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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

เร่ือง  ประกาศใช้แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม คร้ังท่ี 2/2565 
************************* 

 

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

ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2565 โดยมีผลต้ังแต่บัดนี้ 
เป็นต้นไป  ท้ังนี้ สามารถขอดูรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
หมู่ท่ี 2 ต าบลเสาธง อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ โทรศัพท์ 035-777-117 

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี   2  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

 
                       วสันต์ อินทร์จันทร์นาคา 

        (นายวสันต์ อินทร์จันทร์) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



ค ำน ำ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
เมื่อวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2564 นั้น  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงมีความประสงค์เพิ่มเติม
โครงการพัฒนาท่ีด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ และเป็นประโยชน์กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาธง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2565 โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 22 ท้ังนี้เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเพื่อเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 

 

 
        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. ๐1

ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน
   ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 64      62,730,000    6       60,000,000  -    -        -    -        -    -        70     122,730,000    
   ๑.2 แผนงานเคหะและชุมชน 4        1,050,000      -    -               -    -        -    -        -    -        4       1,050,000        
   ๑.3 แผนงานการเกษตร -     -                -    -               -    -        -    -        -    -        -    -                   

รวม 68      63,780,000    6       60,000,000  -    -        -    -        -    -        74     123,780,000    
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
   ๒.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป -     -                -    -               -    -        -    -        -    -        -    -                   
   ๒.2 แผนงานการศึกษา -     -                -    -               -    -        -    -        -    -        -    -                   
   ๒.3 แผนงานสาธารณสุข -     -                -    -               -    -        -    -        -    -        -    -                   
   ๒.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง -     -                -    -               -    -        -    -        -    -        -    -                   
ของชุมชน
   ๒.5 แผนงานสังคม -     -                -    -               -    -        -    -        -    -        -    -                   
สงเคราะห์

รวม -     -                -    -               -    -        -    -        -    -        -    -                   

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ รวม 5 ปี
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. ๐1

ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ รวม 5 ปี

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

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

รวม -     -                -    -               -    -        -    -        -    -        -    -                   
5) ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    5.1 แผนงานสาธารณสุข -     -                -    -               -    -        -    -        -    -        -    -                   
    5.2 แผนงานการเกษตร -     -                -    -               -    -        -    -        -    -        -    -                   

รวม -     -                -    -               -    -        -    -        -    -        -    -                   

2



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. ๐1

ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ รวม 5 ปี

6) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
    6.1 แผนงานการศาสนา -     -                -    -               -    -        -    -        -    -        -    -                   
วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม -     -                -    -               -    -        -    -        -    -        -    -                   
7) ด้านการส่งเสริม
การท่องเท่ียว
    7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง -     -                -    -               -    -        -    -        -    -        -    -                   
ของชุมชน
    7.2 แผนงานการศาสนา -     -                -    -               -    -        -    -        -    -        -    -                   
วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม -     -                -    -               -    -        -    -        -    -        -    -                   

3



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. ๐1

ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ รวม 5 ปี

8) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความย่ังยืน
    8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป -     -                -    -               -    -        -    -        -    -        -    -                   
    8.2 แผนงานการเกษตร -     -                -    -               -    -        -    -        -    -        -    -                   

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

รวม -     -                -    -               -    -        -    -        -    -        -    -                   
รวมท้ังส้ิน 68     63,780,000   6       60,000,000  -    -       -    -       -    -       74     123,780,000   
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการขยายเขตไฟทาง

บริเวณถนนบ้านนายสายันต์ - หนองตีพริก
 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
ไป-มา

ขยายเขตไฟทาง
จ านวน ๑ แห่ง

200,000  จ านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

2 โครงการขยายเขตไฟทาง
บริเวณถนนทางเข้าบ้านนางสมศรี อ้วนล่ า

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

ขยายเขตไฟทาง
จ านวน ๑ แห่ง

150,000  จ านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

3 โครงการขยายเขตไฟทางจากบ้านนายอารมย์ 
นาข้าวเบาถึงบ้านนางสมจิตร ศิริชัย

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

ขยายเขตไฟทาง
จ านวน ๑ แห่ง

200,000  จ านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

4  โครงการติดต้ังไฟทางพลังงานแสงอาทิตย์
บริเวณบ้านนางทองชุบ

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

ติดต้ังไฟทางสาธารณะ
พลังงานแสงอาทิตย์

500,000  จ านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2565

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

19 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณหอพักนาย

สายชล เครือจันทร์ ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 
105.00 ม. สูงเฉล่ีย 1.70 ม. ผิวทางลูกรัง
มีปริมาณไม่น้อยกว่า 75.00 ลบ.ม. 
พร้อมวางท่อระบายน ้าและบ่อพัก คสล .หมู่ท่ี 1
 ต้าบลเสาธง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

950,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

2 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทาง (บริเวณข้างบ้านนายพวง นาเมือง) ขนาด
กว้าง 3.50 ม. ยาว 117.00 ม. หนา 0.15 ม.
 หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 409 ตร.ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน ้า ศก. 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 122 ม.หมู่ท่ี 1 ต้าบลเสาธง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

800,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน ้า (ทรงแชม
เปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. 
พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 1 ต้าบลเสาธง 
บริเวณบ้านนางสุชิน บุญอุทิศ

 เพ่ือก่อสร้างถังประปา พร้อมขุด
เจาะบ่อน ้าบาดาล

 ก่อสร้างถังประปา 
พร้อมขุดเจาะบ่อน ้า

บาดาล
จ้านวน 1 แห่ง

1,350,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนมีน ้า
เพียงพอส้าหรับหาร

อุปโภค-บริโภค

 กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2565

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

5 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2565

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณสายทางเข้า
หนองอ้ายครุฑ หมู่ท่ี 1 ต้าบลเสาธง กว้าง 4 ม.
 ยาว 250 ม. ยกระดับ 0.50 ม.

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

500,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณสายทางเข้า
หนองตาป้ันหมู่ท่ี 1 ต้าบลเสาธง กว้าง 4 ม. 
ยาว 250 ม. ยกระดับ 0.50 ม.

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

500,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางหลังโรงพัก
หมู่ท่ี 1 ต้าบลเสาธงเช่ือมต่อถนนในหมู่ท่ี 5 
ต.เสาธง กว้าง 3.5 ม. ยาว 650 ม. ยกระดับ 
0.80 ม.

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

750,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

7 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บริเวณถนนตา-ยาย) ขนาดกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 65.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 2,275 ตร.ม.หมู่ท่ี 1 ต้าบลเสาธง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

500,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพัก 
คสล.บริเวณหลังร้านกาแฟถนัดดูดลงแม่น ้าลพบุรี

 เพ่ือก่อสร้างท่อระบาน ้าป้องกัน
น ้าท่วมขัง

 ก่อสร้างท่อระบายน ้า
จ้านวน ๑ แห่ง

750,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 เพ่ือแก้ไขและ
ป้องกันปัญหา
อุทกภัยในพื นท่ี

 กองช่าง

6 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2565

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

9 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บริเวณหลังบ้านนางทองเพียร-ถนนสาย 347)
 ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 90.00 ม.
หนา 0.15 ม.หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า315ตร.
ม.หมู่ท่ี 1 ต้าบลเสาธง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

400,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

10 โครงการซ่อมแซม,ยกระดับถนนลาดยางขนาด
กว้าง 3.80 ม. ยาว 180 ม. หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 684 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน ้าทิ ง
 สายทางบริเวณหน้าโรงพักบางปะหัน หมู่ท่ี  1
 ต้าบลเสาธง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

500,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

11 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรพร้อมขยายไหล่ทาง 
(บริเวณบ้านนายเกษม พิมพ์ประไพถึงบ้านนาง
แสงเดือน เรืองทรัพย์) กว้าง 3.50 ม. ยาว 
385.00 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,347.5 
ตร.ม.หมู่ท่ี 2 ต้าบลเสาธง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

700,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน ้า (ทรงแชม
เปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.
พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี2ต้าบลเสาธง

 เพ่ือก่อสร้างถังประปา พร้อมขุด
เจาะบ่อน ้าบาดาล

 ก่อสร้างถังประปา 
พร้อมขุดเจาะบ่อน ้า

บาดาล
จ้านวน 1 แห่ง

1,350,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนมีน ้า
เพียงพอส้าหรับหาร

อุปโภค-บริโภค

 กองช่าง

7 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2565

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

13 โครงการวางท่อเมนระบบประปาเพ่ือเช่ือมต่อ
ระบบประปาเก่า-ใหม่

 เพ่ือเช่ือมต่อระบบประปา 
ระหว่างระบบเดิมและระบบใหม่

 เช่ือมต่อระบบประปา
จ้านวน 1 ระบบ

500,000  จ้านวน 1 
ระบบ

 ประชาชนมีน ้า
เพียงพอส้าหรับหาร

อุปโภค-บริโภค

 กองช่าง

14 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงไหล่ทางถนนใน
หมู่บ้าน

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมแซมปรับปรุงไหล่
ทางถนน 

จ้านวน ๑ แห่ง

50,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

15 โครงการเปิดทางสาธารณะประโยชน์บริเวณ
บ้านนางศรีอนันท์  โกซ์

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 รังวัดเปิดทางสาธารณะ
จ้านวน 1 แห่ง

30,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

16 โครงการเปิดทางสาธารณะประโยชน์บริเวณ
บ้านนางแสงเดือน  เรืองทรัพย์

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 รังวัดเปิดทางสาธารณะ
จ้านวน 1 แห่ง

30,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

17 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บริเวณหอถึงสุข) ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 
61.0 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า
 213.50 ตร.ม.หมู่ท่ี 3 ต้าบลเสาธง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

500,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

8 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2565

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

18 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บริเวณบ้านนายชม้อย พันธ์บุญมาก) ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 82.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 328 ตร.ม.หมู่ท่ี 3 
ต้าบลเสาธง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

500,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

19 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (สายทางเข้า อบต.เสาธง) ขนาดกว้าง
 4.00 ม ยาว 200.00 ม.หมู่ที 3 ต้าบลเสาธง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

500,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

20 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (บริเวณบ้าน
นางพรทิพย์ บุญมา-บ้านนายปรีชา ประสพสุข) 
ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 100.00 ม. หรือ
มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม.หมู่ท่ี 3 
ต้าบลเสาธง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

250,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบ้านนายสายันต์ สีนวล - หนองตีพริก 
ขนาดกว้าง 3.40 ม. ยาว 219 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
744.60 ตร.ม. หมู่ท่ี 4 ต้าบลเสาธง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

600,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

9 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2565

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

22 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณสายทางเข้า
หนองตีพริก ขนาดกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 165.00 ม. สูงเฉล่ีย 0.50 ม. ผิวทาง
ลูกรังมีปริมาณไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม.

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

200,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

23 โครงการรังวัดหนองตีพริก  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 รังวัดเปิดทางสาธารณะ
จ้านวน 1 แห่ง

50,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หนองตีพริก (เส้นใน)  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

500,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

25 โครงการรังวัดท่ีสาธารณะ ม.4 ต.เสาธง  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 รังวัดท่ีสาธารณะ
จ้านวน 1 แห่ง

30,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

26 โครงการเดินท่อประปาเข้าบ้านให้ประชาชน  
ม.4 ต.เสาธง

 เพ่ือขยายท่อประปา ให้
ครอบคลุมพื นท่ีบ้านเรือนของ

ประชาชน

 เดินท่อประปา
จ้านวน 1 ระบบ

150,000  จ้านวน 1 
ระบบ

 ประชาชนมีน ้า
เพียงพอส้าหรับหาร

อุปโภค-บริโภค

 กองช่าง

10 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2565

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

27 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 3.50 ม.ยาว 270 ม. หรือมีพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 945 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบาย
น ้าทิ ง สายทางบริเวณบ้านนางจุฑามาศ ถึง 
บ้านนางประกอบ สุวรรณไชยรบ หมู่ท่ี 5 ต.เสา
ธง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

600,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

28 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นท้ายคลอง
บริเวณบ้านนายฉลอง ถึง บ้านนางบุญยัง 
นาราคราม หมู่ท่ี 5 ต.เสาธง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

500,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

29 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (บริเวณบ้าน
นางประเทือง คุ้มภัย ถึง บ้านนายดาวเรือง 
งามนิมิตร) ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00
 ม.  หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม.หมู่ท่ี 5
 ต.เสาธง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

500,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านนาย
สุนทรเกิดสินธ์ุ ถึง บ้านนางสมจิตร ศิริชัย หมู่ท่ี
 5 
ต.เสาธง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

500,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

11 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2565

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

31 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทางบริเวณท่ีดิน
นายส้าราญ อินทร์จันทร์หมู่ท่ี 5 ต้าบลเสาธง
เช่ือมต่อถนนในหมู่ท่ี 1 ต.เสาธง กว้าง 3.50 
ยาว 450 ม. พร้อมงานวางท่อส่งน ้าและบ่อพัก
 คสล.

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

650,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

32 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (บริเวณหน้า
ศาลพ่อปู่) ขนาดกว้าง 8.00 ม. 
ยาว 250.00 ม.  หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
2000 ตร.ม.หมู่ท่ี 5 ต.เสาธง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

1,100,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

33 ซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ท่ี 5 ต.เสาธง เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร

ซ่อมแซมมระบบเสียง
ตามสาย 1 ระบบ

150,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้
รับทราบข่าวสาร
ทางราชการอย่าง

ท่ัวถึง

 กองช่าง

34 โครงการถนนดินลูกรังบริเวณคลองชลประทาน
หมู่ท่ี 1 ต.ทางกลาง (ทางเข้าอบต.)

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

750,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

12 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2565

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

35 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (บริเวณ
สายทางบ้านนายบุญเชิด เฉลิมทอง) ขนาดกว้าง
 4.00 ม. ยาว 520.00 ม. สูงเฉล่ีย 0.40 ม. 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,080 ตร.ม.

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ก่อสร้าง/ซ่อมถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

600,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

36 โครงการซ่อมแซม,ปรับทางลาดถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (บริเวณนางประเสริฐ ค้าสุทธิ) 
ขนาดกว้าง 4.00 ม .ยาว 60.0 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
240 ตร.ม. หมู่ท่ี 1 ต้าบลทางกลาง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

450,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

37 โครงการซ่อมแซม,ปรับทางลาดถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (บริเวณนายสมชาย หอมระร่ืน) 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 50.0 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
200 ตร.ม. หมู่ท่ี 1 ต้าบลทางกลาง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

400,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

38 โครงการซ่อมแซม,ปรับทางลาดถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (บริเวณนางวารี เฉลิมทอง) 
กว้าง 3.500 ม. ยาว 80.0 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม.หมู่ท่ี 1 
ต้าบลทางกลาง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

500,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

13 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2565

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

39 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (บริเวณหมู่ท่ี 3
ต้าบลเสาธง-บริเวณบ้านครูมาลี) ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 240.00 ม.  หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 960 ตร.ม.หมู่ท่ี 1 ต้าบลทางกลาง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

500,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

40 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง,กลบหลุมบ่อและ
เสริมผิมจราจร (บริเวณสายทางเข้าบ้าน
นายบุญเชิด เฉลิมทอง)  ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 440.00 ม.  หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 
1760 ตร.ม

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมมแซมถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

500,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้าลงแม่น ้า
ลพบุรี(บริเวณหน้าบ้านนางสาวอุดมลักษณ์ 
พันธ์ุกล้วยไม้) หมู่ท่ี 1 ต.ทางกลาง

 เพ่ือก่อสร้างท่อระบาน ้าป้องกัน
น ้าท่วมขัง

 ก่อสร้างท่อระบายน ้า
จ้านวน ๑ แห่ง

500,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 เพ่ือแก้ไขและ
ป้องกันปัญหา
อุทกภัยในพื นท่ี

 กองช่าง

42 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (บริเวณบ้าน
นางบุญช่วย บรรทัดเท่ียง ถึงบ้านนายสุรพล 
กระแสนุช) ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม. 
 หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1200 ตร.ม.หมู่ท่ี 1 
ต้าบลทางกลาง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

850,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

14 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2565

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

43  โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 2 ต้าบลทางกลาง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

500,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

44  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง 
2045 ในเขตหมู่ท่ี 2 ต้าบลทางกลาง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

500,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

45  โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน
 ขนาดกว้าง 10.00 ม ยาว 12.00 ม.หมู่ท่ี 3 
ต้าบลทางกลาง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ก่อสร้างสะพานข้าม
คลองชลประทาน
จ้านวน 1 แก่ง

1,500,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

46  โครงการรังวัดเปิดทางสาธารณะเช่ือมต่อกับ
หนองใหญ่

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 รังวัดเปิดทางสาธารณะ
จ้านวน 1 แห่ง

60,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

47  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณสะพาน 
คสล.ข้ามคลองชลประทาน-หนองใหญ่ ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 220 ม.  ผิวทางลูกรัง
มีปริมาณไม่น้อยกว่า 176.00 ลบ.ม. หมู่ท่ี 3 
ต้าบลเสาธง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

500,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

15 



๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2565

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

48  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนางสมพร 
 รักษาเพ็ชร

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

500,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

49  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ซอยนางวีนา ไวยการยุทธ์

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

500,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

50  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณบ้าน
นายวันชัย ดีใจ ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
300.00 ม.  ผิวทางลูกรังมีปริมาณไม่น้อยกว่า
 180.00 ลบ.ม. หมู่ท่ี 3 ต้าบลเสาธง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

500,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

51  โครงการติดตั งเคร่ืองสูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บริเวณคลองขุด

เพ่ือสนับสนุนระบบน ้าให้
เกษตรกรมีน ้าใช้ส้าหรับ

เกษตรกรรม

 จัดซื อ ติดตั งเคร่ืองสูบ
น ้าโดยใช้ระบบโซล่า

เซลล์

750,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอส้าหรับการ

ท้าเกษตรกรรม

 กองช่าง

52  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบคลอง
บางพระครูบริเวณบ้านนางศศิมา เวทย์วัฒนะ
สายแก้ว - ร้านผัดไท หมู่ท่ี 3 ต.ทางกลาง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

50,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

53  โครงการเสริมถนนลูกรังเส้นศาลาต้นไทร  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 เสริมถนน
จ้านวน 1 แห่ง

150,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2565

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

54  โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน ้า (ทรงแชม
เปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.
พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 4 ต้าบลทางกลาง

 เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าสะอาด
เพียงพอส้าหรับการอุปโภค-

บริโภค

 ก่อสร้างถังประปา 
พร้อมขุดเจาะบ่อน ้า

บาดาล
จ้านวน 1 แห่ง

1,350,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนมีน ้า
เพียงพอส้าหรับหาร

อุปโภค-บริโภค

 กองช่าง

55  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมเข่ือนกัน
ดินท้ายหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 ต้าบลทางกลาง 
อ.บางปะหัน

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ซ่อมถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

1,500,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

56  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบ้านนางบุญสืบ จันทร์หอม 
กว้าง 3.50ม.ยาว 90 เมตรหรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 315 ตร.ม.

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

280,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

57  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณบ้าน
นายธนกฤษ โนรีแพทย์ กว้าง 3.50 ม. ยาว 
215 ม.หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 752.50 ตร.ม.

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

500,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

58  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมรางส่งน ้า
ต่อบริเวณถนนคลองตาขัน กว้าง 4.00 ม.
ยาว 650 ม.
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2600 ตร.ม.

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

500,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2565

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

59  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบ้านนายจ้านงค์ เน่ืองภิรมย์
กว้าง 3.50 ม. ยาว 60 ม. 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจรไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ้านวน ๑ แห่ง

200,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

60  โครงการติดตั งเคร่ืองสูบน ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บริเวณคลองตาขัน

เพ่ือสนับสนุนระบบน ้าให้
เกษตรกรมีน ้าใช้ส้าหรับ

เกษตรกรรม

 จัดซื อ ติดตั งเคร่ืองสูบ
น ้าโดยใช้ระบบโซล่า

เซลล์

500,000  จ้านวน 1
 แห่ง

 เกษตรกรมีน ้า
เพียงพอส้าหรับการ

ท้าเกษตรกรรม

 กองช่าง
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง2046 หมู่ท่ี 5 
ต าบลเสาธง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

 ซ่อมถนนฯ 
จ านวน ๑ แห่ง

10,200,000  จ านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

2  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนเลียบคลองบางพระครู หมู่ท่ี 3 
ต.ทางกลาง-หมู่ท่ี 3 ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ านวน ๑ แห่ง

5,200,000  จ านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

3  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่
ท่ี 4 ต าบลทางกลาง อ.บางปะหัน - ต าบลหัวไผ่
 อ.มหาราช

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ านวน ๑ แห่ง

5,000,000  จ านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

4 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายทาง2045 หมู่ท่ี 4 ต าบลเสา
ธง - หมู่ท่ี 4 ต.ทางกลาง

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา

 ก่อสร้างถนนฯ 
จ านวน ๑ แห่ง

10,000,000  จ านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรไป-มา

 กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างเข่ือนกันตล่ิงต้ังแต่ศาลเจ้า
หมู่ท่ี 3 ต.เสาธง - บ้านนายสุบิน  ถือสัตย์เท่ียง 
หมู่ท่ี 1 ต.เสาธง

เพ่ือสร้างเข่ือนกันตล่ิง ป้องกัน
แนวของตล่ิงท่ีพังทลายจากน้ า

ท่วม

ก่อสร้างเข่ือนกันตล่ิง
จ านวน 1 แห่ง

10,000,000  จ านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนท่ีอาศัย
อยู่แนวตล่ิงได้รับ
ความปลอดภัย

 กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒/2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2565

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. ๐๒/2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2565

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  

6 โครงการก่อสร้างเข่ือนกันตล่ิงต้ังแต่บ้าน
นายวีระ  กล่อมใจ - บ้านนางวิเชียร  ศรีเสริม 
หมู่ท่ี 4 ต.เสาธง

เพ่ือสร้างเข่ือนกันตล่ิง ป้องกัน
แนวของตล่ิงท่ีพังทลายจากน้ า

ท่วม

 ก่อสร้างเข่ือนกันตล่ิง
จ านวน ๑ แห่ง

10,000,000  จ านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนท่ีอาศัย
อยู่แนวตล่ิงได้รับ
ความปลอดภัย

 กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างเข่ือนกันตล่ิงต้ังแต่บ้าน
นายแวว กล่ินจันทร์ - บ้านนายสมใจ คงเกษม 
หมู่ 4 ต.ทางกลาง

เพ่ือสร้างเข่ือนกันตล่ิง ป้องกัน
แนวของตล่ิงท่ีพังทลายจากน้ า

ท่วม

 ก่อสร้างเข่ือนกันตล่ิง
จ านวน ๑ แห่ง

10,000,000  จ านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนท่ีอาศัย
อยู่แนวตล่ิงได้รับ
ความปลอดภัย

 กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างเข่ือนกันตล่ิง
บริเวณหน้าวัดเสาธงใหม่

เพ่ือสร้างเข่ือนกันตล่ิง ป้องกัน
แนวของตล่ิงท่ีพังทลายจากน้ า

ท่วม

 ก่อสร้างเข่ือนกันตล่ิง
จ านวน ๑ แห่ง

10,000,000  จ านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนท่ีอาศัย
อยู่แนวตล่ิงได้รับ
ความปลอดภัย

 กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างเข่ือนกันตล่ิง
บริเวณบ้านนางช้ัน  ใยเทศ หมู่ท่ี 3 ต.ทางกลาง

เพ่ือสร้างเข่ือนกันตล่ิง ป้องกัน
แนวของตล่ิงท่ีพังทลายจากน้ า

ท่วม

 ก่อสร้างเข่ือนกันตล่ิง
จ านวน ๑ แห่ง

10,000,000  จ านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนท่ีอาศัย
อยู่แนวตล่ิงได้รับ
ความปลอดภัย

 กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างเข่ือนกันตล่ิง
บริเวณบ้านนางวารี  เฉลิมทอง - นางจ าลอง  
งามสมเกล้า หมู่ท่ี 1 ต.เสาธง

เพ่ือสร้างเข่ือนกันตล่ิง ป้องกัน
แนวของตล่ิงท่ีพังทลายจากน้ า

ท่วม

 ก่อสร้างเข่ือนกันตล่ิง
จ านวน ๑ แห่ง

10,000,000  จ านวน 1 
แห่ง

 ประชาชนท่ีอาศัย
อยู่แนวตล่ิงได้รับ
ความปลอดภัย

 กองช่าง
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