงเรียนวัดเสาธง  
2.โรงเรียนวัดทางกลาง 
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดเสาธงและ
โรงเรียนวัดทางกลาง   

อัตราคนละ ๗.๓๗ บาท  

จัดซ้ืออาหารเสริม
(นม) 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑๒ ครั้ง เด็กนักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2.2 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑2 วัสดุการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
วัสดุการศึกษาส าหรับ

ศูนย์เด็กเล็ก 
ฯลฯ 

จัดซ้ือวัสดุ
การศึกษา 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง วัสดุการศึกษา ส านักปลัด 

รวม 12 โครงการ - - ๓,๓๘๗,๐๐๐ ๓,๓๘๗,๐๐๐ ๓,๓๘๗,๐๐๐ ๓,๓๘๗,๐๐๐ ๓,๓๘๗,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2.3 แผนงานสาธารณสุข 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เพื่ออุดหนุนให้กับ
หมู่บ้าน 

จ านวน 9 หมู่บ้าน 

จัดท าโครงการ 
จ านวน  

9 หมู่บ้าน 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ปีละ 1 ครั้ง ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึ้น 

ส านักปลัด 

๒ โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า/
ท าหมัน ตามปณิธานของศาต
ราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

1. เพื่อเป็นการป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้า 
2. เพื่อควบคุม

ประชากรสุนัขและแมว 

1.ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและแมว
ในเขตพื้นท่ี อบต. 
2.ท าหมันสุนัข
และแมวในเขต

พื้นท่ี อบต. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปีละ 1 ครั้ง 1.ลดการระบาด
ของโรคพิษสุนัข

บ้า 
2.ลดอัตราการ
เกิดและควบคุม
ประชากรสุนัข

และแมว 

ส านักปลัด 

๓ โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า/ท าหมัน ฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์

และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด

โรค 

ส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และ

ขึ้นทะเบียน
จ านวนสัตว์ เพื่อ

เตรียมข้อมูล
ส าหรับโครงการ
สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย ฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ 1 ครั้ง ได้รับข้อมูลเพ่ือ
ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

และท าหมันสุนัข
และแมวในเขต

พื้นท่ี อบต. 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2.3 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔ โครงการพัฒนางานการแพทย์
ฉุกเฉินระดับต าบล 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการประชาชนใน
พื้นท่ีด้านงานการแพทย์

ฉุกเฉิน 

จัดท าโครงการร
แพทย์ฉุกเฉิน
ระดับต าบล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ

สุขภาพท่ีดี 

ส านักปลัด 

๕ โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ หรือโรคอุบัติ
ใหม่ 

เพื่อรณรงค์ป้องกันฯ 
ระงับและให้ความรู้แก่

ประชาชนในการป้องกัน
โรคติดต่อหรือโรคอุบัติ
ใหม่ เช่น โรคเอดส์และ

โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โรค

ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา เป็นต้น 

จัดท าโครงการให้
ความรู้เกี่ยวกับ
โรคติดต่อและ 
โรคอุบัติใหม่  

เป็นต้น 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ

สุขภาพท่ีดี มี
ความรู้ความ
เข้าใจ รู้วิธี

ป้องกันตนเอง
จากโรคต่างๆ 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ด าเนินการรณรงค์

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ฯ 

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ 

และโครงการ
ต่างๆ 

ท่ีป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ส านักปลัด 

7 ค่าวัสดุการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
วัสดุสารเคมีน้ ายาพ่น

หมอกควัน ทรายอะเบท
ในการใช้ป้องกันและ
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
น้ ายา หรือชุดตรวจ
ปัสสาวะ ใช้ในการ

ตรวจหาสารเสพติดฯลฯ 

จัดซ้ือวัสดุ
การแพทย์และ
วิทยาศาสตร์ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง ลดการระบาด
ของโรคท่ีมีพาหะ
จากยุง และลด
ป้องกันปัญหา
การระบาดของ

ยาเสพติด 

ส านักปลัด 

8 ค่าพาหนะน าส่งเด็กเล็ก 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสไป
สถานพยาบาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
รับ-ส่ง 

เด็กนักเรียนไป
สถานพยาบาล 

มีพาหนะน าส่ง
เด็กเล็ก  

ผู้สูงอายุฯ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ปีละ ๓๖๕ วัน เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส

ได้รับช่วยเหลือ 
ในการเดินทางไป
สถานพยาบาล 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 02 



-52- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2.3 แผนงานสาธารณสุข 

 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการสนับสนุนดูแลสุขภาพ
ประชาชนในเขตอบต.เสาธง 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ 
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ 

จัดโครงการ
ส่งเสริมการดูแล

สุขภาพ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายท่ี

แข็งแรง 

ส านักปลัด 

๑0 โครงการอบรมและปฏิบัติการ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ 
กู้ภัย 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การบริการด้าน

การแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ 
ภู้ภัย 

จัดท าโครงการ
อบรมและ
ปฏิบัติการ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
อย่างถูกต้อง 

ทันท่วงที 

ส านักปลัด 

11 โครงการสนับสนุนวัคซีนโควิด 
19 และสนับสนุนกิจการการ
รักษาผู้ป่วย ให้ รพ.สต.  
ในเขตพื้นท่ี อบต.เสาธง 

เพื่อสนับสนุนวัคซีน 
โควิด 19 และสนับสนุน
กิจการการรักษาผู้ป่วย 
ให้ รพ.สต. ในเขตพื้นท่ี

อบต.เสาธง  

สนับสนุนวัคซีนโค
วิด 19 และ

สนับสนุนกิจการ
การรักษาผู้ป่วย 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง ประชาชนได้รับ
วัคซีนโควิด-19 
และได้รับการ
รักษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

รวม 11 โครงการ - - 2,755,000 2,755,000 2,755,000 2,755,000 2,755,000 - - - 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น 

เพื่อน าข้อมูลมาจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ 

จัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง ประชาขนมีส่วน
ร่วม ได้รับบริการ
สาธารณะท่ีตรง
ความต้องการ 
และมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 

2 โครงการสนับสนุนและพัฒนา
กลุ่มอาชีพ 

เพื่อสนับสนุนและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ 

จัดท าโครงการ 
เพื่อสนับสนุนและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ 1 ครั้ง กลุ่มอาชีพ/
ประชาชน มี

ความรู้ พัฒนา
อาชีพ และมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 

๓ โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม
สตรีและครอบครัว 

 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและ

ครอบครัว 

จัดท าโครงการ 
พัฒนากลุ่มสตรี
และครอบครัว 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง กลุ่มสตรี เและ
ครอบครัว
เข้มแข็งขึ้น 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
สนับสนุน เช่น การ
ฝึกอบรมให้ความรู้ 

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การ
เตรียมความพร้อมสู่วัย
ผู้สูงอายุ การพัฒนา 

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฯ 

จัดท าโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ผู้สูงอายุ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแล เอาใจใส่ 
และมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 

๕ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพของประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพต่างๆให้แก่

ประชาชน 

จัดท าโครงการร
ส่งเสริมและ

พัฒนาอาชีพของ
ประชาชน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง ประชาชนมีอาชีพ 
และมีรายได้เพ่ิม

มากขึ้น 

ส านักปลัด 

6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
สนับสนุนกิจกรรมเช่น 
การฝึกอบรมให้ความรู้ 

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
ยกระดับ คุณภาพชีวิต
คนพิการและผู้ด้อย 

โอกาส ส่งเสริมศักยภาพ
ของคนพิการ 

จัดท าโครงการ
ส่งเสริมและ

สนับสนุนพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

คนพิการ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง คนพิการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึ้น 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๗ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย
และผู้ไร้ที่พ่ึง 

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้มี
รายได้น้อย และผู้ไร้ที่พ่ึง

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

จัดโครงการ
พัฒนาผู้ป่วยด้อย
โอกาส ผู้มีรายได้
น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง

ในพื้นท่ี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 ครั้ง ผู้ด้อยโอกาส ผู้มี
รายได้น้อย และผู้
ไร้ที่พ่ึงมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี 

ส านักปลัด 

8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างความปรองดองและ
ความสมานฉันท์ 

1.เพื่อจัดฝึกอบรม 
ประชุม  ชี้แจ้งท าความ
เข้าใจ เพื่อสร้างทัศนะ
คติและจิตส านึกที่ดีงาม

ในการอยู่ร่วมกัน 
อย่างสมานฉันท์  

2.เพื่อจัดกิจกรรมกีฬา 
นันทนาการสร้างความรู้
รักสามัคคีของประชาชน

ในชุมชน 

จัดท าโครงการ
สร้างความ

ปรองดองและ
ความสมานฉันท์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 ครั้ง สร้างทัศนะคติ
และจิตส านึกที่ดี
ในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ 

ส านักปลัด 

รวม 8 โครงการ - - ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
 

 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาด
ให้กับอ าเภอบางปะหัน 

เพื่อจ่ายให้เป็นอุดหนุน
กิ่งกาชาดให้กับอ าเภอฯ 

อุดหนุนกิ่งกาชาด ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ปีละ 1 ครั้ง ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
และมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ้น 

กองคลัง 

๒ โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ของชมรมผู้สูงอายุ ให้แก่ชมรม
ผู้สูงอายุและผู้พิการ  
อบต.เสาธง 

เพื่อจ่ายอุดหนุนให้แก่
ชมรมผู้สูงอายุและ 

ผู้พิการ 

อุดหนุนเงินห้แก่
ชมรมผู้สูงอายุ
และผู้พิการ 

๓๖,๕๐๐ ๓๖,๕๐๐ ๓๖,๕๐๐ ๓๖,๕๐๐ ๓๖,๕๐๐ ปีละ 1 ครั้ง ผู้สูงอายุและผู้
พิการ ได้รับการ

พัฒนาและ
สามารถ

ด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ 

กองคลัง 

รวม 2 โครงการ - - ๔๖,๕๐๐ ๔๖,๕๐๐ ๔๖,๕๐๐ ๔๖,๕๐๐ ๔๖,๕๐๐ - - - 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมหลักสูตรจัดตั้ง 
อปพร. 

เพื่อสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

จัดท าโครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปีละ 1 ครั้ง ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

๒ โครงการฝึกอบรมและทบทวน
อาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดโครงการฝึกอบรม

และทบทวนอาสาสมัคร
และค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของศูนย์  

อปพร.ฯลฯ 

จัดโครงการฯ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง สมาชิก อปพร. 
ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ 

ส านักปลัด 

๓ โครงการส่งเสริมความรู้และ
การป้องกันสาธารณะภัยให้
ความรู้แก่ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมความรู้ใน
การป้องกันสาธารณะ

ภัยแก่ประชาชน 

จัดท าโครงการฯ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ปีละ 1 ครั้ง ประชาชนมีความ
ความรู้ในการ

ป้องกัน 
สาธารณะภัย 

ส านักปลัด 

๔ วัสดุเครื่องแต่งกาย  เพื่อเป็นค่าวัสดุเครื่อง
แต่งกายส าหรับ

อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน เช่น  

ชุดปฏิบัติงาน หมวก  
เข็มขัด รองเท้า เป็นต้น 

จัดซ้ือวัสดุเครื่อง
แต่งกาย อปพร. 

๖๔,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง อปพร.ได้รับ
เครื่องแต่งกาย 
ท่ีถูกต้องตาม

ระเบียบ 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕ โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่อบต. ให้มี
บุคลากรท่ีสามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือ 
เจ้าพนักงาน  

ในการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

และสนับสนุนโครงการ
จิตอาสาพระราชทานใน
ระดับพื้นท่ีให้มีความ

เข้มแข็ง 

จัดโครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น  
(หลักสูตรจัดต้ัง) 

๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ มีผู้เข้ารับการ
อบรม 

จิตอาสาภัย
พิบัติ 

จ านวน 50 คน 

1.ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือ  

เจ้าพนักงาน 
ในการป้องกัน

และ 
บรรเทาสาธารณ
ภัยในพื้นท่ีได้
อย่างถูกต้อง 

รวดเร็ว และเป็น
มาตรฐาน 
2.ลดความ

สูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สิน

จากสาธารณภัย 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๖ โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
หลักสูตรทบทวน 

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่อบต. ให้มี
บุคลากรท่ีสามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือ 
เจ้าพนักงาน  

ในการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

และสนับสนุนโครงการ
จิตอาสาพระราชทานใน
ระดับพื้นท่ีให้มีความ

เข้มแข็ง 

จัดโครงการ
ฝึกอบรมฯ

หลักสูตรทบทวน 
จ านวน 1 ครั้ง 

๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ จิตอาสาภัย
พิบัติ 

ผ่านการอบรม 
จ านวน 50 คน 

1.ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือ  

เจ้าพนักงาน  
ในการป้องกัน

และ 
บรรเทาสาธารณ
ภัยในพื้นท่ีได้
อย่างถูกต้อง 

รวดเร็ว และเป็น
มาตรฐาน 
2.ลดความ

สูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สิน

จากสาธารณภัย 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๗ โครงการออกตรวจร่วม อปพร.
ของ อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดโครงการออก
ตรวจร่วม อปพร. 

จัดท าโครงการฯ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

๘ โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานรณรงค์

ป้องกันลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 
วันหยุดติดต่อกัน 

หลายวัน 

จัดท าโครงการฯ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง ลด
ความสูญเสียใน

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

๙ โครงการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ท่ีเกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ด าเนินการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อน 
ของผู้ประสบภัย และ

ประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสาธารณ

ภัยต่างๆเช่น การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา

อุทกภัย ภัยหนาว
อัคคีภัย ฯลฯ 

บรรเทาความ
เดือดร้อน

ประชาชนในพื้นท่ี 
อบต.เสาธง  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ

จากภาครัฐ และ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนใน

เบื้องต้น 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๐ โครงการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย การดูแล
การจราจร และส่งเสริม
สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจร) 

เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาขน 

ด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไข

ปัญหา  
จ านวน 9 
หมู่บ้าน 

         
100,000  

         
100,000  

        
100,000  

         
100,000  

         
100,000  

ปีละ 1 ครั้ง ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

รวม 10 โครงการ - - 1,379,000 1,379,000 1,379,000 1,379,000 1,379,000 - - - 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้า และบริการเป็นมิตรกันสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุนและพาณิชยกรรม 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุนและพาณิชยกรรม 
 4.1 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมทางการเกษตรต่างๆ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ สนับสนุน
กิจกรรมทางด้าน
การเกษตร และ

ประชาชนสามารถสร้าง
รายได้ 

จัดโครงการ
ส่งเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรม
ทางการเกษตร

ต่างๆ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง ประชาชนความรู้
ในการจัดท า

การเกษตร และมี
รายได้สูงขึ้น 

ส านักปลัด 

๒ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร เพื่อสนับสนุนประชาชน
เกี่ยวกับกิจกรรม

การเกษตร 

จัดซ้ือวัสดุ
การเกษตรส าหรับ

ด าเนินการ
สนับสนุน
ประชาชน

เกี่ยวกับกิจกรรม
การเกษตร 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง ประชาชนมี
รายได้และ

คุณภาพชีวิต
สูงขึ้น 

ส านักปลัด 

รวม 2 โครงการ - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ตระหนักถึงความส าคัญ

ของพันธุกรรมพืช
ท้องถิ่น 

จัดท าโครงการ
เพื่ออนุรักษ์ 

พันธุกรรมพืช 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง สามารถอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชใน
ท้องถิ่นให้คงอยู่
และท้องถิ่นมี
ความอุดม

สมบูรณ์มากขึ้น   

ส านักปลัด 

๒ โครงการ "รักน้ า รักป่า รักษา 
แผ่นดิน" 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราช
สมบัติ ครบ 70 ปี และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาท ทรง
เจริญพระชนมพรรษา 7 
รอบ 84 พรรษา ในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรน้ า
และป่า ร่วมท้ังสร้าง

จิตส านึกของประชาชน
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

และอนุรักษ์รัพยากร
ธรรมชาติ 

จัดท าโครงการ
เพื่อรักษ์

ทรัพยากรน้ า ฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 ครั้ง ท้องถิ่นมี
สิ่งแวดล้อมท่ี

สมบูรณ์ 
ประชาชนมี
สุขภาพ และ

คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓ โครงการส่งเสริมการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการด้านต่างๆท่ี

เกี่ยวข้องกับส่งเสริมการ
บริหารจัดการและ 
อนุรักษร์ัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- โครงการสร้าง
จิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม   

- โครงการก าจัด
ผักตบชวาและ

วัชพืชในแหล่งน้ า 
- โครงการส่งเสริม
และให้ความรู้เร่ือง
การจัดการขยะ
อย่างครบวงจร 

- โครงการรณรงค์
สร้างจิตส านึก 
และวินัยในการ

อนุรักษ์ทรัพยากร
น้ า 

- โครงการรณรงค์
เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขมลพิษทาง

อากาศ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปีละ 1 ครั้ง ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ และ
ตระหนักถึง

ความส าคัญของ
การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ
ทางอากาศและสถานการณ์ฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้าน
มลพิษทางอากาศและ
สถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 

จัดท าโครงการ
เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้าน
มลพิษทางอากาศ
และสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM 2.5 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ
สุขภาพท่ีดี และ
ลดควมเสี่ยงที่จะ

เกิดปัญหา
สุขภาพจากโรค
ทางเดินหายใจ 

ส านักปลัด 

รวม 4 โครงการ - - 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 - - - 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดโครงการจัดการขยะ

มูลฝอยในชุมชน 

เพื่อลดปริมาณ
ขยะ 

มูลฝอยในชุมชน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง สามารถลด 
ปริมาณขยะในชุ
ชน ท าให้ชุมชน

น่าอยู่ 

ส านักปลัด 

๒ โครงการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูลและน้ าเสีย 

เพื่อควบคุมและก าจัด
ภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อ
สุขภาพอนามัยสวัสดิ
ภาพ และคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 

จัดท าโครงการ
ก าจัดขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูลและน้ า

เสีย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 ครั้ง ชุมชนท่ีปราศจาก
มลพิษ ประชาชน

มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ส านักปลัด 

รวม 2 โครงการ - - ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ 
มีทักษะ มีประสบการณ์

มากขึ้น 

จัดงานวันเด็ก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง เด็กมีพัฒนาการ
ท่ีดี 

ส านักปลัด 

๒ โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬา นันทนาการเพื่อสร้าง
ความสามัคคีภายในหมู่บ้าน
และภายในต าบล 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพ แข็งแรง สร้าง

ความสามัคคี 

จัดโครงการ
ส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาฯ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 
เกิดความสามัคคี

ในชุมขน 

ส านักปลัด 

๓ โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬา นันทนาการเพื่อสร้าง
ความสามัคคีของ อบต. กับ
หน่วยงานอื่น ๆ 

เพื่อให้ส่งเสริมสุขภาพ
และสร้างความสามัคคี

กับหน่วยงานต่างๆ 

จัดโครงการ
ส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาฯ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง อบต. มีความ
สามัคคีกับ

หน่วยงานต่างๆ 

ส านักปลัด 

๔ โครงการศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานวัฒนธรรม
ประเพณีต่างๆ 

จัดโครงการ 
ด้านศาสนา
วัฒนธรรมฯ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม 

ส านักปลัด 

5 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา เพื่อให้ส่งเสริมสุขภาพ
และสร้างความสามัคคี

ให้กับประชาชนใน
ชุมชน 

 จัดซ้ืออุปกรณ์
กีฬา  

100,000  100,000  100,000  100,000  100,000   ปีละ 1 ครั้ง   ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง  
เกิดความสามัคคี

ในชุมขน  

 ส านักปลัด  

รวม 5 โครงการ - - 5๒๐,๐๐๐ 5๒๐,๐๐๐ 5๒๐,๐๐๐ 5๒๐,๐๐๐ 5๒๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 7. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมสถาน
ท่องเท่ียวภายในเขต  
อบต.เสาธง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริม
สถานท่ีท่องเท่ียวภายใน
เขนพ้ืนท่ี อบต.เสาธง 

จัดท าโครงการ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง สถานท่ีท่องเท่ียว
เป็นท่ีรู้จัก 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ส านักปลัด 

๒ อุดหนุนโครงการดูแล
บ ารุงรักษาภูมิทัศน์และ
บ้านเรือนไทย อบต.โพธ์ิสาม
ต้น 

เพื่ออุดหนุนให้แก่  
อบต.โพธิ์สามต้น 

อุดหนุน  
อบต.โพธิ์สามต้น 

๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง ได้ดูแล
บ ารุงรักษาภูมิ

ทัศน์และ
บ้านเรือนไทย 

ส านักปลัด 

๓ อุดหนุนส่วนราชการตาม
โครงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า
อยุธยามรดกโลก และงาน
กาชาด  

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณโครงการจัด
งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา

มรดกโลก และงาน
กาชาด จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

อุดหนุนงานยอยศ
ยิ่งฟ้า 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง ประชาสัมพันธ์
ประเพณี และ
วัฒนธรรมของ

จังหวัด 

ส านักปลัด 

รวม 3 โครงการ - - ๖๒,๐๐๐ ๖๒,๐๐๐ ๖๒,๐๐๐ ๖๒,๐๐๐ ๖๒,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรม และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
 8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
 8.1 แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน และ
ระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้มีความมั่นคง  

มั่งค่ัง ยั่งยืน 

จัดท าโครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละ 1 ครั้ง ประชาชน 
มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

ส านักปลัด 

2 โครงการอบรมให้ความรู้การ
จัดท าปุ๋ยอินทรีย์และพันธุ์ผัก 
เมล็ดพันธ์พืชและต้นกล้าไม้ 

เพื่อจัดโครงการอบรมให้
ความรู้การจัดท าปุ๋ย
อินทรีย์และสนับสนุน
พันธุ์ผัก เมล็ดพันธ์พืช 
และต้นกล้าไม้ให้แก่

ประชาชน 

 จัดอบรม
โครงการฯ  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จัดโครงการ 
ปีละ 1 ครั้ง  

 ประชาชนมี
ความรู้ และ
สามารถด ารง 

ชีวติตามแนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง  

 ส านักปลัด  

3 โครงการส่งเสริมการประมง 
และปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ า
ชุมชน 

เพื่อจัดโครงการส่งเสริม
การประมงและปล่อย
พันธุ์ปลาในแหล่งน้ า

ชุมชน 

 จัดโครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  จัดโครงการ 
ปีละ 1 ครั้ง  

ประชาชนมี
ความรู้ และ
สามารถด ารง 

ชีวติตามแนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ส านักปลัด  

รวม 3 โครงการ - - 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 - - - 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน การเพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติ
หน้าท่ีของสมาชิกสภา อบต.
เสาธง พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง อบต.เสาธง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภา อบต.เสาธง 
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง อบต.เสา

ธง 

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงาน การ
เพิ่มประสิทธิภาพ

และพัฒนา
ศักยภาพ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง สมาชิกสภา 
พนักงานส่วน
ต าบล และ
พนักงานจ้าง  
 มีศักยภาพ 

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

เพื่อให้พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 
มีคุณธรรมจริยธรรม 

การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

เพื่อจัดโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม  
การป้องกัน

ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน พนักงาน
ส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง พนักงานส่วน
ต าบลและ

พนักงานจ้างมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

ส านักปลัด 

รวม 2 โครงการ - - ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 9.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดซ้ือที่ดินเพื่อ
ก่อสร้างส านักงาน 

เพื่อจัดซ้ือท่ีดินส าหรับ
ก่อสร้างส านักงาน 

จัดซ้ือที่ดิน 
จ านวน 1 แห่ง 

๗,๐๐๐,๐๐๐         ท่ีดิน 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ
ติดต่อราชการ 

ส านักปลัด 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อ
ก่อสร้างอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล 
เสาธง 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ปรับพ้ืนท่ีถมดิน เตรียม

ความพร้อมส าหรับ
ก่อสร้างอาคาร

ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาธง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ปรับพ้ืนท่ีถมดิน 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐       ปรับพ้ืนท่ีถมดิน 
จ านวน 1 แห่ง 

ภูมิทัศน์ท่ีดินให้มี
ความพร้อม

ส าหรับก่อสร้าง
อาคารส านักงาน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสาธง 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาธง 

เพื่ออ านายความสะดวก
ให้แก่ประชาชน 

ผู้มาติดต่อราชการ 

ก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน อบต. 
จ านวน 1 แห่ง 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐       ปีละ 1 ครั้ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ
ติดต่อราชการ 

ส านักปลัด 

4 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

เพื่ออ านายความสะดวก
ให้แก่ประชาชนผู้มา

ติดต่อราชการ 

จ่ายค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ
ติดต่อราชการ 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 9.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์
ของ ศพด. ท้ัง 2 ศูนย์ 

เพื่อให้ ศพด.  
ท้ัง 2 ศูนย์  

มีส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัย 
เหมาะแก่การเรียนการ

สอน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคาร ศพด.ทั้ง 
2 ศูนย์ ให้เหมาะ
แก่การเรียนการ

สอน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปีละ 1 ครั้ง ศพด.ท้ัง 2 ศูนย์ 
มีสภพแวดล้อมท่ี
ปลอดภัย เหมาะ
แก่การจัดการ
เรียนการสน 

ส านักปลัด 

รวม 5 โครงการ - - ๑๓,๔๐๐,๐๐๐ ๖,๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างประปาใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 ต.เสาธง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้
เพียงพอในการอุปโภค

บริโภค 

ก่อสร้างประปา 
จ้านวน ๑ แห่ง 

800,000          จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค  

 กองช่าง  

2 โครงการจัดท้าประตูเปิด – ปิด
ท่อระบายน้้าเพ่ือการเกษตร 
หมู่ท่ี 1 ต.เสาธง 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้
เพียงพอต่อการท้า

เกษตร 

 จัดท้าประตูเปิด-
ปิดท่อระบายน้้า 
จ้านวน ๑ แห่ง  

   500,000       จ้านวน 1 แห่ง   สามารถระบาย
น้้าเพ่ือการเกษตร

ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 กองช่าง  

3 โครงการลงลูกรังถนนเส้นการ
ขนส่งทางเกษตร 
หมู่ท่ี 1 ต.เสาธง 

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มา  

 ลงลกูรังถนน 
  

     800,000     จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา  

 กองช่าง  

4 โครงการรังวัดท่ีสาธารณะ
พร้อมท้ังวางท่อน้้า 
หมู่ท่ี 2 ต.เสาธง 

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มา  

 รังวัดถนน พร้อม
วางท่อน้้า 

จ้านวน ๑ แห่ง  

500,000          จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา  

 กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการซ่อมแซมเส้นทางถนน
ในชุมชน หมู่ท่ี 2 ต.เสาธง 

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มา  

 ซ่อมแซมถนนฯ  
จ้านวน ๑ แห่ง  

 800,000        จ้านวน 1 แห่ง  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา  

 กองช่าง  

6 โครงการวางระบบส่ง
น้้าประปาหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 2 ต.เสาธง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้
เพียงพอในการอุปโภค

บริโภค 

วางระบบส่ง
น้้าประปา 

จ้านวน ๑ แห่ง 

   600,000     จ้านวน 1 แห่ง  ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค  

 กองช่าง  

7 โครงการตู้น้้าด่ืมในชุมชน 
หมู่ท่ี 3 ต.เสาธง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
สะอาดในการอุปโภค 

 ติดตั้งตู้กดน้้าด่ืม
สะอาด 

จ้านวน ๑ แห่ง  

500,000        จ้านวน 1 แห่ง  ประชาชนมีน้้า
สะอาดส้าหรับ

อุปโภค  

 กองช่าง  

8 โครงการลงลูกรังไหล่ทางและ
ผิวทาง หมู่ท่ี 3 ต.เสาธง 

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มา  

 ลงลูกรังไหล่ทาง
และผิวทางถนน 
จ้านวน ๑ แห่ง  

200,000        จ้านวน 1 แห่ง  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา  

 กองช่าง  

9 โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้้า 
แผงโซล่าร์เชลล์เพื่อการเกษตร 
หมู่ท่ี 3 ต.เสาธง 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้
เพียงพอต่อการท้า

เกษตร 

ติดตั้งเครื่องสูบน้้า
แผงโซล่าร์ชลล์ 
จ้านวน ๑ แห่ง  

  500,000      จ้านวน 1 แห่ง  เกษตรกรมีน้้า
เพียงพอต่อการ

ท้าเกษตร  

 กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 



-75- 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างระบบประปา
พร้อมเจาะน้้าบาดาล พร้อมถัง 
หมู่ท่ี 4 ต.เสาธง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้
เพียงพอในการอุปโภค

บริโภค 

ก่อสร้างประปา 
จ้านวน ๑ แห่ง 

 800,000         จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค  

 กองช่าง  

11 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ (โดม)  
หมู่ท่ี 4 ต.เสาธง 

เพื่อให้ประชาชน มีพ้ืนท่ี
ส้าหรับ 

ท้ากิจกรรมต่างๆ 
โดยสะดวกและ

ปลอดภัย 

 ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ 

(โดม) จ้านวน ๑ 
แห่ง  

   500,000       จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชน มี
พื้นท่ีส้าหรับท้า
กิจกรรมต่างๆ   

 กองช่าง  

12 โครงการก่อสร้างถนนใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 ต.เสาธง 

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มา  

 ก่อสร้างถนนฯ  
จ้านวน ๑ แห่ง  

   600,000       จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา  

 กองช่าง  

13 โครงการก่อสร้างระบบส่งน้้า
เพื่อการเกษตร (โซล่าเซลล์) 
หมู่ท่ี 4 ต.เสาธง 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้
เพียงพอต่อการท้า

เกษตร 

 ก่อสร้าง 
ระบบส่งน้้า 
โซล่าร์เชลล์ 

จ้านวน ๑ แห่ง  

    500,000      จ้านวน 1 แห่ง  ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการ
ท้าการเกษตร 

 กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการจัดซ้ือพร้อมติดตั้ง
ระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5 ต.เสาธง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารโดย

ท่ัวกัน 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้ง
ฯ จ้านวน ๑ แห่ง 

๕๐๐,๐๐๐          จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชนได้รับ 
ทราบข้อมูลฯ  

 กองช่าง  

15 โครงจัดท้าประตูเปิด – ปิดท่อ
ระบายน้้าเพ่ือการเกษตร 
หมู่ท่ี 5 ต.เสาธง 

 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การระบายน้้าเพ่ือ

การเกษตร  

 จัดท้า 
ท่อระบายน้้า 

จ้านวน 1 แห่ง  

  ๕๐๐,๐๐๐        จ้านวน 1 แห่ง   สามารถระบาย
น้้าเพ่ือการเกษตร

ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 กองช่าง  

16 โครงการเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ท่ี 1 ต.ทางกลาง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้
เพียงพอในการอุปโภค

บริโภค 

เจาะบ่อบาดาล 
จ้านวน ๑ แห่ง 

 800,000         จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค  

 กองช่าง  

17 โครงการปรับปรุงท่อเมน
ประปา หมู่ท่ี 1 ต.ทางกลาง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้
เพียงพอในการอุปโภค

บริโภค 

ปรับปรุงท่อเมน
ประปา 

จ้านวน ๑ แห่ง 

  500,000       จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค  

 กองช่าง  

18 โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้้า
การเกษตร หมู่ท่ี 1  
ต.ทางกลาง 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้
เพียงพอต่อการท้า

เกษตร 

 ติดตั้งเครื่องสูบ
น้้าการเกษตร 
จ้านวน ๑ แห่ง  

    450,000     จ้านวน 1 แห่ง  ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการ
ท้าการเกษตร 

 กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

 
 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย 
หมู่ท่ี 1 ต.ทางกลาง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารโดย

ท่ัวกัน 

ปรับปรุงเสียง 
ตามสาย  

     200,000     จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชนได้รับ 
ทราบข้อมูลฯ  

 กองช่าง  

20 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน
ออกกลางทุ่ง หมู่ท่ี 1 ต.ทาง
กลาง 

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มา  

 ก่อสร้าง 
ซ่อมแซมถนน 
จ้านวน ๑ แห่ง  

      450,000    จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา  

 กองช่าง  

21 โครงการซ่อมแซมประปา
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 2 ต.ทางกลาง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้
เพียงพอในการอุปโภค

บริโภค 

ซ่อมแซมประปา 
จ้านวน ๑ แห่ง 

150,000          จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค  

 กองช่าง  

22 โครงการก่อสร้างประปาใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 ต.ทางกลาง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้
เพียงพอในการอุปโภค

บริโภค 

ก่อสร้างประปา 
จ้านวน ๑ แห่ง 

800,000          จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค  

 กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ท่ี 2 ต.ทางกลาง 

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มา  

ขยายเขตไฟฟ้าฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง 

  300,000       จ้านวน 1 แห่ง  ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
ได้รับความ

ปลอดภัยในการ
สัญจรไป - มา 

กองช่าง 

24 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะตรงบ้านนางทองชุบ 
หมู่ท่ี 2 ต.ทางกลาง 

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มา  

ขยายเขตไฟฟ้าฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง 

  200,000       จ้านวน 1 แห่ง  ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
ได้รับความ

ปลอดภัยในการ
สัญจรไป - มา 

กองช่าง 

25 โครงการซ่อมแซมถนนและลง
ลูกรังไหล่ทาง   
หมู่ท่ี 2 ต.ทางกลาง 

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มา  

 ซ่อมแซมถนน 
จ้านวน ๑ แห่ง  

   100,000       จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา  

 กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างถนนใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 ต.ทางกลาง 

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มา  

 ก่อสร้างถนน 
จ้านวน ๑ แห่ง  

    800,000      จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา  

 กองช่าง  

27 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ท่ี 2 ต.ทางกลาง 

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มา  

ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 

จ้านวน ๑ แห่ง 

       100,000   จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา  

 กองช่าง  

28 โครงการขยายไหล่ทางถนน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 ต.ทางกลาง 

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มา  

 ขยายไหล่ทาง 
จ้านวน ๑ แห่ง  

800,000          จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา  

 กองช่าง  

29 โครงการท้าถนนรอบหนอง
ใหญ่ หมู่ท่ี 3 ต.ทางกลาง 

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มา  

 ก่อสร้างถนน 
จ้านวน ๑ แห่ง  

   500,000       จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา  

 กองช่าง  

แบบ ผ. 02/1 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการท้าสะพานข้ามคลอง
ชลประทาน หมู่ท่ี 3 ต.ทาง
กลาง 

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มา  

 ก่อสร้างสะพาน 
จ้านวน ๑ แห่ง  

     800,000     จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา  

 กองช่าง  

31 โครงการติดตั้งถังน้้าประปาใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 ต.ทางกลาง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้
เพียงพอในการอุปโภค

บริโภค 

 ติดตั้งถัง
น้้าประปา 

จ้านวน ๑ แห่ง  

      500,000    จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค  

 กองช่าง  

32 โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ถังท่ีท้ายหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4  
ต.ทางกลาง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้
เพียงพอในการอุปโภค

บริโภค 

เจาะบ่อบาดาล 
จ้านวน ๑ แห่ง 

 800,000         จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค  

 กองช่าง  

33 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ท่ี 4 ต.ทางกลาง 

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มา  

ขยายเขตไฟฟ้าฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง 

  600,000       จ้านวน 1 แห่ง  ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
ได้รับความ

ปลอดภัยในการ
สัญจรไป - มา 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 โครงการตู้กดน้้าดื่มหยอด
เหรียญ หมู่ท่ี 4 ต.ทางกลาง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
สะอาดในการอุปโภค

โภค 

 ติดตั้งตู้กดน้้าด่ืม
สะอาด 

จ้านวน ๑ แห่ง  

  500,000        จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชนมีน้้า
ดื่มสะอาดส้าหรับ

อุปโภค  

 กองช่าง  

35 โครงการเปิดทางสาธารณะใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 ต.ทางกลาง 

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มา  

 เปิดทาง
สาธารณะ 

จ้านวน ๑ แห่ง  

     800,000     จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา  

 กองช่าง  

36 โครงการติดตั้งถังกรอง
น้้าประปาหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 4 ต.ทางกลาง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
สะอาดเพียงพอในการ

อุปโภคบริโภค 

 ติดตั้งถังกรอง
น้้าประปา 

จ้านวน ๑ แห่ง  

      500,000             จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชนมีน้้า
สะอาดเพียงพอ
ในการอุปโภค-

บริโภค  

 กองช่าง  

37 โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ (โดม)  
หมู่ท่ี 4 ต.ทางกลาง 

เพื่อให้ประชาชน มีพ้ืนท่ี
ส้าหรับ 

ท้ากิจกรรมต่างๆ 
โดยสะดวกและ

ปลอดภัย 

 ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ 

(โดม) จ้านวน ๑ 
แห่ง  

                 
500,000  

 จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชน มี
พื้นท่ีส้าหรับท้า
กิจกรรมต่างๆ   

 กองช่าง  

รวม 37 โครงการ - - 6,650,000 6,100,000 4,950,000 1,550,000 500,000 - - - 

แบบ ผ. 02/1 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
                                        ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

      องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเขตที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการวางท่อเมนประปา
ใหม่ตามเส้นทางถนนในชุม
ขนหมู่ท่ี 1 ต.เสาธง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้เพียงพอใน

การอุปโภคบริโภค 

วางท่อเมน
ประปาใหม่ 

๑,๒๐๐,๐๐๐          จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค  

 กองช่าง  

๒ โครงการจัดท้าท่อระบาย
น้้าด้านข้างถนนในชุมชน 
หมู่ท่ี 1 ต.เสาธง 

 เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการระบายน้้า

ของชุมชน  

 จัดท้าท่อ
ระบายน้้า 

จ้านวน 1 แห่ง  

๑,๐๐๐,๐๐๐          จ้านวน 1 แห่ง   การระบายน้้า
ของชุมชนเป็นไป

อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 กองช่าง  

๓ โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัสติกคอนกรีต (ซอย สภอ.
บางปะหัน) ต่อจากลาดยาง
เดิม หมู่ท่ี 1 ต.เสาธง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไป-มา 

ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง 

๑,๐๐๐,๐๐๐         จ้านวน 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

แบบผ. 02/2 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

                                        ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเขตที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑ 
ต.เสาธง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนน คสล. 
กว้าง ๓.๕๐ ม. 
ยาว ๕๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 
หรือมีพื้นท่ีไม่

น้อยกว่า 
๑,๗๔๐ ตร.ม. 

  ๑,๐๒๐,๐๐๐       จ้านวน 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๕ โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้้า 
แผงโซล่าร์เชลล์เพื่อ
การเกษตร หมู่ท่ี 2  
ต.เสาธง 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น้้าใช้เพียงพอต่อ
การท้าเกษตร 

ติดตั้ง 
เครื่องสูบน้้า 

แผงโซล่าร์เชลล์ 
จ้านวน ๑ แห่ง 

๑,๐๐๐,๐๐๐               จ้านวน 1 แห่ง   เกษตรกรมีน้้า
เพียงพอต่อการ

ท้าเกษตร  

 กองช่าง  

๖ โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ระบบประปา หมู่ท่ี 2   
ต.เสาธง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้เพียงพอใน

การอุปโภคบริโภค 

ซ่อมแซม
ปรับปรุงระบบ

ประปา 
จ้านวน ๑ แห่ง 

๑,๐๐๐,๐๐๐                จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชนมีน้้า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค  

 กองช่าง  

แบบผ. 02/2 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
                                        ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

    องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเขตที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๗ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒ 
ต้าบลเสาธง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนน คสล. 
กว้าง ๖.๐๐ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 
หรือมีพื้นท่ีไม่

น้อยกว่า 
๑,๘๐๐ ตร.ม. 

  ๑,๐๔๐,๐๐๐       จ้านวน 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๘ โครงการซ่อมแซมถน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3   
ต.เสาธง 

 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไป-มา  

ซ่อมแซมถนน 
จ้านวน ๑ แห่ง 

๑,๐๐๐,๐๐๐          จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา  

 กองช่าง  

๙ โครงการซ่อมแซมถนนเส้น
หลักตั้งแต่หน้าบ้านนาง
ทิพวรรณ  มะลิแย้ม  หมู่ท่ี 
4 ต.เสาธง เชื่อมต่อ หมู่ท่ี 
2 ต.ทางกลาง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไป-มา 

ซ่อมแซมถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง 

๑,๐๐๐,๐๐๐         จ้านวน 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

แบบผ. 02/2 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
                                        ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

    องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเขตที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๐ โครงการซ่อมแซมถนน
ภายในหมู่บ้าน จ้านวน 4 
จุด หมู่ท่ี 5 ต.เสาธง 

 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไป-มา  

ซ่อมแซมถนน 
จ้านวน 4 แห่ง 

๑,๕๐๐,๐๐๐          จ้านวน 4 จุด   ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา  

 กองช่าง  

๑๑ โครงการก่อสร้างลานกีฬา
พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
และเครื่องออกก้าลังกาย 
หมู่ท่ี 5 ต.เสาธง 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีส้าหรับท้า
กิจกรรมพักผ่อน
หย่อนใจและออก

ก้าลังกาย 

ก่อสร้างลาน
กีฬา 

จ้านวน 1 แห่ง 

๒,๐๐๐,๐๐๐          จ้านวน 1 แห่ง  ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อน

และมีสุขภาพท่ีแข็
แรง 

 กองช่าง  

๑๒ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ 
ต้าบลเสาธง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนน คสล. 
กว้าง ๖.๐๐ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 
หรือมีพื้นท่ีไม่

น้อยกว่า 
๑,๘๐๐ ตร.ม. 

  ๑,๐๔๐,๐๐๐       จ้านวน 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบผ. 02/2 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
                                        ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

      องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเขตที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๓ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะตามจุดเสี่ยงหมู่ท่ี 
๑-๕ ต.เสาธง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะตาม

จุดเสี่ยง 

  ๑,๙๙๙,๔๐๐        5 หมู่บ้านมี
ไฟฟ้าสาธารณะ

ตามจุดเสี่ยง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

๑๔ โครงการปรับปรุงทางลาด
ถนนเข้า-ออก หมู่บ้าน หมู่
ท่ี 1 ต.ทางกลาง 

 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไป-มา  

ปรับปรุงถนน 
จ้านวน ๑ แห่ง 

๒,๐๐๐,๐๐๐          จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา  

 กองช่าง  

๑๕ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรัง หมูท่ี ๑ ต. ทางกลาง 
เชื่อมต่อหมู่ท่ี ๓ ต.เสาธง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไป-มา 

ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง
ขนาดกว้าง 
๔.๐๐ ม. สูง 
๐.๐๗ ม. ยาว 
๑,๐๐๐ ม. ลง

ลูกรัง ปริมาณไม่
น้อยกว่า 

๖๐๐.๐๐ ลบ.ม. 

  ๑,๒๐๐,๐๐๐       จ้านวน 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบผ. 02/2 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
                                        ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

      องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเขตที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๖ โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนหลักในเขต ม.2 ต.ทาง
กลาง ระยะทางประมาณ 
1000 ม. โดยให้ได้ระดับ 

 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไป-มา  

ซ่อมแซม
ปรับปรุงถนน 
จ้านวน ๑ แห่ง 

๒,๕๐๐,๐๐๐          จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา  

 กองช่าง  

๑๗ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างทางสาธารณะด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ท่ี 
2 ต.ทางกลาง 

 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไป-มา  

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 

จ้านวน ๑ แห่ง 

๑,๐๐๐,๐๐๐          จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา  

 กองช่าง  

๑๘ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ 
ต.ทางกลาง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ถนน คสล. 
กว้าง ๓.๕๐ ม. 
ยาว ๕๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 
หรือมีพื้นท่ีไม่

น้อยกว่า 
๑,๗๔๐ ตร.ม. 

  ๑,๐๒๐,๐๐๐       จ้านวน 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบผ. 02/2 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
                                        ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

      องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเขตที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเส้นบ้านแจ้ง–วัดทาง
กลาง หมู่ท่ี 4 ต.ทางกลาง 

 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไป-มา  

ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
จ้านวน ๑ แห่ง 

๒,๐๐๐,๐๐๐          จ้านวน 1 แห่ง   ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา  

 กองช่าง  

๒๐ ก่อสร้างถนนดินพร้อม ลง
ลูกรัง หมู่ ๔ ต้าบล ทาง
กลาง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง
ขนาดกว้าง 
๔.๐๐ ม. สูง 
๑.๕๐ ม. ยาว 
๓๕๐ ม. ลูกรัง 
ปริมาณไม่น้อย
กว่า ๒๑๐ ลบ.
ม. พร้อมท่อ

ระบายน้้า เส้น
ผ่าน ศูนย์กลาง 

๐.๖๐ ม. 

  ๑,๒๖๘,๙๐๐       จ้านวน 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบผ. 02/2 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
                                        ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

      องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเขตที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๒๑ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะตามจุดเสี่ยง 
หมู่ท่ี ๑-๔ ต.ทางกลาง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะตาม

จุดเสี่ยง 

  ๑,๙๙๙,๔๐๐        ๔ หมู่บ้านมี
ไฟฟ้าสาธารณะ

ตามจุดเสี่ยง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

รวม 21 โครงการ - - ๑๘,๒๐๐,๐๐๐ ๑๐,๕๘๗,๗๐๐ - - - - - - 

แบบผ. 02/2 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
                                        ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

    องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเขตที่ 7 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างห้องน้้า
สาธารณะ 

เพื่อบริการ
ประชาชนในพื้นท่ี
และประชาชนท่ี
เดินทางเข้ามา 
ท่องเท่ียวในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลเสาธง 

ก่อสร้างห้องน้้า
สาธารณะ 

๒,๐๐๐,๐๐๐         ก่อสร้างห้องน้้า
สาธารณะ 

จ้านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้รับ
ความ

สะดวกสบายจาก
ห้องน้้าสาธารณะ

ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ - - 2,0๐๐,๐๐๐ - - - - - - - 

แบบผ. 02/2 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เรือเก็บผักตบขนาดเล็ก 100,000     กองช่าง 

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดซ้ือรถตู้โดยสาร (ดีเซล)  
จ้านวน 1 คัน 

 1,358,000    ส้านักปลัด 

3 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ 

จัดซ้ือพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด
บริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ จ้านวน  9  
หมู่บ้าน 

2,000,000     กองช่าง 

4 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ 

  854,000   กองช่าง 

5 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือกล้อง CCTV    500,000  กองช่าง 
6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส้านักปลัด 
7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง 
จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัด
ท้าย จ้านวน 1 คัน 

2,400,000     ส้านักปลัด 

8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่งและขนส่ง 

จัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ
กระบะ) จ้านวน 1 คัน 

1,070,000     ส้านักปลัด 

9 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังต้มน้้าไฟฟ้า 10,000     ส้านักปลัด 
10 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์ 
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์  
(กองคลัง) 

22,000     ส้านักปลัด 

11 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จัดซ้ือเครื่องส้ารองไฟฟ้า 
(กองคลัง) 

2,500         ส้านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์  
(กองคลัง) 

22,000         ส้านักปลัด 

13 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จัดซ้ือเครื่องส้ารองไฟฟ้า 
(กองคลัง) 

2,500         ส้านักปลัด 

14 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์  
(ส้านักปลัด) 

22,000         ส้านักปลัด 

15 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จัดซ้ือเครื่องส้ารองไฟฟ้า 
(ส้านักปลัด) 

2,500         ส้านักปลัด 

16 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์  
(ส้านักปลัด) 

22,000         ส้านักปลัด 

17 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จัดซ้ือเครื่องส้ารองไฟฟ้า 
(ส้านักปลัด) 

2,500         ส้านักปลัด 

18 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
 

22,000     ส้านักปลัด 

19 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  
(ส้านักปลัด) 

7,500         ส้านักปลัด 

20 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  
(ส้านักปลัด) 

7,500         ส้านักปลัด 

 
 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  
(กองคลัง) 

7,500         ส้านักปลัด 

22 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (จอภาพ)  

500,000         ส้านักปลัด 

23 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเครื่องออกก้าลังกาย 
(ม.3 ต.ทางกลาง) 

  500,000   ส้านักปลัด 

24 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องท้าน้้าร้อน-น้้าเย็น  25,100     ส้านักปลัด 
25 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์ 
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์  
(ศพด.) 

22,000     ส้านักปลัด 

26 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเครื่องส้ารองไฟฟ้า 
(ศพด.) 

2,500     ส้านักปลัด 

27 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์  
(ศพด.) 

22,000     ส้านักปลัด 

28 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเครื่องส้ารองไฟฟ้า 
(ศพด.) 

2,500     ส้านักปลัด 

29 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) (ศพด.) 

7,500     ส้านักปลัด 

30 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) (ศพด.) 

7,500     ส้านักปลัด 

แบบ ผ. 03 
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

  (1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ได้ก ำหนดแนว
ทำงกำรพิจำรณำประเมินผล ตำมแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้อง
แผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตามท้องถิ่น ตำมหนังสือ ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท.0810.3/ว 2931 ลว. 15 พ.ค. 62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
คณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาประเมินผลและให้คะแนนการประเมินแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนน  
(อบต.เสาธง) 

1.ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 20 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18 
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 54 
     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 10 
     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 10 
     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 10 
     3.4 วิสัยทัศน์ (5) 4 
     3.5 กลยุทธ์ (5) 4 
     3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4 
     3.7 จุดยืนทางยุทธ์ศาสตร์ (5) 4 
     3.8 แผนงาน (5) 4 
     3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4 

รวมคะแนน 100 92 
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  (2) การติดตามและประเมินผลโครงการ 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ได้ก ำหนดแนว
ทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น โดยมีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาตามท้องถิ่น ตำมหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0810.3/ว 2931 ลว. 15 พ.ค. 62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำร
ทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) คณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาประเมินผลและให้คะแนนการ
ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ดังนี้  
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนน  
(อบต.เสาธง) 

1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 10 
2.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 7 
3.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8 
5.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 52 
     5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 5 
     5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 5 
     5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) 4 

     5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 5 
     5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) 4 

     5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 4 
     5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5 
     5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4 

     5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) (5) 4 
     5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4 
     5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ 

(5) 4 

     5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4 
รวมคะแนน 100 85 
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  (3) สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
    การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
    (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
         ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
    โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
     -  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     -  การติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     -  การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
จากเครื่องมือและวิธีการดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าโครงการปัญหาความต้องการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 - 2565  มีปริมาณมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการในด้านโครงสร้ำงพื้นฐำน ซึ่งเป็นโครงการท่ีใช้
งบประมาณต่อโครงการค่อนข้างสูงและด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณ จ านวนบุคลากร ส่งผลให้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาธง น าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติได้ในปริมาณน้อย ดังนั้นร้อยละความส าเร็จของ
โครงการท่ีปฏิบัติจริงจึงเกิดขึ้นน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนโครงการท้ังหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

   (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
        การวัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผล
เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงในภาพรวม ผลวิเคราะห์พบว่า ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม
คิดเป็น ร้อยละ 94.60 โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 96.80 งานด้านการจัดการก าจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 96.40 
งานด้านการโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงปลูกสร้าง อยู่ในระดับมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 95.80 และงานด้านรายได้
หรือภาษี อยู่ในระดับมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 89.40  
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  (4) ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
    1) ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
   1) เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง
ผ่านกระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซ้อน 
   2) ประชาชนอาจเกิดความสับสนและไม่เข้าใจกระบวนการจัดท าแผนท่ีมีความยุ่งยากมากข้ึน 
และประชาชนคิดว่าองค์กรไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการท่ีเสนอได้ทันท่วงที 
   3) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายท่ีท าได้ยาก
และบาง เรื่องอาจท าไม่ได้ 
   4) โครงการต่าง ๆ ในแต่ละปีมีมาก ไม่สามารถด าเนินการได้ท้ังหมด งบประมาณไม่เพียงพอ
    2) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
    การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน และควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลัง
ใน การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และด าเนินการให้ทันตามแผนการ
ด าเนินงานท่ีก าหนด 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


