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บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
ครั้งที่ 2/2565 

เทศบาลตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ที ่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ หน้าท่ี งบประมาณ คำชี้แจงแผนงาน/โครงการที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 
แผนงาน ลำดับที ่  ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

 
๑ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่
ในเกณฑ์ที่ดไีก้มาตรฐาน 
 

 
หน้า 99
ลำดับที่ 8  

 
600,000 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
โครงการดาดเหมืองคอนกรีตคสู่งน้ำ หมู่
ที่ 2 จากบริเวณบ้านนางมาลัย นอ้ยบุญ
ทัน ถึงบริเวณที่นานางเกสร ทาราช 
ปีงบประมาณ 2567 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
โครงการดาดเหมืองคอนกรีตคสู่งน้ำ หมู่
ที่ 2 จากบริเวณบ้านนางมาลัย นอ้ยบุญ
ทัน ถึงบริเวณที่นานางเกสร ทาราช 
ปีงบประมาณ 2566 

 
การแก้ไขครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ
สาระสำคญัและวัตถุประสงค์ของโครงการและ
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจดัทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
หมวด ๔ ข้อ ๒๑ 

 
๑ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่
ในเกณฑ์ที่ดไีก้มาตรฐาน 
 

 
หน้า 106
ลำดับที่ 8  

 
350,000 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 
จากถนนสายประชาสรรค์ 1 บริเวณบ้าน
นายมานะ มีชัย ถึงบริเวณศาลา SML 
หมู่ 3  
ปีงบประมาณ 2567 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 
จากถนนสายประชาสรรค์ 1 บริเวณบ้าน
นายมานะ มีชัย ถึงบริเวณศาลา SML 
หมู่ 3  
ปีงบประมาณ 2566 

 
การแก้ไขครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ
สาระสำคญัและวัตถุประสงค์ของโครงการและ
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจดัทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
หมวด ๔ ข้อ ๒๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

เทศบาลตำบลวังหว้า 
แก้ไข คร้ังท่ี 2/2565 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพ่ือการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
     7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน  

 7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
➢ ข้อความเดิม 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการดาดเหมืองคอนกรีต 
คูส่งน้ำ หมู่ 2 จากบริเวณบา้น 
นางมาลัย น้อยบุญทัน ถึงบริเวณ 
ที่นานางเกษร ทาราช 
 

เพื่อก่อสร้างดาดเหมือง
คอนกรีตคูส่งน้ำ ให้
ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอต่อการทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างดาดเหมือง
คอนกรีต คูส่งน้ำ หมู่ 2 
จากบริเวณบา้น 
นางมาลัย น้อยบุญทัน 
ถึงบริเวณ ที่นานางเกษร 
ทาราช ปากเหมืองกว้าง 
2.00 เมตร ก้นเหมือง
กว้าง 0.50 เมตร ลึก 
1.20 เมตร ระยะทาง 
ยาว 395 เมตร  

- 600,000 - - - ก่อสร้างดาด
เหมืองคอนกรีต 
คูส่งน้ำ หมู่ 2 
จำนวน  
1 โครงการ 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอต่อการทำ
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

เทศบาลตำบลวังหว้า 
แก้ไข คร้ังท่ี 2/2565 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพ่ือการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวและการกีฬา เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
     7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน  

 7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
➢ ข้อความเดิม 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 
จากถนนสายประชาสรรค์ 1 บริเวณ
บ้านนายมานะ มีชัย ถึงบริเวณศาลา 
SML หมู่ 3  

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ประชาชนใช้สัญจร 
ได้อย่างสะดวก  
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู ่3 
จากถนนสายประชาสรรค์ 1  
บริเวณบ้านนายมานะ มีชัย  
ถึงบริเวณศาลา SML หมู ่3 
ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 135 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางกวา้งเฉลีย่ข้าง
ละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 540 ตารางเมตร  
 
 

- - 350,000 - - ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 3 จำนวน 1 
เส้น 

ประชาชนมีถนน
เพื่อใช้สัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

เทศบาลตำบลวังหว้า 
แก้ไข คร้ังท่ี 2/2565 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
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 7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
➢ ข้อความใหม่ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการดาดเหมืองคอนกรีต 
คูส่งน้ำ หมู่ 2 จากบริเวณบา้น 
นางมาลัย น้อยบุญทัน ถึงบริเวณ 
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เพื่อก่อสร้างดาดเหมือง
คอนกรีตคูส่งน้ำ ให้
ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอต่อการทำ
การเกษตร 

ก่อสร้างดาดเหมือง
คอนกรีต คูส่งน้ำ หมู่ 2 
จากบริเวณบา้น 
นางมาลัย น้อยบุญทัน 
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2.00 เมตร ก้นเหมือง
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1.20 เมตร ระยะทาง 
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600,000 - - - - ก่อสร้างดาด
เหมืองคอนกรีต 
คูส่งน้ำ หมู่ 2 
จำนวน  
1 โครงการ 

ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอต่อการทำ
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ก่อสร้างถนน คสล. หมู ่3 
จากถนนสายประชาสรรค์ 1  
บริเวณบ้านนายมานะ มีชัย  
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ละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
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350,000 - - - - ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 3 จำนวน 1 
เส้น 

ประชาชนมีถนน
เพื่อใช้สัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 


