
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งที ่๗ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

................................................. 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูได้ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ แล้ว น้ัน แต่เน่ืองจากรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นบางประการ มี
ความจําเป็นต้องแก้ไข โดยไม่ทําให้วัตถุประสงค์และสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้สามารถนํามาแก้ไข
ปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน และสามารถใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ตามกฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 

  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ จึงขอประกาศแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  

   

 

            (นายมานพ   เป่ียมคลา้) 
             นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



รายละเอียดทีแ่ก้ไข 
 

๑. แก้ไขแผนงาน จากเดิมกําหนดไว้ใน “แผนงานเคหะและชุมชน” แก้ไขเป็น “แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา” ของโครงการดังต่อไปนี้ 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๑. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ซอยจิตต

เชยกุล หมู่ที่ ๒ 
 ๒. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมงานวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ซอยข้างบ้านคุณ

สนิท สามเพชรเจริญ หมู่ที่ ๒ 
 ๓. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพนาวัลย์ ๓ หมู่ที่ ๗ 
 ๔. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยจันระมาด หมู่ที่ ๗ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๑. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยข้างบ้านนายรังสรรค์ โชติมณีรัตน์ หมู่ที่ ๓ 
 ๒. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างโรงงานยา ถึงบ้านคุณสมคิด ฟุ้งเปีย หมู่ที่ ๔ 
 ๓. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายจักรกฎษณ์ วิชัยสุทธิพันธ์ หมู่ที่ ๘ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีระบายนํ้า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักซอยปู่สมศักด์ิ หมู่ที่ ๑ 
 ๒. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักซอยนายพยุง ภูศรี หมู่ที่ ๖ 
 ๓. โครงการวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก เริ่มจากคลองบ่อด่าน ถึงบริเวณหน้าที่ดินนายอนันต์ 

ช่อฉาย หมู่ที่ ๓ 
 ๔. โครงการวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก เริ่มจากท่อระบายนํ้าเดิม ถึงบริเวณหน้าที่ดินนาง

จรรยา มีเอ่ียม หมู่ที่ ๔, ๕ 
 ๕. โครงการวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ซอยเมียวนวม หมู่ที่ ๖ 

๒. แก้ไขปีงบประมาณ จากเดิมกําหนดไว้ใน “ปีงบประมาณ ๒๕๖๔” แก้ไขเป็น “ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕” ของโครงการดังต่อไปนี้ 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๑. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์มาตรวัดนํ้า 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๒. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวาอบแห้ง 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๓. โครงการติดต้ังรางระบายนํ้ารอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู หมู่ที่ ๒ และ ๔ 

๓. แก้ไขราคากลาง ของโครงการดังต่อไปนี้ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพนาวัลย์ ๓ หมู่ที่ ๗  จากเดิมต้ังงบประมาณไว้ “๒๖๕,๐๐๐” 

แก้ไขเป็น “๒๗๑,๐๐๐” 
 ๒. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยจันระมาด หมู่ที่ ๗  จากเดิมต้ังงบประมาณไว้ “๑๓๖,๐๐๐” 

แก้ไขเป็น “๑๔๗,๐๐๐” 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๑. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างโรงงานยา ถึงบ้านคุณสมคิด ฟุ้งเปีย หมู่ที่ ๔  

จากเดิมต้ังงบประมาณไว้ “๒๗๐,๐๐๐” แก้ไขเป็น “๒๘๑,๖๐๐” 
 ๒. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายจักรกฤษณ์ วิชัยสุทธิพันธ์ หมู่ที่ ๘  จาก

เดิมต้ังงบประมาณไว้ “๒๗๙,๐๐๐” แก้ไขเป็น “๔๒๖,๐๐๐” 

เอกสารแนบทา้ยประกาศ 


