
 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 

 

 
  

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



 
 
   

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

เร่ือง  ประกาศใช้แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 2 
************************* 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เปล่ียนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อม
ท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2 โดยมีผลต้ังแต่บัดนี้ 
เป็นต้นไป  ท้ังนี้ สามารถขอดูรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
หมู่ท่ี 2 ต าบลเสาธง อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ โทรศัพท์ 035-777-117 

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี  23  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 
      สม                     สมประสงค์  นาคนาคาประสงค์  นาคนาคา 

 (นายสมประสงค์  นาคนาคา) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



หลักการและแหตุผล 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 2 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
 
 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ณ วันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2563  นั้น 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงธง มีความประสงค์เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) จ านวนท้ังส้ิน 2 โครงการ เนื่องจากวัตถุประสงค์และสาระส าคัญของโครงการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 22/1 เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปล่ียนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย  
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวั นนับแต่วันท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2 ขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ได้ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เมื่อวันท่ี  
14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี  
16 มิถุนายน 2563  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง มีความประสงค์เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) จ านวนท้ังส้ิน 2 โครงการ เนื่องจากวัตถุประสงค์และสาระส าคัญของโครงการ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม จึงมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3  
พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปล่ียนแปลง 
ครั้งท่ี 2 เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงของโครงการ และเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 

 

 
        องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

กรกฎาคม 2564 



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

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

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ
และขนส่งและ

ขนส่ง

เพ่ือจัดหา
ยานพาหนะและ

ขนส่งในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิอให้
เกิดประสิทธิภาพ

จัดซ้ือรถดับเพลิง  2,500,000 ส านักปลัด

แก้ไขเป็น
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

และขนส่งและ
ขนส่ง

เพ่ือจัดหา
ยานพาหนะและ

ขนส่งในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิอให้
เกิดประสิทธิภาพ

จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
แบบบรรทุกน้ า

  2,633,000 ส านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2

เหตุผลในการแก้ไข : อบต. เสาธง ต้องการเปล่ียนแปลงครุภัณฑ์จากเดิมจัดซ้ือรถดับเพลิงเป็นจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ า และมีแผนจะด าเนินการในปี 2564  รวมท้ังแก้ไขตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ส านักงบประมาณ ฉบับ ธันวาคม 2563 จึงขอเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 100 จัดซ้ือรถดับเพลิง งบประมาณปี 2563 จ านวน 2,500,000 บาท เป็น จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
แบบบรรทุกน้ า งบประมาณปี 2564 จ านวน 2,633,000 บาท

แบบ ผ. 03
บัญชีครุภัณฑ์

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

งบประมาณและท่ีผ่านมา

1



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

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

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพ่ือจัดหา
ยานพาหนะและ

ขนส่งในการ
ปฏิบัติราชการให้
เกิดประสิทธิภาพ

จัดซ้ือรถน่ังส่วนกลาง      931,000  ส านักปลัด

แก้ไขเป็น
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพ่ือจัดหา
ยานพาหนะและ

ขนส่งในการ
ปฏิบัติราชการให้
เกิดประสิทธิภาพ

จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแค็บ      854,000 ส านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2
เหตุผลในการแก้ไข : อบต. เสาธง ต้องการเปล่ียนแปลงครุภัณฑ์จากเดิมจัดซ้ือรถน่ังส่วนกลางเป็นจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแค็บ และก าหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ฉบับ ธันวาคม 2563 
จึงขอเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 หน้า 21 จัดซ้ือรถน่ังส่วนกลาง งบประมาณปี 2564 จ านวน 931,000 บาท เป็น จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแค็บ 
งบประมาณปี 2564 จ านวน 854,000 บาท

แบบ ผ. 03
บัญชีครุภัณฑ์

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

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2


