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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2564 ก 

 

คำนำ 

 ตามที่องคการบริหารสวนตำบลมดแดง ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)    
เมื ่อวันท่ี 23 เมษายน 2564 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)            
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564  เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาตำบลมดแดง และเปนกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งเพื่อให
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลมดแดง สามารถดำเนินการใหมีความสอดคลองกับสภาพ
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และสงเสริมการใหบริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนได จึงจำเปนตองมีการแกไขปงบประมาณที่จะดำเนินการของโครงการ
พัฒนาที ่ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน โดยการแกไขแผนพัฒนา
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                 
พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

ขอ 4 ในระเบียบนี้ “การแกไข” หมายความวา การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ
แผนการดำเนินงานใหถูกตอง โดยไมทำใหวัตถุประสงคและสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป  

ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 

ขอ 5 ยกเลิกขอความในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี 10 
ตุลาคม 2559 ขอ 4 การนำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปสูการปฏิบัติและใหใชขอความ
ตอไปนี้แทน           
 “ขอ 4 การนำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปสูการปฏิบัติ 

เพื่อใหแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปนำไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใช แผนพ ัฒนาท องถ ิ ่นส ี ่ป   เป นกรอบในการจ ัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ  ายเพ ิ ่ ม เติม                           
และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปจัดทำงบประมาฯตามปท่ี
กำหนดไว กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความจำเปนและเพื่อแกไขปญหาในการพัฒนาทองถิ่นใหเกิด
ประโยชนสุขตอประชาชนใหเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ินในการแกไขปท่ีจะดำเนินการตามโครงการพัฒนาท่ี
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินใหมีความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน” 

 ดังนั้น  เพื่อใหการดำเนินการเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 และแผนพัฒนาทองถ่ิน

สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง จึงมีความจำเปนตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2564 เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจาย งบประมาณ

เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยพรอมที่จะนำไปสูการปฏิบัติ และ

หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่น จะเปนแนวทางในการพัฒนาพื้น ท่ีอยางมีประสิทธภิาพ และตอบสนอง

ความตองการของประชาชนอยางแทจริงตอไป 
 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง 
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สารบัญ 

 

เรื่อง            หนา 

สวนท่ี 1 บทนำ            
  - เหตุผลและความจำเปน         1 
  - วัตถประสงคของการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)   2
  - ข้ันตอนการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)    2 
สวนท่ี 2 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)  

แกไข ครั้งท่ี 1 / 2564 
- บัญชีสรุปการแกไข        3 
- รายละเอียดโครงการพัฒนา       5 
- บัญชีครุภัณฑ         7 
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สวนที่ 1 
บทนำ 

 
1.  เหตุผลและความจำเปน 

ตามที่ องคการบริหารสวนตำบลมดแดง ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. 2566 – 

2570) และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ตำบลมดแดง และเปนกรอบ

ในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม รวมถึงการ

ขอเงินงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ เนื่องจากปจจุบันสภาพแวดลอม สภาพปญหาในพ้ืนท่ี บริบททางสังคมได

มีการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถิ่นซึ่งไดประกอบใชไปแลวจึงตองมีการแกไขเพื่อใหสอดคลองกับสภาพ

ปญหา และความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี  

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง มีความประสงคแกไขปงบประมาณของโครงการ จำนวน 3 โครงการ และ
บัญชีครุภัณฑ จำนวน 1 รายการ ซึ่งปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น ฉบับดังกลาว เพื่อใหสามารถแกไขปญหา
ของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางทันทวงที โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 ขอ 4 ในระเบียบนี้ “การแกไข” หมายความวา การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ
แผนการดำเนินงานใหถูกตอง โดยไมทำใหวัตถุประสงคและสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป  

 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 
เร ื ่อง ซ ักซ อมแนวทางการจ ัดทำแผนพัฒนาทองถ ิ ่นขององคกรปกครองสวนทองถ ิ ่น ตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเตมิถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 ขอ 5 ยกเลิกขอความในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี 
10 ตุลาคม 2559 ขอ 4 การนำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปสูการปฏิบัติและใหใช
ขอความตอไปนี้แทน          
 “ขอ 4 การนำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปสูการปฏิบัติ 

 เพื่อใหแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปนำไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ ่นใช แผนพัฒนาทองถิ ่นส ี ่ป  เปนกรอบในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจายเพิ ่มเติม                           
และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปจัดทำงบประมาฯตามปท่ี
กำหนดไว กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความจำเปนและเพื่อแกไขปญหาในการพัฒนาทองถิ่นใหเกิด
ประโยชนสุขตอประชาชนใหเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ินในการแกไขปท่ีจะดำเนินการตามโครงการพัฒนาท่ี
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินใหมีความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน” 
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2. วัตถุประสงคของการแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งท่ี 1/2564 

 2.1 เพื่อใหโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการบริหารสวน

ตำบลมดแดง มีความสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีและสถานการณในปจจุบัน 

 2.2 เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลท่ี

มีความจำเปนเรงดวนในการแกปญหาบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

 2.3 เพื่อสงเสริมการพัฒนาทองถิ่นในดานตาง ๆ และการใหบริการสาธารณะ ใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกประชาชน 
 

3. ข้ันตอนการแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งท่ี 1/2564 

 3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)       
  ขอ 4 ในระเบียบนี้ “การแกไข” หมายความวา การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนา
ทองถ่ินหรือแผนการดำเนินงานใหถูกตอง โดยไมทำใหวัตถุประสงคและสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป  

  ขอ 21 การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ินเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน 
  เม่ือผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขแลว ใหปดประกาศใหประชาชน

ทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ พรอมแจงสภาทองถ่ิน อำเภอและ
จังหวัดทราบดวย 

 3.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 

  ขอ 5 ยกเลิกขอความในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ขอ 4 การนำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปสูการปฏิบัติและ
ใหใชขอความตอไปนี้แทน          
  ขอ 4 การนำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปสูการปฏิบัติ 

  เพื่อใหแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปนำไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ ่นใชแผนพัฒนาทองถิ ่นสี ่ป เปนกรอบในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจายเพิ ่มเติม                           
และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปจัดทำงบประมาฯตามปท่ี
กำหนดไว กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความจำเปนและเพื่อแกไขปญหาในการพัฒนาทองถิ่นใหเกิด
ประโยชนสุขตอประชาชนใหเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ินในการแกไขปท่ีจะดำเนินการตามโครงการพัฒนาท่ี
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินใหมีความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน” 

 
 

 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2564 ๓ 

 

 
สวนที่ 2 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไขคร้ังที่ 1/2564 
 

----------------------------------------------------- 
 
 

บัญชีสรุปการแกไข 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งท่ี 1/2564 

 

ท่ี โครงการ ขอมูลตามแผนพัฒนา หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

การแกไข เหตุผลของการแกไข 
รายการเดิม รายการท่ีแกไข 

1. โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา หมูที่ 4 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 
2570) แกไขเพิ่มเติมเติม (ฉบับที่ 
1) หนา 8 โครงการที่ 2 

กองชาง งบประมาณป 
2570 

งบประมาณป 
2566 

เพื่อแกไขปที่ดำเนินการใหสอดคลองกับสภาพปญหา 
และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน 

2. โครงการกอสรางถนน คสล. จาก              
คันคลอง 1 ซาย 1 ขวา บริเวณที่นา          
นายสำรวม ถีระแกว ถึงบริเวณทางแยก
เขาบานนายสุชนิ วรรณชาลี หมูที่ 2 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 
2570) แกไขเพิ่มเติมเติม (ฉบับที่ 
1) หนา 36 โครงการที่ 16 

กองชาง งบประมาณป 
2568 

งบประมาณป 
2566 

เพื่อแกไขปที่ดำเนินการใหสอดคลองกับสภาพปญหา 
และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน 

3. โครงการกอสรางถนน คสล. จาก              
ทางแยกเขาบานนายสุชนิ วรรณชาลี 
ถึงบริเวณที่นานายฉาย นชุสงดี หมูที่ 2 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 
2570) แกไขเพิ่มเติมเติม (ฉบับที่ 
1) หนา 37 โครงการที่ 19 

กองชาง งบประมาณป 
2569 

งบประมาณป 
2567 

เพื่อแกไขปที่ดำเนินการใหสอดคลองกับสภาพปญหา 
และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน 

 
 
 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2564 ๔ 

 

 
 

บัญชีสรุปการแกไข 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งท่ี 1/2564  

 

ท่ี โครงการ ขอมูลตามแผนพัฒนา หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

การแกไข เหตุผลของการแกไข 
รายการเดิม รายการท่ีแกไข 

4. จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน           
6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ ไมตำ่กวา 
6,000 ซีซี หรือกำลังเคร่ืองยนตสูงสุด 
ไมต่ำกวา 170 กิโลวัตตแบบอัดทาย 
จำนวน 1 คัน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 
2570) หนา 109 บัญชีครุภัณฑ 
แผนงานเคหะและชุมชน                
ประเภทคาครุภัณฑยานพาหนะ 
รายการที่ 2 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

งบประมาณป 
2568 

งบประมาณป 
2566 

เพื่อแกไขปที่ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ สำหรับ
ใหบริการสาธารณะใหแกประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2564 ๕ 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไขคร้ังที่ 1/2564 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือสรางมลูคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
                                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิูความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีด ีไดมาตรฐาน   
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลงทองเท่ียว 
 2.3 แผนงานการพาณิชย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1. โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา หมูท่ี 4  เพ่ือปรับปรุงระบบ
การจายน้ำประปา 

จำนวน 1 แหง 300,000 - - - - ระยะทางท่ี
ดำเนินการ 

ระบบการจาย
น้ำประปาใชงาน
ไดดีข้ึน 

กองชาง 
 

รวม จำนวน 1 โครงการ   300,000 - - - -    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2564 ๖ 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) แกไขคร้ังที่ 1/2564 
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือสรางมลูคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
                                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิูความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดไีดมาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลงทองเท่ียว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน คสล. จากคันคลอง  
1 ซาย 1 ขวา บริเวณท่ีนานายสำรวม ถีระแกว 
ถึงบริเวณทางแยกเขาบานนายสุชิน วรรณชาลี 
หมูท่ี 2 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 360 เมตร 
กวาง 3.00 เมตร 

500,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

2 โครงการกอสรางถนน คสล. จากทางแยก 
เขาบานนายสุชิน วรรณชาลี ถึงบริเวณท่ีนา 
นายฉาย นุชสงดี หมูท่ี 2 

เพ่ือกอสราง 
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 520 เมตร 
กวาง 3.00 เมตร 

- 730,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

รวม จำนวน 2 โครงการ   500,000 730,000 - - -    

 

 

 

 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไข ครั้งท่ี 1/2564 ๗ 

 

 
 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไขครั้งท่ี 1/2564 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 เคหะและ 
ชุมชน 

คา
ครุภณัฑ 

ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง 
ใชในงานราชการ 

1. รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ  
    ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ำกวา 6,000 ซซีี  
    หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ำกวา 170 กิโลวัตต  
    แบบอัดทาย จำนวน 1 คัน 

2,400,000 - - - - กองสาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 03 


	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน

