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***แกไขกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี (สำหรับจัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามหนังสือ องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี ที ่ สพ 
51003/1438 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอสงกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี โดยแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ขององคการบริหาร
สวนตำบลมดแดง สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนา 37 – 39 *** 
 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
  1) วิสัยทัศน (VISION) 
   “องคกรปกครองสวนทองถิ ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เปนองคกรชั ้นนำ ดานการผลิตอาหาร 
ผลิตภัณฑคุณภาพไดมาตรฐาน เปนศูนยกลาง การศึกษา การกีฬา การทองเที่ยว การดนตรี การอาชีพ ใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และประชาชนมีความสุขและปลอดภัย” 
  2) ยุทธศาสตร (Strategic Issues) ประกอบดวย 7 ยุทธศาสตร คือ 
   ยุทธศาสตรที ่  1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม                     
พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพ่ือการบริโภคและการสงออก ประกอบดวย 
    เปาประสงค (GOALS) ประกอบดวย 2 เปาประสงค ดังนี้ 
    เปาประสงค 1 เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ สินคาเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตรอุตสาหกรรมและ
สงเสริมการสงออกสินคาเกษตรอุตสาหกรรม 
    เปาประสงค 2 เพ่ิมมูลคาและคุณภาพดานผลิตภัณฑอาหาร 
    กลยุทธ (Strategies) ประกอบดวย 4 กลยุทธ ดังนี้ 
    กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบการแปรรูปและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน 
    กลยุทธที่ 2 สนับสนุนและพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานการผลิตและดานการตลาดใหเกิด
ความกาวหนาและทันกับเทคโนโลยีในปจจุบัน 
    กลยุทธที่ 3 สนับสนุนการสรางเครือขาย องคกรตางๆ เพื่อสรางผลิตภัณฑใหมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
    กลยุทธท่ี 4 คุณภาพความปลอดภัยและความม่ันคงดานอาหาร 
   ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬา เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย 
    เปาประสงค (GOALS) ประกอบดวย 6 เปาประสงค ดังนี้ 
    เปาประสงค 1 เพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวและการจำหนายผลิตภัณฑสินคาทองถ่ิน 
    เปาประสงค 2 พัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ใหเปนแหลงทองเที่ยวและแหลงอนุรักษ
พันธุพืชพันธุสัตวท่ียั่งยืน 
    เปาประสงค 3 พัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมพรอมสงเสริมแหลงทองเที่ยวใหมในทองถิ่นใหได
มาตรฐาน 
    เปาประสงค 4 พัฒนาและสรางสรรคดานการดนตรีใหไดมาตรฐานสูสากล 
    เปาประสงค 5 พัฒนากีฬาข้ันพ้ืนฐานและกีฬาเพ่ือมวลชน 
    เปาประสงค 6 สงเสริม และพัฒนาการกีฬาสูระดับอาชีพ 
    กลยุทธ (Strategies) ประกอบดวย 8 กลยุทธ ดังนี้ 
    กลยุทธท่ี 1 สงเสริมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมเพ่ือการอนุรักษและการทองเท่ียว 
    กลยุทธท่ี 2 สรางและพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเท่ียวของจังหวัด 
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    กลยุทธที่ 3 สงเสริมสินคาและผลิตภัณฑ OTOP ทั้งทางดานเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
ใหมีคุณภาพ 
    กลยุทธท่ี 4 สงเสริมกิจกรรมดานดนตรีและนันทนาการ 
    กลยุทธท่ี 5 พัฒนาบึงฉวากใหเปนแหลงทองเท่ียวระดับสากล 
    กลยุทธท่ี 6 สงเสริมพัฒนาการกีฬาเพ่ือกาวสูความเปนเลิศ 
    กลยุทธท่ี 7 สงเสริมการเลนกีฬาเพ่ือการออกกำลังกายของประชาชน 
    กลยุทธท่ี 8  สงเสริม สนับสนุนการกีฬาระดับเยาวชนในสถานศึกษา 
   ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประกอบดวย 
    เปาประสงค (GOALS) ประกอบดวย 4 เปาประสงค ดังนี้ 
    เปาประสงค 1 เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีและแกไขปญหาความยากจน 
    เปาประสงค 2 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทา           
สาธารณภัย การแกไขปญหายาเสพติด และนโยบายรัฐ 
    เปาประสงค 3 เสริมสรางคุณภาพชีวิตใหประชาชนตามแนวยุทธศาสตรอยูดีมีสุข 
    เปาประสงค 4 สนับสนุนสงเสริมแนวนโยบายคนดีศรีสุพรรณ 
    กลยุทธ (Strategies) ประกอบดวย 10 กลยุทธ ดังนี้ 
    กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) 
    กลยุทธท่ี 2 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    กลยุทธที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนครอบคลุมระดับ
จังหวัด 
    กลยุทธท่ี 4 พัฒนาคนเปนพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาสังคม เชน โครงการคนดีศรีสุพรรณ 
    กลยุทธที่ 5 สงเสริมพัฒนาระบบขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
    กลยุทธท่ี 6 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครตาง ๆ 
    กลยุทธท่ี 7 สงเสริม สนับสนุนองคกรเครือขายตาง ๆ ในการแกไขปญหาความยากจน 
    กลยุทธท่ี 8 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน 
    กลยุทธท่ี 9 เสริมสรางหมูบานและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    กลยุทธท่ี 10 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสและผูติดเชื้อเอดส 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 
ประกอบดวย 
    เปาประสงค (GOALS) ประกอบดวย 1 เปาประสงค ดังนี้ 
    เปาประสงค 1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน
การศึกษาชาติ  
    กลยุทธ (Strategies) ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้ 
    กลยุทธที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสถาบันการศึกษาทุกระดับ จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กระดับตำบล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
    กลยุทธท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 
    กลยุทธที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการศึกษาในทุกระดับทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
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 ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสู ความยั ่งยืน 
ประกอบดวย 
    เปาประสงค (GOALS) ประกอบดวย 1 เปาประสงค ดังนี้ 
    เปาประสงค 1 มีการอนุรักษ ฟ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมในจังหวัดให
เอ้ืออำนวยประโยชนอยางยั่งยืน 
    กลยุทธ (Strategies) ประกอบดวย 4 กลยุทธ ดังนี้ 
    กลยุทธท่ี 1 ฟนฟูคุณภาพแมน้ำทาจีนและคลองสาขาใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 
    กลยุทธท่ี 2 พัฒนาแหลงน้ำและทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสมดุล 
    กลยุทธท่ี 3 การจัดการขยะมูลฝอยอยางมีระบบ 
    กลยุทธท่ี 4 สงเสริมพ้ืนท่ีสีเขียวและการใชพลังงานทดแทน 
  ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนำการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือ
ประโยชนของประชาชน ประกอบดวย 
    เปาประสงค (GOALS) ประกอบดวย 3 เปาประสงค ดังนี้ 
    เปาประสงค 1 การเทิดทูนสถาบันของชาติ 
    เปาประสงค 2 ยกระดับคุณภาพการบริหารและการบริการดวยความโปรงใส 
    เปาประสงค 3 บูรณาการการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
    กลยุทธ (Strategies) ประกอบดวย 5 กลยุทธ ดังนี้ 
    กลยุทธท่ี 1 การเทิดทูนสถาบันของชาติ และสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการทำงานรวมกันในทุกภาคฝายท้ังภาคราชการและเอกชน 
    กลยุทธท่ี 3 สงเสริมองคกรตรวจสอบภาคประชาชน 
    กลยุทธท่ี 4 บริการประชาชนดวยความรวดเร็วและโปรงใส 
    กลยุทธท่ี 5 สงเสริมการมีสวนรวมและบูรณาการแบบพหุภาคีและจริยธรรม คุณธรรม 
  ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดี ไดมาตรฐาน  
ประกอบดวย 
    เปาประสงค (GOALS) ประกอบดวย 2 เปาประสงค ดังนี้ 
    เปาประสงค 1 มีโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้นและกอใหเกิดประโยชนแก
ประชาชนอยางสูงสุด 
    เปาประสงค 2 สงเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม กำหนดเขตพ้ืนท่ีในการกอสรางตางๆ 
    กลยุทธ (Strategies) ประกอบดวย 5 กลยุทธ ดังนี้ 
    กลยุทธท่ี 1 กอสรางและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานใหเปนตามมาตรฐาน 
    กลยุทธท่ี 2 ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหมีมาตรฐานครอบคลุมท้ังจังหวัด 
    กลยุทธท่ี 3 การจัดทำผังเมืองรวม ระบบการคมนาคมและการขนสง 
    กลยุทธท่ี 4 สงเสริมกิจกรรมประชาพิจารณ กอเกิดกระบวนการในการจัดทำโครงการกิจกรรม
ตาง ๆ 
    กลยุทธท่ี 5 สงเสริมการติดตามประเมินผลในรูปแบบงานวิจัย ฯลฯ 
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***แกไขขอมูล ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน เพื่อใหเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ที ่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่ 28 พฤษภาคม 2564 เร ื ่อง ร ูปแบบและการจำแนกประเภท                    
รายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน                 
(พ.ศ. 2566 -2570) ขององคการบริหารสวนตำบลมดแดง สวนที ่ 3 การนำแผนพัฒนาทองถิ ่นไปสู                    
การปฏิบัติ หนา 53 *** 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หนวยงาน 
สนับสนุน 

1. การพัฒนาดานการเกษตร • ดานการเศรษฐกิจ • แผนงานการเกษตร 

• แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

สำนักปลดั 
กองชาง 

 

อบจ./ 
เกษตร/ 

สนง.พัฒนาท่ีดิน 

2. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สาธารณูปโภค  
และแหลงทองเท่ียว 

• ดานบริการชุมชน
และสังคม 

• แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 
กองชาง 

กฝอ. 
ศรีประจันต 

• ดานเศรษฐกิจ • แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

• แผนงานการเกษตร 

• แผนงานการพาณิชย 

กองสาธารณสุขฯ 
กองชาง 

กรมสงเสรมิฯ 

3. การพัฒนาดานคณุภาพชีวิต
และสรางความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

• ดานบริการชุมชน
และสังคม 

• แผนงานสาธารณสุข 

• แผนงานสังคม
สงเคราะห 

• แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 
สำนักปลดั 

รพ.สต.มดแดง/ 
กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ 

• ดานบริหารงาน
ท่ัวไป 

• แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

สำนักปลดั สภ.ศรีประจันต 
 

• ดานการดำเนินงาน
อ่ืน 

• แผนงานงบกลาง 
 

สำนักปลดั  

4. การพัฒนาดานการศึกษา 
การกีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

• ดานบริการชุมชน
และสังคม 

• แผนงานการศึกษา 

• แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา ร.ร.สังกัด สพฐ.
ในพ้ืนท่ีตำบล

มดแดง 

5. การพัฒนาดานการบริหาร
และการบริการประชาชน 

• ดานบริหารงาน
ท่ัวไป 

• แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
 

สำนักปลดั 
กองคลัง 
กองชาง 

กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษาฯ 

 

รวม 5 ยุทธศาสตร 4 ดาน 12 แผนงาน 5 สวน  
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 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

โครงการพัฒนาท่ีนำมาจากแผนพัฒนา ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป 
หมูบานและแผนชุมชน จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร             
1.1 แผนงานการเกษตร 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1 
1 

110,000 
400,000 

2 
1 

150,000 
120,000 

6 
3 

701,400 
410,000 

1 
6 

40,000 
1,900,000 

1 
4 

20,000 
770,000 

11 
15 

1,021,400 
3,600,000 

รวม 2 510,000 3 270,000 9 1,111,400 7 1,940,000 5 790,000 26 4,621,400 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และ
แหลงทองเท่ียว 

            

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 200,000 1 300,000 2 400,000 7 1,100,000 7 955,000 18 2,955,000 
    2..3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15 3,260,600 21 2,880,000 15 2,378,100 11 2,010,000 15 2,034,600 77 12,563,300 

รวม 16 3,460,600 22 3,180,000 17 2,778,100 18 3,110,000 22 2,989,600 95 15,518,300 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
และสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

            

    3.1 แผนงานสาธารณสุข 14 140,000 14 140,000 14 140,000 14 140,000 14 140,000 70 700,000 
    3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 166,000 - - - - - - - - 3 166,000 

รวม 17 306,000 14 140,000 14 140,000 14 140,000 14 140,000 73 866,000 
รวมท้ังส้ิน 35 4,276,600 39 3,590,000 40 4,029,500 39 5,190,000 41 3,919,600 194 21,005,700 

 
***เพ่ิมเติมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ในยุทธศาสตรท่ี 1 โดยแยกโครงการท่ีเปนงานกอสรางและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการมาไวใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เชน โครงการดาดคอนกรีต / โครงการวางทอระบายน้ำ / โครงการกอสรางบานประตูปด-เปด เปนตน โดยแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2566 -2570) ขององคการบริหารสวนตำบลมดแดง สวนท่ี 3 การนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ หนา 57 **** 

แบบ ผ. 01/1 
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*** แกไขยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ตามหนังสือ องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 51003/1438 ลงวันที่ 19 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอสงกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี โดยแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ของ
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง สวนท่ี 3 การนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ หนา 58 – 108 *** 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพการผลติสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพ่ือการแขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  
                                                                                                                     การแปรรูปและผลติภณัฑ เพ่ือการบริโภคและการสงออก  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการฝกอบรมการปลูกพืชผัก
สมุนไพรพ้ืนบานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือจัดฝกอบรมให
ความรูการปลูกพืช
สมุนไพรพ้ืนบาน 

ผูสูงอายุ กลุมสตร ี
และผูดอยโอกาส
ในตำบลมดแดง 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จำนวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ผูเขารวมโครงการมีความเขาใจ
เก่ียวกับการปลูกพืชตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สำนักปลดั 

รวม จำนวน 1 โครงการ   3,000 3,000 3,000 3,000 3,000    

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือสรางมลูคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
                                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิูความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิูความยั่งยืน   
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลงทองเท่ียว  
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะ 
ขององคการบริหารสวนตำบลมดแดง 

เพ่ือแกไขปญหาขยะลน
เมือง และสงเสริม
จิตสำนึกในการรักษา
ส่ิงแวดลอม 

พ้ืนท่ี หมูท่ี 1 - 7 
ตำบลมดแดง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผูเขารวม
กิจกรรมโครงการ 

ตำมดแดงมี
ส่ิงแวดลอมท่ีดี 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม จำนวน 1 โครงการ   10,000 10,000 10,000 10,000 10,000    

 
 2.2 แผนงานการเกษตร 

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 โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใน
ตำบลมดแดง 

ปลูกตนไม 
100 ตน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จำนวนตนไม 
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

มีพ้ืนท่ีสีเขียว 
เพ่ิมมากข้ึน 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม จำนวน 1 โครงการ - - 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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 3  เพ่ือปรับปรุงระบบ
การจายน้ำประปา 

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

ระบบการจาย
น้ำประปาใช
งานไดดีข้ึน 

กองชาง 
 

2 โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา หมูท่ี 4  เพ่ือปรับปรุงระบบ
การจายน้ำประปา 

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

ระบบการจาย
น้ำประปาใช
งานไดดีข้ึน 

กองชาง 
 

รวม จำนวน 2 โครงการ   - - - 300,000 300,000    

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  9 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิตและสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 3.1 แผนงานสาธารณสุข 

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 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค 
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

เพ่ือใหสุนัขและแมว
ไดรับวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 

สุนัขและแมว  
ท่ีขึ้นทะเบียน 
ขอรับวัคซีน
ปองกันโรคฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนสุนัข
และแมวท่ี
ไดรับวัคซีน 

ตำบลมดแดงปลอด
โรคพิษสุนัขบา 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
และไขซิกาอยางยั่งยืน 

เพ่ือรณรงคปองกัน
และควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

ทุกครัวเรือน 
ในพ้ืนท่ี 
ตำบลมดแดง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ครัวเรือน 

ลดอัตราผูปวย 
โรคไขเลือดออก 
และไขซิกา 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตออุบัติใหม เพ่ือปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ
อุบัติใหม 

หมูท่ี 1 – 7  
ตำบลมดแดง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผูปวย
โรคติดตอ 
อุบัติใหม 

จำนวนผูปวย 
โรคอุบัติใหมลดลง  
และไมมีผูปวยใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม จำนวน 3 โครงการ   150,000 150,000 150,000 150,000 150,000    

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  10 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิตและสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

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 โครงการรณรงคการเฝาระวัง
และปองกันอัคคีภัยในชวง 
ฤดูแลง 

เพ่ือรณรงคสราง
ความรวมมือ
ปองกันอัคคีภัย 

ประชาชนพ้ืนท่ี  
หมูท่ี 1 – 7  
ตำบลมดแดง 

1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 ลดจำนวนการเกิด
อัคคีภัย และความ 
สูญเสีย 

เกิดความรวมมือในการปองกัน
และเฝาระวัง สาเหตุการเกิด
อัคคีภัยมากยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 

2 โครงการรณรงคปองกัน
อุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม 

เพ่ือรณรงคปองกัน
อุบัติเหตุบน 
ทองถนน 

ผูใชรถใชถนน 
ท่ีสัญจรไปมา 
บนทองถนน 

1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 ลดอัตราการบาด 
เจ็บ สูญเสียชีวิต  
และทรัพยสิน 

เกิดความรวมมือในการปองกัน
และลดอุบัติเหตุลดความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

สำนักปลัด 

3 โครงการรณรงคปองกัน
อุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต 

เพ่ือรณรงคปองกัน
อุบัติเหตุบน 
ทองถนน 

ผูใชรถใชถนน 
ท่ีสัญจรไปมา 
บนทองถนน 

1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 ลดอัตราการบาด 
เจ็บ สูญเสียชีวิต  
และทรัพยสิน 

เกิดความรวมมือในการปองกัน
และลดอุบัติเหตุลดความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

สำนักปลัด 

4 โครงการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
(สาธารณภัย) 

เพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติ  
โดยปจจุบันเรงดวน 

ประชาชนพ้ืนท่ี  
หมูท่ี 1 – 7  
ตำบลมดแดง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การแกไขชวยเหลือ 
ผูประสบภัยพิบัติ  
ในเบ้ืองตน 

ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ไดรับการชวยเหลือตามระเบียบ/
กฎหมาย 

สำนักปลัด 

5 โครงการฝกซอมแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

เพ่ือฝกความพรอม
ในการใชอุปกรณ
ดับเพลิง 

พนักงานสวนตำบล 
และประชาชนใน
พ้ืนท่ีตำบลมดแดง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

ผูฝกอบรมสามารถใชอุปกรณ
ดับเพลิงไดอยางถูกตอง 

สำนักปลัด 

รวม จำนวน 5 โครงการ   124,800 124,800 124,800 124,800 124,800    

 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  11 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิตและสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 

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 โครงการ อบต.มดแดง
รวมใจหวงใยผูพิการ 

เพ่ือใหผูพิการและ
ผูดอยโอกาสไดรับ
บริการทางสังคม 

ผูพิการและ
ผูดอยโอกาสใน
ตำบลมดแดง 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จำนวนผูพิการท่ีไดรับการ
ตรวจเยีย่มครบทุกหมูบาน 

ผูพิการและผูดอยโอกาส
ไดรับการดูแลสุขอนามัย
และความเปนอยู 

สำนักปลดั 

2 โครงการ อบต.มดแดง
รวมใจดูแลผูสูงอาย ุ

เพ่ือใหผูสูงอายุ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
ในการดูแลสุขภาพ
อนามัย 

ผูสูงอายุท่ียากไร  
หรือขาดผูดูแลใน
พ้ืนท่ีตำบลมดแดง 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จำนวนผูสูงอายุท่ีไดรับ
การตรวจเยี่ยมครบทุก
หมูบาน 

ผูสูงอายุมสีุขภาพกาย
สุขภาพใจท่ีดีข้ึน 

สำนักปลดั 

3 โครงการสงเสริม
สุขอนามัยในบานเรือน
ใหกับผูดอยโอกาส  
ผูสูงอายุ และผูพิการ 

เพ่ือผูดอยโอกาส 
ผูสูงอายุ และผูพิการ 
มีบานเรือนท่ีสะอาด
ถูกหลักอนามัย 

ผูดอยโอกาส 
ผูสูงอาย ุ
และผูพิการ 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จำนวนผูดอยโอกาสท่ี
ไดรับการสงเสรมิ
สุขอนามัยในบานเรือน 
 

ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ 
และผูพิการ มสีุขอนามัย
ท่ีดีและถูกตอง 

สำนักปลดั 

รวม จำนวน 3 โครงการ   3,000 3,000 3,000 3,000 3,000    

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  12 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิตและสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

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 โครงการสงเสริมการออกกำลังกาย 
เพ่ือสุขภาพของคนในชุมชนตำบล 
มดแดง 

เพ่ือใหสตรี ผูสูงอายุ 
และประชาชนมี 
สุขภาพท่ีแข็งแรง 

สตรี ผูสูงอายุ 
และประชาชน 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

สตรี ผูสูงอายุ และประชาชนตำบล 
มดแดงสนใจการออกกำลังกาย 
เพ่ือสุขภาพ 

สำนักปลัด 

2 โครงการงฝกอบรมการทำขนมไทย เพ่ือพัฒนาและ
สงเสริมอาชีพ 

สตรี ผูสูงอายุ 
และผูดอยโอกาส 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

ผูเขารวมโครงการนำความรูท่ีไดไป
ประกอบอาชีพเสริมรายไดในครัวเรือน 

สำนักปลัด 

3 โครงการสงเสริมกิจกรรมของ 
ผูสูงอายุและประชาชนตำบลมดแดง 
 

เพ่ือจัดกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต 

ผูสูงอายุ  
และประชาชน 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

ผูสูงอายุและประชาชนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตท่ีดี 

สำนักปลัด 

4 โครงการสงเสริมวินัยการออม 
ในครัวเรือน 

เพ่ือสงเสริมวินัย 
ในการออม 

สตรี ผูสูงอายุ 
และประชาชน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

กลุมสตรี ผูสูงอายุ และประชาชน  
ไดรูรูปแบบการออมอยางถูกวิธี 

สำนักปลัด 

5 โครงการสงเสริมอาชีพกลุมจักสาน เพ่ือพัฒนาอาชีพ 
กลุมจักสาน 

สตรี ผูสูงอายุ 
และประชาชน 
 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 จำนวน 
ผูเขารวมโครงการ 

กลุมเปาหมายมีความรูท่ีหลากหลาย 
สามารถนำไปพัฒนาอาชีพไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

6 โครงการสงเสริมความรูดานดิจิทัล 
ในการขายสินคา OTOP ตำบลมดแดง 

เพ่ือใหความรูในการ
ขายสินคาออนไลน 

กลุมสตรี ผูสูงอายุ  
และประชาชน 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

เพ่ิมชองทางการขายสินคาผานส่ือ
สังคมออนไลน 

สำนักปลัด 

  
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  13 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิตและสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

7 โครงการเวทีประชาคมหมูบานเพ่ือพัฒนา
ทองถิ่นและชุมชน 

เพ่ือจัดเวทีรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน 
ในการพัฒนาพ้ืนท่ี 
ตำบลมดแดง 

หมูท่ี 1 – 7 
ตำบลมดแดง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนหมูบานท่ี
จัดประชาคม
หมูบาน 

ประชาชนมีสวนรวมเสนอ
ปญหาความตองการในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีตำบลมดแดง 

สำนักปลัด 

8 โครงการประชุมประชาคมตำบล เพ่ือจัดประชุมประชาคม 
ในระดับตำบล 

ผูเขารวมรอยละ 
60/20/5 ตาม
ประกาศสัดสวนฯ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จำนวนผูเขารวม
ตามประกาศ
สัดสวนฯ 

เกิดกระบวนการมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่นใน
รูปแบบของประชารัฐ 

สำนักปลัด 

9 โครงการสงเสริมความโปรงใสในการบริหาร 
งานโดยการมีสวนรวมแบบประชารัฐ ภายใต
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เพ่ือเผยแพรมาตรการและ
สงเสริมความโปรงใสใน
การบริหารงานแบบ 
มีสวนรวมของทุกภาคสวน 

การเผยแพรส่ือ
ประชาสัมพันธ 
ไมนอยกวา  
3 ชองทาง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จำนวนชองทาง 
ท่ีเผยแพรส่ือ
ประชาสัมพันธ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารของ 
อบต.มดแดงไดอยางท่ัวถึง 

สำนักปลัด 

รวม จำนวน 9 โครงการ   55,000 55,000 55,000 55,000 55,000    

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  14 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิตและสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 3.5 แผนงานงบกลาง 

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 โครงการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือจายสวัสดิการ 
คาครองชีพ 
ใหแกผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุท่ีมี 
อายุ 60 ปขึ้นไป  
ในตำบลมดแดง 

941,000 989,000 989,000 990,000 990,000 จำนวนผูสูงอาย ุ
ท่ีไดรับสวัสดิการ 
คาครองชีพ 

ผูสูงอาย ุ
ไดรับสวัสดิการ 
ในการยังชีพ 

สำนักปลัด 
 

2 โครงการจายเบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจายสวัสดิการ 
คาครองชีพใหแก 
คนพิการ 

คนพิการในพ้ืนท่ี
ตำบลมดแดง 

1,488,000 1,488,000 1,489,000 1,489,000 1,489,000 จำนวนคนพิการ 
ท่ีไดรับสวัสดิการ 
คาครองชีพ 

คนพิการ 
ไดรับสวัสดิการ 
ในการยังชีพ 

สำนักปลัด 
 

3 โครงการจายเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส เพ่ือจายสวัสดิการ 
คาครองชีพใหแก 
ผูปวยเอดส 

ผูปวยเอดส 
ในพ้ืนท่ีตำบล 
มดแดง 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จำนวนผูปวยเอดส 
ท่ีไดรับสวัสดิการ 
คาครองชีพ 

ผูปวยเอดส 
ไดรับสวัสดิการ 
ในการยังชีพ 

สำนักปลัด 
 

4 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง 

เพ่ือสมทบเงิน 
เขากองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ 

กองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ
อบต.มดแดง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนงบประมาณ 
ท่ีสมทบเขา 
กองทุนฯ 

ประชาชน 
ไดรับการบริการ
ดานสาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ 

5 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตำบลมดแดง 

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนมี
สวัสดิการในชุมชน 

กองทุน 
สวัสดิการชุมชน 
ตำบลมดแดง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนงบประมาณ 
ท่ีสนับสนุน 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนมีความ
ม่ันคงมากขึ้น 

สำนักปลัด 
 

รวม จำนวน 5 โครงการ   2,749,000 2,797,000 2,798,000 2,799,000 2,799,000    

  
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  15 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการทองเท่ียวและการกีฬา เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
                                              ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน  
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

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 โครงการสนับสนุนคาใชจาย 
การบริหารสถานศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนคาใชจายใน
การจัดหาอาหารกลางวัน
ใหเด็กนักเรียน 

เด็กนักเรียน  
สังกัด ศพด.  
จำนวน 70 คน 

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 จำนวน
นักเรียน 
ศพด. 

เด็กนักเรียนไดรับการ
สงเสริมโภชนาการอาหาร 
อยางเหมาะสมและเพียงพอ 

กอง
การศึกษาฯ 

2 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

เพ่ืออุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 

เด็กนักเรียน 
สังกัด สพฐ.  
จำนวน 250 คน 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จำนวน
นักเรียน 
สพฐ. 

เด็กนักเรียนไดรับการ
สงเสริมโภชนาการอาหาร 
อยางเหมาะสมและเพียงพอ 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) 

เพ่ือสนับสนุน 
อาหารเสริม (นม) 
ใหกับเด็กนักเรียน 

เด็กนักเรียนสังกัด 
สพฐ. 250 คน 
ศพด. 70 คน 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จำนวน
นักเรียน 

เด็กนักเรียนไดด่ืมนมท่ีมี
คุณภาพและเพียงพอตอ
ความตองการของรางกาย 

กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการสนับสนุนคาใชจาย 
การบริหารสถานศึกษา 
(คาจัดการเรียนการสอน) 

เพ่ือสนับสนุนคาใชจาย
ใหกับ ศพด. ดังน้ี 
- คาจัดการเรียนการสอน 
- คาหนังสือเรียน 
- คาอุปกรณการเรียน 
- คาเครื่องแบบนักเรียน 
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

เด็กนักเรียน  
สังกัด ศพด.  
จำนวน 70 คน 

193,000 193,000 193,000 193,000 193,000 จำนวน
นักเรียน 
ศพด. 

เด็กไดรับการสงเสริมการ
เรียนรูมีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย และผูปกครองไดรับ
การชวยเหลือดานคาใชจาย
ดานอุปกรณและเครื่องแบบ
ของเด็กนักเรียน 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  16 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการทองเท่ียวและการกีฬา เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
                                              ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน  
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

5 โครงการประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 

เพ่ือสงเสริมความรูดานการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

เด็กและเยาวชน 
จำนวน 50 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน 
ผูรวม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนไดรับการ 
ปลูกฝงดานการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการวันเด็กแหงชาติ เพ่ือจัดกิจกรรมนันทนาการ
ใหกับเด็ก เน่ืองในวันเด็ก
แหงชาติ 

เด็กในพ้ืนท่ี 
ตำบลมดแดง 
จำนวน 300 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน 
ผูเขารวม
โครงการ 

เกิดความสนับสนุน  
และเกิดความสัมพันธท่ีดี 
ระหวางผูเขารวมกิจกรรม 

กอง 
การศึกษาฯ 

7 โครงการจัดหาเครื่องเลมสนาม
พัฒนาการเด็ก 

เพ่ือจัดหาเครื่องเลนสนาม
สำหรับเด็กนักเรียน  
ท่ีเหมาะสม แกการพัฒนา
ท้ัง 4 ดาน ของเด็ก 

จัดซ้ือเครื่องเลนสนาม 
ปงบประมาณละ 1 ชุด 
ใหกับ ศพด.ในสังกัด 

- - - 100,000 - จำนวน 
ท่ีจัดซ้ือ 

เด็กนักเรียน ไดเรียนรูจากการ
เลน เกิดการพัฒนาครบท้ัง 
ดานรางกาย ดานสติปญญา  
ดานอารมณ และดานสังคม 

กอง 
การศึกษาฯ 

8 โครงการกอสรางโรงอาหาร เพ่ือกอสรางอาคารโรง
อาหารของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.มดแดง 

จำนวน 1 แหง 500,000 - - - - จำนวนแหง 
ท่ีกอสราง 

มีโรงอาหารท่ีไดมาตรฐาน 
และถูกสุขลักษณะ 

กอง
การศึกษาฯ 

9 โครงการปรับปรุงหองน้ำ เพ่ือปรับปรุงหองน้ำ 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.มดแดง 

จำนวน 3 หอง 50,000 - - - - จำนวน
หองน้ำ 
ท่ีปรับปรุง 

มีหองน้ำท่ีไดมาตรฐาน  
และถูกสุขลักษณะ 

กอง
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  17 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการทองเท่ียวและการกีฬา เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
                                              ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน  
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

10 โครงการปรับภูมิทัศนบรเิวณ
ศพด. อบต.มดแดง 

เพ่ือปูพ้ืนหญาเทียม บริเวณ 
ศพด. พรอมตกแตงสถานท่ี 

ศพด.  
อบต.มดแดง 

- 200,000 - - - จำนวน ศพด. 
ท่ีดำเนินการ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  
มีภูมิทัศนท่ีสวยงาม นา
อยู 

กอง
การศึกษาฯ 

11 โครงการปรับปรุงอาคาร 
ศูนยอาสาสมัครปองกันภัย 
ฝายพลเรือน 

เพ่ือปรับปรุงอาคารศูนย 
อปพร. ใหเปนหองสมุด 
สำหรับ ศพด. อบต.มดแดง 

จำนวน 1 แหง - - - 200,000 - จำนวนแหง 
ท่ีดำเนินการ
ปรับปรุง 

เด็กนักเรียนมีแหลง
เรียนรูเพ่ิมเติมนอก
หองเรียน 

กอง 
การศึกษาฯ 

12 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มดแดง 

เพ่ือปรับปรุงอาคาร ศพด. สังกัด
อบต.มดแดง ดวยการทาสีใหม 

จำนวน 2 แหง 
 

10,000 - - 100,000 - จำนวนแหง 
ท่ีดำเนินการ
ปรับปรุง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  
ไดรับการปรับปรุง
อาคารใหสวยงาม นาอยู 

กอง 
การศึกษาฯ 

13 โครงการตอเติมอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มดแดง 

เพ่ือตอเติมอาคาร ศพด.อบต. 
มดแดง ใหเปนหองเก็บพัสดุ 

จำนวน 1 แหง 100,000 - - - - จำนวนแหง 
ท่ีดำเนินการ 

มีสถานท่ีจัดเก็บพัสดุ 
ใหเปนระเบียบเรียบรอย 

กอง 
การศึกษาฯ 

14 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของเด็ก
ปฐมวัย เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เด็กนักเรียน  
สังกัด ศพด.  
จำนวน 70 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน 
นักเรียน  
ศพด. 

เด็กนักเรียนไดรับความรู
ดานเศรษฐกิจพอเพียง 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  18 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการทองเท่ียวและการกีฬา เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
                                              ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน  
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

15 โครงการติดต้ังฉากกั้นหองเรียน เพ่ือติดต้ังฉากกั้นหอง  
แบงหองเรียนใหเหมาะสม
ตามชวงวัย 

ศพด.  
อบต.มดแดง 

25,000 - - - - จำนวน ศพด. 
ท่ีดำเนินการ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  
มีภูมิทัศนท่ีสวยงาม 
นาอยู 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม จำนวน 15 โครงการ   3,258,000 2,773,000 2,573,000 2,973,000 2,573,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  19 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการทองเท่ียวและการกีฬา เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
                                              ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬา เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

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 โครงการสงเสริมอาชีพใหกับ 
เยาวชน 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนมีอาชีพเสรมิ 

เด็กและเยาวชน 
จำนวน 40 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน
ผูเขารวม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนสามารถ
ประกอบอาชีพเสริม
รายได 

กอง 
การศึกษาฯ 

2 โครงการกีฬาตำบลมดแดง 
ตานยาเสพติด 

เพ่ือจัดกิจกรรมการ
แขงขันกีฬาในพ้ืนท่ี 
ตำบลมดแดง 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน จำนวน 
500 คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
ผูเขารวม
โครงการ 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในตำบลมด
แดงหางไกลยาเสพติด 

กอง 
การศึกษาฯ 

3 โครงการเยาวชนใสใจความ 
ปลอดภัยในครัวเรือน 

เพ่ือสงเสริมความรู 
ในการปองกันภัยใน
ชีวิตประจำวัน 

เด็กและเยาวชน 
จำนวน 50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน
ผูเขารวม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนมีทักษะ
ในการปองกันภัย 
ในชีวิตประจำวัน 

กอง 
การศึกษาฯ 

4 โครงการสงเสริมวัฒนธรรม 
และภมูิปญญาทองถ่ิน 

เพ่ือจัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

เด็ก เยาวชน  
และประชาชน 
จำนวน 100 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผูเขารวม
โครงการ 

เกิดการสืบสานอนุรักษ
วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปญญาประจำทองถ่ิน 

กอง 
การศึกษาฯ 

รวม จำนวน 4 โครงการ   290,000 290,000 290,000 290,000 290,000    

 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  20 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนำการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน  
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการบริการประชาชน 
 5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

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 โครงการฝกอบรมความรูทางกฎหมายท่ัวไป เพ่ือจัดฝกอบรม
กฎหมายท่ัวไป 

ผูบริหาร ส.อบต. 
พนักงานและ
ประชาชนท่ัวไป 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผูเขารวม
ฝกอบรม 

เกิดความรูความ
เขาใจในการ
ปฏิบัติงาน  

สำนักปลัด 

2 โครงการเพ่ือปกปองสถาบันสำคัญของชาติ เพ่ือแสดงความจงรัก 
ภักดีตอสถาบันฯ 

ทุกภาคสวนใน 
ตำบลมดแดง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนกิจกรรม 
ท่ีจัดทำขึ้น 

การรวมแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
สำคัญของชาติ 

สำนักปลัด 

3 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปหลวง  
(วันแมแหงชาติ) 

เพ่ือแสดงความ 
จงรักภักดี และระลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ 

ทุกภาคสวนใน 
ตำบลมดแดง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนกิจกรรม 
ท่ีจัดทำขึ้น 

แสดงความ
จงรักภักดีสำนึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ 

สำนักปลัด 
 

4 โครงการวันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (วันชาติ และวันพอแหงชาติ) 

เพ่ือแสดงความ 
จงรักภักดี และระลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ 

ทุกภาคสวนใน 
ตำบลมดแดง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนกิจกรรม 
ท่ีจัดทำขึ้น 

แสดงความ
จงรักภักดีสำนึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ 

สำนักปลัด 
 

5 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

เพ่ือแสดงความ 
จงรักภักดี และระลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ 

ทุกภาคสวนใน 
ตำบลมดแดง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนกิจกรรม 
ท่ีจัดทำขึ้น 

แสดงความ
จงรักภักดีสำนึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ 

สำนักปลัด 
 

6 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

เพ่ือแสดงความ 
จงรักภักดี และระลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ 

ทุกภาคสวน 
ในพ้ืนท่ีตำบล 
มดแดง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนกิจกรรม 
ท่ีจัดทำขึ้น 

แสดงความ
จงรักภักดีสำนึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ 

สำนักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนำการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน  
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการบริการประชาชน 
 5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

7 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือจัดฝกอบรมและศึกษา
ดูงาน พัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ผูบริหาร  
สมาชิกสภา พนักงาน  
และพนักงานจาง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
ผูเขารวม
โครงการ 

บุคลากรในองคกรมี
การพัฒนาความรูใน
การปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 

8 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตำบล
และพนักงานจาง ผูมีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการและใหบริการ
ประชาชนดีเดน 

เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจ
ใหกับบุคลากรท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีอยางมีประสิทธิผล 

พนักงานสวนตำบล 
และพนักงานจาง 

500 500 500 500 500 จำนวน 
บุคลากร 
ท่ีคัดเลือก 

บุคลากรผูปฏิบัติงาน
ดีและมีคุณธรรม            
มีขวัญและกำลังใจ           
ในการปฏิบัติหนาท่ี 

สำนักปลัด 

9 โครงการฝกอบรมธรรมะ เพ่ือฝกอบรมคุณธรรม 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ผูบริหาร  
สมาชิกสภา พนักงาน  
และพนักงานจาง 

3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 จำนวน
ผูเขารวม
โครงการ 

สรางความตระหนัก
ในการปฏิบัติหนาท่ี 

สำนักปลัด 

10 โครงการสำรวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของ 
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง 

เพ่ือศึกษาระดับความ 
พึงพอใจในการให 
บริการของอบต.ฯ 

ประชาชนใน 
ตำบลมดแดง  
จำนวน 400 คน 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 ระดับ 
ความ 
พึงพอใจ 

ทราบถึงระดับความ
พึงพอใจเพ่ือนำมา
ปรับปรุงการให 
บริการของ อบต. 

สำนักปลัด 

11 โครงการจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

เพ่ือปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสินให
เปนปจจุบัน 

แปลงท่ีดินในเขต
ตำบลมดแดง และ
ทรัพยสินของ อบต. 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พ้ืนท่ี 
Zone  
1 - 5 

การจัดเก็บรายไดมี
ประสิทธิภาพ  

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนำการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน  
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการบริการประชาชน 
 5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

12 โครงการติดต้ังประตูรั้วขององคการบริหารสวน
ตำบลมดแดง 

เพ่ือติดต้ังประตูรั้ว
ใหมแทนของเดิม 
ท่ีชำรุด 

จำนวน 1 จุด 60,000 
 

- - - - จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการ 

อบต.มีประตูรั้ว       
ท่ีไดมาตรฐานและ
ปลอดภัย 

สำนักปลัด 

13 โครงการปรับปรุงอาคารท่ีทำการองคการบริหาร
สวนตำบลมดแดง 

เพ่ือปรับปรุงอาคาร
ท่ีทำการ  
อบต.มดแดง 

อาคารท่ีทำการ อบต. 50,000 - - 50,000 - อาคารท่ีทำ
การ อบต. 

ตัวอาคารและ 
ภายในอาคารมี 
ความสะอาดพรอม 
ใชงาน และปลอดภัย 

สำนักปลัด 

รวม จำนวน 13 โครงการ   412,000 302,000 302,000 352,000 302,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพการผลติสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพ่ือการแขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  
   ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพ่ือการบริโภคและการสงออก  
   ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการขุดลอกดินตะกอน พรอมกำจัดวัชพืช 
บึงวังพลับ จากสะพานเล่ียงเมืองสาย 357  
ถึงเขตติดตอตำบลโพธ์ิพระยา หมูท่ี 1 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว       
2,300 เมตร 

- - 400,000 - - ระยะทาง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบายน้ำ
ไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

2 โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืชจากคู  
บริเวณหนาบานนายขวัญชัย อุบลบาน ถึงท่ีนา 
นายโกวิทย เกิดโพธ์ิ หมูท่ี 3 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
200 เมตร 

- - 15,000 - - ระยะทาง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบายน้ำ
ไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

3 โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืช เหมืองสงน้ำ 
จากบึงวังพลับ ถึงบริเวณท่ีนานางจำเรียง เพ่ิมพูล หมูท่ี 4 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว  
1,500 เมตร 

- 50,000 - -  - ระยะทาง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบายน้ำ
ไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

4 โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืช  
จากบริเวณบานนางสุก โพธ์ิหอม ถึงบึงวังพลับ หมูท่ี 4 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
1,300 เมตร 

- - 30,000 - - ระยะทาง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบายน้ำ
ไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

5 โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืช เหมืองสงน้ำ  
หมูท่ี 4 จากท่ีนานางเฉลียว สุวรรณประทีป ถึงเขตติดตอ  
หมูท่ี 7 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
1,900 เมตร 

- - - 40,000 - ระยะทาง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบายน้ำ
ไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  24 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพการผลติสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพ่ือการแขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  
   ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพ่ือการบริโภคและการสงออก  
   ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

6 โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืช เหมืองสงน้ำ 
จากท่ีนานายดิเรก สอดศรี ถึงท่ีนานายประชุม พงษพันธุ  
และแยกลงสระวัดวังพลับใต 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
1,000 เมตร 

- - - - 20,000 ระยะทาง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

7 โครงการขุดลอกเหมืองสงน้ำจากท่ีนานายคมกฤษ คลายวรรณ 
ถึงท่ีนานายชัด ศรีผาสุก หมูท่ี 5 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
320 เมตร 

- - 6,400 - - ระยะทาง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

8 โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืชคลองเรือ  
จากศาลาเอนกประสงค หมูท่ี 3 ถึงคลองท้ิงน้ำบึงวังพลับ 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
900 เมตร 

- - 200,000 - - ระยะทางท่ี 
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

9 โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืช 
จากถนนลาดยางบานระหาร ถึงถนน คสล. หมูท่ี 6  
และแยกคลองท้ิงน้ำขางโรงงานปุยเขียวมรกต 
ถึงบริเวณหัวอุด 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทาง 
ยาว 2,000 
เมตร 
กวางเฉล่ีย 
2.00 เมตร 

110,000 - - - - ระยะทาง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  25 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพการผลติสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพ่ือการแขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  
   ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพ่ือการบริโภคและการสงออก  
   ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

10 โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืช  
จากคลองชลประทานบริเวณศาลารอรถประจำทาง 
ถึงท่ีนานายสมศักด์ิ ยวนคง หมูท่ี 7 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทาง 
ยาว 2,000 
เมตร 

- 100,000 - - - จำนวนแหงท่ี 
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

11 โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืช 
และขนยาย คลองสงน้ำ จากบริเวณบาน 
นาฝา พรายแกว ถึงบริเวณท่ีนานางสาคู จันทพร  
หมูท่ี 7 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทาง 
ยาว 1,000 
เมตร 

- - 50,000 - - ระยะทาง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

รวม จำนวน 11 โครงการ   110,000 150,000 701,400 40,000 20,000    

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  26 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพการผลติสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพ่ือการแขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ียั่งยืน       
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  
   ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพ่ือการบริโภคและการสงออก  
   ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดี ไดมาตรฐาน   
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 
 1.2 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) 

๑ โครงการดาดคอนกรีตคูสงน้ำ  
จากบานนายมณเฑียร ฉะออน ถึงท่ีนา 
นายภาคศกร นวมทอง หมูท่ี 1 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว       
700 เมตร 

- - - 500,000 - ระยะทาง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบายน้ำ
ไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

๒ โครงการดาดคอนกรีตคูสงน้ำ จากบานนกเขา  
ถึงท่ีนานายประสงค เทพวงษ หมูท่ี 1 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว       
170 เมตร 

- - - - 200,000 ระยะทาง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบายน้ำ
ไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

3 โครงการวางทอระบายน้ำใหม หมูท่ี 2 จำนวน 5 จุด ไดแก 
จุดท่ี 1 บริเวณหนาบานนายทวีศักด์ิ กอแกว  
จุดท่ี 2 บริเวณท่ีนานางสวัสด์ิ ศรีสวาง 
จุดท่ี 3 บริเวณท่ีนานายสิงห เพ่ิมพูล 
จุดท่ี 4 บริเวณท่ีนานายประเทือง ศรีวิเชียร 
จุดท่ี 5 บริเวณทางเขาบานนางสมพร สุกใส  
          (ถนนชลประทาน) 

เพ่ือวางทอระบายน้ำ
แทนของเดิมท่ีชำรุด 

จำนวน 5 จุด 
จุดที่ 1 – 4  
ทอระบายนำ้  

∅ 60 ซม. 
จุดที่ 5 
ทอระบายนำ้  

∅ 60 ซม. 

- - - 130,000 - จำนวนจุด 
ท่ีดำเนินการ 
 

สามารถระบายน้ำ
ไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

4 โครงการวางทอระบายน้ำใหม คลอง 1 ซาย 1 ขวา  
(ฝงตะวันตก) บริเวณหนาบานนายพงษศักด์ิ นุชประไพ  
หมูท่ี 3 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ทอ ∅ 60 ซม. - - - 20,000 - ระยะทาง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบายน้ำ
ไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  27 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพการผลติสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพ่ือการแขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ียั่งยืน       
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  
   ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพ่ือการบริโภคและการสงออก  
   ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดี ไดมาตรฐาน   
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 
 1.2 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) 

5 โครงการดาดเหมือง คสล. จากบริเวณท่ีนา 
นายประดิษฐ ผลวงษ ถึงท่ีนานายประชุม พงษพันธ หมูท่ี 4 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
500 เมตร 

- - - 750,000 - ระยะทาง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

6 โครงการกอสรางบานประตูปด-เปดน้ำ บริเวณหนาบาน 
นายทองเหมาะ แกวโต หมูท่ี 4 

เพ่ือกอสรางบาน
ประตูปด-เปดน้ำ 

จำนวน 1 แหง - - - - 80,000 จำนวนแหงท่ี
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

7 โครงการปรับปรุงฝาปด-เปด ประตูน้ำ บริเวณหนาบาน 
นายทองเหมาะ แกวโต หมูท่ี 4 

เพ่ือปรับปรุงฝา 
ปด-เปดประตูน้ำ 

จำนวน 1 แหง - - - - 30,000 จำนวนแหงท่ี
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

8 โครงการกอสรางบานประตูปด-เปด บึงวังพลับ  
บริเวณบานนางสุมาลี วงษสุวรรณ หมูท่ี 4 

เพ่ือกอสราง 
บานประตูปด-เปด 

∅ 100 ซม. 
จำนวน 1 แหง 

- - - 50,000 - จำนวนแหง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

9 โครงการวางทอระบายน้ำเพ่ิมเติม จากบริเวณท่ีนา 
นายชัยเดช เจริญพันธุ ถึงบริเวณสามแยกท่ีนา 
นางกุหลาบ พงษเพ็งษ หมูท่ี 5 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

จำนวน 6 จุด 
จุดละ 2 ทอน 

- 120,000 - - - จำนวนจุดท่ี 
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

10 โครงการดาดคอนกรีต บริเวณคลองจากบานนางพนอ สอดศรี 
ถึงบานนายวิรัตน สอดศรี หมูท่ี 5 

เพ่ือดาดคอนกรีต
คลองสงน้ำ 

ระยะทางยาว  
165 เมตร 

- - 350,000 - - ระยะทางท่ี 
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  28 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพการผลติสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพ่ือการแขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ียั่งยืน       
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  
   ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพ่ือการบริโภคและการสงออก  
   ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดี ไดมาตรฐาน   
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 
 1.2 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) 

11 โครงการดาดคอนกรีต เหมืองจากบานนายวิรัตน  
สอดศรี ถึงท่ีนา น.ส.เฉล่ีย พุมจันทร หมูท่ี 5 

เพ่ือดาดคอนกรีต
คลองสงน้ำ 

ระยะทางยาว  
300 เมตร 

- - - 450,000 - ระยะทาง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

12 โครงการปรับปรุงบานประตูปด-เปด บริเวณคู 8  
หมูท่ี 5 

เพ่ือปรับปรุง 
บานประตูปด-เปด 

จำนวน 1 แหง - - 30,000 - - จำนวนแหงท่ี
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

13 โครงการปรับปรุงบานประตูปด-เปด บริเวณคู 9  
หมูท่ี 5 

เพ่ือปรับปรุง 
บานประตูปด-เปด 

จำนวน 1 แหง - - 30,000 - - ระยะทาง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

14 โครงการวางทอระบายน้ำ พรอมถมดินและ 
ลงหินคลุก จากเหมืองสงน้ำบริเวณบาน 
นางน้ำทิพย จันทรบุญ ถึงแมน้ำทาจีน หมูท่ี 6 

เพ่ือวางทอระบาย
น้ำ พรอมถมดิน
และลงหินคลุก 

ทอ ∅ 60 ซม. 
ระยะทางยาว 
100 เมตร 

400,000 - - - - ระยะทางท่ี 
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

15 โครงการดาดเหมือง คสล. จากท่ีนานางประทุม  
สอดศรี ถึงคันคลอง 2 ซาย สองพ่ีนอง หมูท่ี 7 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทาง 
ยาว 230 เมตร 
กวาง 2 เมตร 

- - - - 460,000 จำนวนแหงท่ี
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

รวม จำนวน 15 โครงการ   400,000 120,000 410,000 1,900,000 770,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

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

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 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  
จากสะพานบริเวณบานนายสุธี รักชาติ  
ถึงบริเวณหนาท่ีทำ อบต.มดแดง  

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสองสวาง
บริเวณทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 2 

200,000 - - - - จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 
2 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

บริเวณซอย 9 จากถนนโพธ์ิพระยา-บานกลวย 
ถึงบานนางนงคระวี พลอยสุกใส  

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสองสวาง
บริเวณทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 3 

- - 200,000 - - จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 
3 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

บริเวณซอย 2 จากคันคลอง 1 ซาย 1 ขวา 
ถึงบริเวณบานนางปราณี วรรธนบูรณ  

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสองสวาง
บริเวณทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 3 

- - - 200,000 - จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 
4 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

บริเวณถนนคันคลอง 1 ซาย 1 ขวา  
ถึงบริเวณบานนายพยนต พงษพันธ 

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสองสวาง
บริเวณทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 3 

- - - - 200,000 จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 
5 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

จากศาลาเอนกประสงคริมบึงวังพลับ  
ถึงสะพาน คสล.  

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสองสวาง
บริเวณทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 4 

- - 200,000 - - จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

6 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  
จากบานนางสอน หอมกล่ิน ถึงบาน  
น.ส.ฉลอง เพ่ิมพูล 
  

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสองสวาง
บริเวณทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 4 

- - - 200,000 - จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 

7 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 
บริเวณหนาบานนางจำเรียง จันทรเพ็ญ 
 

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสองสวาง
บริเวณทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 4 

- - - - 200,000 จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 
8 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

บริเวณแยกซอย 11  
 

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสองสวาง
บริเวณทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 5 

- - - 100,000 - จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 
9 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

บริเวณถนนลาดยาง ซอย 2  
บานนายโสภา ล้ำเลิศ 

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสองสวาง
บริเวณทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 5 

- - - 100,000 - จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 
10 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

บริเวณหนาโรงเรียนวัดวังพลับเหนือ  
(สนามกีฬา) 

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสองสวาง
บริเวณทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 5 

- - - - 100,000 จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 

 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  31 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

11 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  
จากสามแยกหนาบาน น.ส.เอกสุชา  
คลายวรรณ ถึงบานนายวิฑูรย ปอมสถิต 

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสองสวาง
บริเวณทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 5 

- - - - 300,000 จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 
12 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

บริเวณบานนายทวี มังคุด 
เพ่ือติดต้ังไฟฟาสองสวาง
บริเวณทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 5 

- - - - 20,000 จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 
13 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

จากบริเวณขางโรงสีศิริลาภธัญญาพานิช  
ถึงบริเวณทาวิดน้ำแมน้ำทาจีน 

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสองสวาง
บริเวณทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 3 

- - - 200,000 - จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 
14 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

จากบริเวณบานนางอำพร หนูทอง ถึงบริเวณ
บานนายวันชาติ ศรีผาสุข 

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสองสวาง
บริเวณทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 6 

- - - 200,000 - จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 
15 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

จากบริเวณหนาบานนายสมปอง โพธ์ิหอม ถึง
บริเวณบานนางบัวลอย น่ิมนวล  

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสองสวาง
บริเวณทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 7 

- 300,000 - - - จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 

 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  32 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

16 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  
จากถนนลาดยาง ถึงบานนายสมหวัง แชมชอย 
 

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสอง
สวางบริเวณทาง
สาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 7 

- - - 100,000 - จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 
17 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

จากบริเวณท่ีนานายประทุม แชมชอย  
ถึงเขตติดตอตำบลโพธ์ิพระยา 

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสอง
สวางบริเวณทาง
สาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 7 

- - - - 100,000 จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 
18 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

จากบริเวณบานนางณรัฐนันทน ทิพเอี่ยมสน 
ถึงบริเวณบานนางระเบียบ แชมชอย  

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสอง
สวางบริเวณทาง
สาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 7 

- -  - 35,000 จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 

รวม จำนวน 18 โครงการ   200,000 300,000 400,000 1,100,000 955,000    

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  33 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
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. จากบริเวณท่ีนา 
นายมานะ รักอยู ถึงคันบึงวังพลับ หมูท่ี 1 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 400 เมตร 
กวาง 2.50 เมตร 

460,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

2 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบริเวณท่ีนา 
นายสมศักดิ์ เทพวงษ ถึงบริเวณท่ีนา 
นายธนากร นวมทอง หมูท่ี 1 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 408 เมตร 
กวาง 2.50 เมตร 

- 510,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

3 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกบรเิวณ 
ขางซอย 5 จากถนนโพธ์ิพระยา - บานกลวย ถึง
บริเวณบานนายประทีป แจงโพธ์ิ หมูท่ี 1 

เพ่ือปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 230 เมตร 
กวาง 2.20 เมตร 

- - 22,500 - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

4 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบริเวณท่ีนา 
นายสุชิน ออนสุวรรณ ถึงบริเวณท่ีนา 
นายอนันต ทวนทอง หมูท่ี 1 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 180 เมตร 
กวาง 2.50 เมตร 

- - 225,000 - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  34 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
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) 

5 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก 
จากสะพานเล่ียงเมืองสาย 357  
ถนนเลียบคลอง 1 ซาย 1 ขวา 
 (ฝงตะวันออก) ถึงบริเวณหัวอุด หมูท่ี 1 

เพ่ือปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทางยาว  
1,800 เมตร  
กวาง 2.30 เมตร 

- - 135,000 - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

6 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก 
จากสะพานเล่ียงเมืองสาย 357  
ถนนเลียบคลอง 1 ซาย 1 ขวา  
(ฝงตะวันตก) ถึงบริเวณหัวอุด หมูท่ี 1 

เพ่ือปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทางยาว  
1,000 เมตร  
กวาง 2.30 เมตร 

- - - 75,000 - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

7 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก 
จากสะพานเล่ียงเมืองสาย 357 
 (ริมบึงวังพลับฝงตะวันออก) ถึงเขตติดตอ
ตำบลโพธ์ิพระยา หมูท่ี 1 

เพ่ือปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทางยาว  
1,700 เมตร  
กวาง 2.30 เมตร 

- - - - 127,500 ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

8 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก  
จากบริเวณบานนางสุนันท สมสกุล  
ถึงบริเวณท่ีนานายสุเชาว  เสือสกุล หมูท่ี 1 

เพ่ือปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทางยาว  
700 เมตร  
กวาง 2.20 เมตร 

- - - - 52,500 ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  35 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
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) 

9 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก  
จากถนน คสล.เดิม ซอย 29 ถึงบริเวณ
โรงงานผลิตหุน หมูท่ี 2 

เพ่ือปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทางยาว  
350 เมตร  
กวาง 2.20 เมตร 

26,500 -  - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

10 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก 
จากคันคลอง 1 ซาย 1 ขวา (ฝงตะวันออก) 
บริเวณถนนเล่ียงเมืองสาย 357 ถึงท่ีนานาง
สำอาง ศรีวิเชียร หมูท่ี 2 

เพ่ือปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทางยาว  
1,570 เมตร  
กวาง 2.50 เมตร 

120,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

11 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก 
จากถนนสายโพธ์ิพระยา-บานกลวย ถึงบริเวณ
บานนางนุชนาฐ พราหมณโต หมูท่ี 2 

เพ่ือปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทางยาว  
190 เมตร  
กวาง 2.20 เมตร 

- 13,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

12 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก 
จากถนนลาดยางสายวังพลับเหนือ-วังพลับใต
ถึงบริเวณบานนางรจนา ศรีวิเชียร หมูท่ี 2 

เพ่ือปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทางยาว  
190 เมตร  
กวาง 2.20 เมตร 

- 13,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  36 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
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) 

13 โครงการกอสรางถนน คสล. จากคลองสงน้ำ 
บริเวณบานนายมงคล ถีระแกว ถึงท่ีนา 
นายประสิทธ์ิ ศรีมะปรางค หมูท่ี 2 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 110 เมตร 
กวาง 3.00 เมตร 

- 149,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

14 โครงการกอสรางถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม 
บริเวณโรงเรียนวัดเสาธงทอง ถึงบริเวณบาน 
นายชั้น พุมจันทร หมูท่ี 2 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 80 เมตร 
กวาง 3.00 เมตร 

- 120,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

15 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก 
จากคันคลอง 1 ซาย 1 ขวา บริเวณท่ีนา 
นายสำรวม ถีระแกว ถึงบริเวณท่ีนา 
นายฉาย นุชสงดี หมูท่ี 2 

เพ่ือปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทางยาว  
190 เมตร  
กวาง 2.20 เมตร 

- 67,500  - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

16 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 
 

 
 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  37 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
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) 

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

เพ่ือกอสราง 
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 520 เมตร 
กวาง 3.00 เมตร 

- - - 730,000 - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

18 โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากถนน 
สายโพธ์ิพระยา-บานกลวย ถึงบริเวณรานคา 
นางจิราพร ศิริพจน หมูท่ี 2 

เพ่ือปรับปรุง 
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 185 เมตร 
กวาง 5.00 เมตร 

- - - - 650,000 ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

19 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมูท่ี 3 ซอย 2 
ชวงที่ 1 จากที่นานายจำนง ดอกกุหลาบ ถึงคันคลอง 1 ซาย 1 ขวา 
ชวงที่ 2 จากที่นานายนอย ดอกพุด ถึงบริเวณบาน 
           นางปราณี วรรธนบูรณ 

เพ่ือปรับปรุง 
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จำนวน 2 ชวง 
ช.1 = 3x150 ม. 
ช.2 = 3x370 ม. 

500,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

20 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 12  
จากถนนโพธ์ิพระยา-บานกลวย ถึงแมน้ำทาจีน หมูท่ี 3 

เพ่ือกอสราง 
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 450 เมตร 
กวาง 3.00 เมตร 

220,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

21 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 11 หมูท่ี 3 เพ่ือกอสราง 
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 230 เมตร 
กวาง 3.00 เมตร 

- 311,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  38 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
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) 

22 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากสะพาน คสล. บริเวณ
ท่ีนานายปรีชา นุชประไพ ถึงท่ีนา น.ส.สมใจ เพชรพวงพันธุ หมูท่ี 3 

เพ่ือปรับปรุง
ถนนโดยการลง
หินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 600 เมตร 
กวาง 2.30 เมตร 

- 36,000 - 36,000 - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

23 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากคันคลองชลประทาน 
1 ซาย 1 ขวา (ฝงตะวันตก) บริเวณเขตติดตอหมูท่ี 6 ถึงเขตติดตอ
หมูท่ี 2 บริเวณท่ีนานางสำอาง ศรีวิเชียร  (หมูท่ี 3) 

เพ่ือปรับปรุง
ถนนโดยการลง
หินคลุก 

ระยะทางยาว 
1,300 เมตร 
กวาง 2.30 เมตร 

- 79,000 - 79,000 - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

24 โครงการปรับปรุงไหลทาง ถนน คสล. โดยการลงหินคลุก  
จากถนนโพธ์ิพระยา-บานกลวย ถึงบริเวณบาน  
น.ส.ปราณี วรรธนบูรณ หมูท่ี 3 

เพ่ือปรับปรุง
ไหลทาง 

ระยะทางยาว 
900 เมตร 

- 100,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

25 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 9 หมูท่ี 3  
ชวงท่ี 1 บริเวณบานนายสมชาย วรรธนบูรณ 
ชวงท่ี 2 บริเวณศาลพอปูชาง 

เพ่ือปรับปรุง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ระยะทางยาว 
ชวงละ 40 เมตร
กวาง 3.00 เมตร 

- - 150,000 - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

26 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบริเวณท่ีนานางรำพึง จำปาเงิน 
ถึงบริเวณบานนายพะเยาว เฉกแสงทอง หมูท่ี 3 

เพ่ือกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 320 เมตร 
กวาง 2.50 เมตร 

- - 370,000 - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  39 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
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) 

27 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก  
จากบานนายพงษศักด์ิ นุชประไพ  
ถึงท่ีนานายบุญชวย ออนทิมวงษ หมูท่ี 3 

เพ่ือปรับปรุง
ถนนโดยการ 
ลงหินคลุก 

ระยะทางยาว 
450 เมตร 
กวาง 2.50 เมตร 

- - 35,000 - 35,000 ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

28 โครงการกอสราง ถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม  
บริเวณบานนายดิเรก สอดศรี ถึงถนนลาดยางบริเวณ 
ท่ีนานายอุดม แตงหวาน หมูท่ี 4 

เพ่ือกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 200 เมตร  
กวาง 4.00 เมตร 

400,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

29 โครงการกอสราง ถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม 
บริเวณบานนายสมบูรณ ศรีศักดา ถึงท่ีนานายสมเกียรติ แชมชอย 
หมูท่ี 4 

เพ่ือกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 340 เมตร  
กวาง 2.30 เมตร 

- 300,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

30 โครงการขยายถนน คสล. ทางเขาหมูนาลิง หมูท่ี 4 เพ่ือขยายถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 214 เมตร 
กวาง 1 เมตร 

- 97,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

31 โครงการกอสรางถนน คสล. จากแยกบานนายวินัย สอดศรี 
บริเวณท่ีนานางบรรเจิด แตงหวาน ถึงบริเวณบานนายมน เช้ือศรี 
หมูท่ี 4 

เพ่ือกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 400 เมตร  
กวาง 2.50 เมตร 

- - 470,000 - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  40 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
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) 

32 โครงการกอสรางถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม บริเวณท่ีนา 
นางบรรเจิด แตงหวาน ถึงบริเวณท่ีนานางจำเรียง เพ่ิมพูน  
หมูท่ี 4 (ช.1/2) 

เพ่ือกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 400 เมตร 
กวาง 2.50 เมตร 

- - - 470,000 - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

33 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบริเวณท่ีนานางจำเรียง เพ่ิมพูน 
ถึงบริเวณท่ีนานายเสวย หนูทอง หมูท่ี 4 (ช. 2/2) 

เพ่ือกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 270 เมตร 
กวาง 2.50 เมตร 

- - - - 320,000 ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

34 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมูท่ี 4  
จากถนน คสล.เดิม หมูท่ี 2 ตำบลบางงาม ถึงหมูท่ี 7  
ตำบลมดแดง 

เพ่ือปรับปรุง
ถนนโดยการ 
ลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 400 เมตร 
กวาง 2.20 เมตร 

- - - - 27,000 ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

35 โครงการเสริมถนนดินพรอมลงหินคลุก จากถนน คสล.เดิม  
บึงวังพลับ บริเวณบานนางสุมาลี วงษสุวรรณ ถึงบริเวณบาน 
นางสมหมาย อุนยศ หมูท่ี 4 

เพ่ือเสริมถนน
ดินพรอมลง 
หินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 200 เมตร 

- - - - 80,000 ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

36 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมูท่ี 4 
คันคลอง 2 ซาย 1 ขวา จากสะพาน คสล.บริเวณหนาบาน 
นายเสมียน ตูแกว ถึงเขตติดตอตำบลบางงาม (ชลประทาน) 

เพ่ือปรับปรุง
ถนนโดยการ 
ลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 950 เมตร 
กวาง 2.30 เมตร 

75,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  41 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
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) 

37 โครงการกอสรางถนน คสล. จากท่ีนานายนิรันดร นวมทอง  
ถึงถนนลาดยาง (กลางทุง) หมูท่ี 4 

เพ่ือกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 120 เมตร 
กวาง 3.00 เมตร 

- - - - 180,000 ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

38 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนนลาดยาง  
ถึงบริเวณบาน น.ส.สายฝน ลำไย หมูท่ี 4 

เพ่ือปรับปรุง
ถนนโดยการ 
ลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 130 เมตร 
กวาง 2.20 เมตร 

- - - - 12,000 ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

39 โครงการกอสรางถนน คสล. จากถนนคสล.เดิม  
บริเวณท่ีนานางประภา โพธ์ิพันธุ ถึงถนน คสล.เดิม  
บริเวณท่ีนานายบรรเจิด พงษเพ็ง หมูท่ี 5 

เพ่ือกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 255 เมตร 
กวาง 3.00 เมตร 

385,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

40 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากท่ีนา 
นายวิรัตน คลายวรรณ ถึงท่ีนานายชำนาญ หนูทอง หมูท่ี 5 

เพ่ือปรับปรุง
ถนนโดยการ 
ลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 125 เมตร 
กวาง 2.20 เมตร 

7,600 - 7,600 - 7,600 ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

41 โครงการกอสรางถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม บริเวณท่ีนา 
นายวิรัตน คลายวรรณ ถึงบริเวณท่ีนานายเนือง หนูทอง หมูท่ี 5 
(ตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิ) 

เพ่ือกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 65 เมตร 
กวาง 3.00 เมตร 

100,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  42 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
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) 

42 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากสวนมะมวง 
นายสำเร็จ นวมทอง ถึงท่ีนานายบุญเกิด แชมชอย หมูท่ี 5 

เพ่ือปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 290 เมตร 
กวาง 2.20 เมตร 

18,000 - 18,000 - 18,000 ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

43 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากท่ีนา 
นางคำปุน ศรีบุญเพ็ง ถึงท่ีนานายสมนึก หนูทอง หมูท่ี 5 

เพ่ือปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 170 เมตร 
กวาง 2.20 เมตร 

11,000 - 11,000 - 11,000 ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

44 โครงการขยายผิวจราจร โดยการถมดินพรอมลงหินคลุก  
จากบริเวณท่ีนานายชัยเดช เจริญพันธุ ถึงสามแยกบริเวณ 
ท่ีนานางกุหลาบ พงษเพ็ง หมูท่ี 5 

เพ่ือขยายผิวจราจร
โดยการถมดิน
พรอมลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 595 เมตร 
กวาง 1.50 เมตร 

- 500,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

45 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณท่ีนา
นายทวี มังคุด ถึงบริเวณท่ีนานางพนารัตน คลายวรรณ  
หมูท่ี 5 

เพ่ือปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 170 เมตร 
กวาง 2.20 เมตร 

- 8,000 - 8,000 - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

46 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก  
จากคันคลองท้ิงน้ำบึงระหาร ถึงคลองท้ิงน้ำบึงวังพลับ  
(ฝงตะวันออก) ขางโรงงานปุยเขียวมรกต หมูท่ี 6 

เพ่ือปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทางยาว 
1,800 เมตร 
กวาง 2.30 เมตร 

135,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  43 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
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) 

47 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากคันคลองท้ิงน้ำ 
บริเวณท่ีนานายวิชัย พลายระหาร ถึงบริเวณท่ีนา 
นายดำรงค เกตุแกว หมูท่ี 6 (นาชางเหนง) 

เพ่ือปรับปรุงถนน 
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 600 เมตร 
กวาง 2.20 เมตร 

52,500 - - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

48 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก  
จากบริเวณบานนายพงษศักด์ิ นุชประไพ ถึงบริเวณ 
ท่ีนานายบุญชวย ออนทิมวงษ หมูท่ี 6 

เพ่ือปรับปรุงถนน 
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 420 เมตร 
กวาง 2.20 เมตร 

 37,500  -  ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

49 โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากแยกท่ีนา 
นายแทน พวงมาลัย ถึงท่ีนานางเรียม เฉิดฉันท  
(ฝงตะวันตก บึงระหาร) หมูท่ี 6 

เพ่ือปรับปรุงถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 200 เมตร 
กวาง 3.00 เมตร 

- 360,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

50 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล.เดิม 
บริเวณท่ีนา น.ส.อารี ดอกตาลยงค ถึงบริเวณท่ีนา 
นางประยงค แนบเนียน หมูท่ี 6 

เพ่ือปรับปรุงถนน 
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 550 เมตร 
กวาง 2.20 เมตร 

- 37,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

51 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบริเวณท่ีนา 
นายประสิทธ์ิ พลายระหาร ถึงบริเวณท่ีนา 
นายมนัส พวงดอกไม หมูท่ี 6 

เพ่ือกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 220 เมตร 
กวาง 3.00 เมตร 

- - 310,000 - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  44 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
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) 

52 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก 
จากคันคลอง 1 ซาย 1 ขวา (ฝงตะวันตก) ถึงบริเวณท่ีนา 
นายมนัส พวงดอกไม หมูท่ี 6 

เพ่ือปรับปรุงถนน 
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทางยาว 
1,200 เมตร 
กวาง 2.20 เมตร 

- - 80,000 - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

53 โครงการกอสรางถนน คสล.จากถนนโพธ์ิพระยา - บานกลวย 
บริเวณบานนางบุญปลูก เขียนดี ถึงบริเวณท่ีนา 
นางแตงออน ศรีดอกไม หมูท่ี 6 (ช.1/2) 

เพ่ือกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 400 เมตร 
กวาง 2.50 เมตร 

- - - 470,000 - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

54 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบริเวณท่ีนา 
นางแตงออน ศรีดอกไม ถึงบริเวณท่ีนานายสนิท คลายวรรณ 
หมูท่ี 6 (ช.2/2) 

เพ่ือกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 400 เมตร 
กวาง 2.50 เมตร 

- - - - 470,000 ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

55 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบริเวณคันคลอง 2 ซาย  
1 ขวา ถึงบริเวณสวนมะมวงนายสมิต ตูแกว หมูท่ี 7 

เพ่ือกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 500 เมตร 
กวาง 3.00 เมตร 

750,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

56 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล.เดิม 
ถึงบริเวณท่ีนานางฝา พรายแกว หมูท่ี 7 
(ตรงขามบานนางสำราญ ทวนเงิน) 

เพ่ือกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 220 เมตร 
กวาง 2.20 เมตร 

- 20,000 - 20,000 - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  45 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
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) 

57 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณ 
ท่ีนานายสมิต ตูแกว ถึงถนน คสล.เดิม หมูท่ี 7 

เพ่ือปรับปรุงถนน 
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทางยาว  
2,200 เมตร  
กวาง 2.20 เมตร 

- 90,000 - 90,000 - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

58 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก  
จากท่ีนานายนิรันดร นวมทอง ถึงบริเวณท่ีนา 
นายสายชล แชมชอย หมูท่ี 7 

เพ่ือปรับปรุงถนน 
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 300 เมตร  
กวาง 2.20 เมตร 

- 20,000 - 20,000 - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

59 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก   
จากบริเวณท่ีนานายทรงกรด ทวนเงิน ถึงบริเวณ 
ท่ีนานายชัยเดช เจริญพันธ  หมูท่ี 7  

เพ่ือปรับปรุงถนน 
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 220 เมตร  
กวาง 2.20 เมตร 

- 12,000 - 12,000 - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

60 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก   
จากบริเวณท่ีนานายวิชัย นวมทอง  
ถึงสวนมะมวงนายสมศักดิ์ ยวนคง หมูท่ี 7 

เพ่ือปรับปรุงถนน 
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 100 เมตร  
กวาง 2.20 เมตร 

- - 7,000 - 7,000 ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  46 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
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) 

61 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก   
จากบริเวณท่ีนานายเสนาะ แชมชอย  
ถึงบริเวณท่ีนานายสำอางค พรายแกว  
หมูท่ี 7  

เพ่ือปรับปรุง 
ถนนโดยการ 
ลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 550 เมตร  
กวาง 2.20 เมตร 

- - 37,000 - 37,000 ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

รวม จำนวน 61 โครงการ   3,260,600 2,880,000 2,378,100 2,010,000 2,034,600    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  47 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิตและสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 3.1 แผนงานสาธารณสุข 

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 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี   

เพ่ือจัดกิจกรรมในการสงเสริม
และความรู และควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ี หมูท่ี 1 
บานมดแดง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดรับความรู 
และไมเปนโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

กอง

สาธารณสุขฯ 

2 อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหา 
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี 

เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค  
ใหความรูในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

เด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ี 
หมูท่ี 1  
บานมดแดง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนไดรับ
ความรู และหางไกลจาก
ยาเสพติด 

กอง

สาธารณสุขฯ 

3 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี   

เพ่ือจัดกิจกรรมในการสงเสริม
และความรู และควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ี หมูท่ี 2 
บานมดแดง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดรับความรู 
และไมเปนโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

กอง

สาธารณสุขฯ 

4 อุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริมและให
ความรูดานสุขาภิบาล 
ในโรงเรียนและชุมชน 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ี หมูท่ี 2 
บานมดแดง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดรับความรู 
และรวมกันสงเสริม
สุขาภิบาลใหกับ
โรงเรียนและชุมชน 

กอง

สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  48 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิตและสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

5 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี   

เพ่ือจัดกิจกรรมในการสงเสริม
และความรู และควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ี หมูท่ี 3  
บานกระดาษ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดรับความรู 
และไมเปนโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

กอง

สาธารณสุขฯ 

6 อุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาล 
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริมและให
ความรูดานสุขาภิบาล 
ในโรงเรียนและชุมชน 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ี หมูท่ี 3  
บานกระดาษ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดรับความรู 
และไมเปนโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

กอง

สาธารณสุขฯ 

7 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี   

เพ่ือจัดกิจกรรมในการสงเสริม
และความรู และควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ี หมูท่ี 4  
บานวังพลับใต 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนไดรับ
ความรู และหางไกลจาก
ยาเสพติด 

กอง

สาธารณสุขฯ 

8 อุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาล 
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริมและให
ความรูดานสุขาภิบาล 
ในโรงเรียนและชุมชน 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ี หมูท่ี 4  
บานวังพลับใต 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดรับความรู 
และไมเปนโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

กอง

สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  49 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิตและสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

9 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี   

เพ่ือจัดกิจกรรมในการสงเสริม
และความรู และควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ี หมูท่ี 5  
บานวังพลับ
เหนือ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดรับความรู 
และไมเปนโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

กอง

สาธารณสุขฯ 

10 อุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาล 
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริมและให
ความรูดานสุขาภิบาล 
ในโรงเรียนและชุมชน 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ี หมูท่ี 5  
บานวังพลับ
เหนือ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดรับความรู 
และไมเปนโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

กอง

สาธารณสุขฯ 

11 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี   

เพ่ือจัดกิจกรรมในการสงเสริม
และความรู และควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ี หมูท่ี 6 
บานศรีจันต 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนไดรับ
ความรู และหางไกลจาก
ยาเสพติด 

กอง

สาธารณสุขฯ 

12 อุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาล 
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริมและให
ความรูดานสุขาภิบาล 
ในโรงเรียนและชุมชน 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ี หมูท่ี 6 
บานศรีจันต 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนไดรับ
ความรู และหางไกลจาก
ยาเสพติด 

กอง

สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  50 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิตและสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

13 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี   

เพ่ือจัดกิจกรรมในการ
สงเสริมและความรู และ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ประชาชน 
ในพ้ืนท่ี หมูท่ี 7  
บานวังพลับใต 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดรับความรู 
และไมเปนโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

กอง

สาธารณสุขฯ 

14 อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหา 
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี 

เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค  
ใหความรูในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 

เด็กและเยาวชน
ในพ้ืนท่ี หมูท่ี 7  
บานวังพลับใต 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดรับความรู 
และไมเปนโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

กอง

สาธารณสุขฯ 

รวม จำนวน 14 โครงการ   140,000 140,000 140,000 140,000 140,000    

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –  ๒๕๗๐) แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) | องค์การบรหิารส่วนตำบลมดแดง  51 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิตและสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการจัดซ้ือสัญญาณไฟ
กระพริบพลังงานแสงอาทิตย
พรอมติดต้ัง 

เพ่ือติดต้ังสัญญาณ
ไฟกระพริบ  

จำนวน 2 จุด ไดแก 
จุดท่ี 1 บริเวณหนาวัดศรีจันต หมูท่ี 6 
จุดท่ี 2 บริเวณซอย 4 หมูท่ี 6 

56,000 - - - - จำนวนจุด 
ท่ีดำเนิน 
การติดต้ัง 

เกิดความระมัด 
ระวัง และมี 
ความปลอดภัย 

สำนักปลัด 
(คาที่ดินและ
ส่ิงปลูกสราง) 

2 โครงการจัดซ้ือสัญญาณไฟ
กระพริบจำกัดความเร็วพลังงาน
แสงอาทิตย พรอมติดต้ัง 

เพ่ือติดต้ังสัญญาณ
ไฟกระพริบจำกัด
ความเร็ว 

จำนวน 1 จุด ไดแก 
บริเวณหนาบานนายพงษศักด์ิ นุชประไพ หมูท่ี 3 

30,000 - - - - จำนวนจุด 
ท่ีดำเนิน 
การติดต้ัง 

เกิดความระมัด 
ระวัง และมี 
ความปลอดภัย 

สำนักปลัด 
(คาที่ดินและ
ส่ิงปลูกสราง) 

3 โครงการจัดซ้ือกระจกโคง 
สำหรับทางแยก พรอมติดต้ัง  
ชนิดสแตนเลส 

เพ่ือติดต้ังกระจก
โคงสำหรับทางแยก 

จำนวน 4 จุด ไดแก 
จุดท่ี 1 บริเวณซอย 23 หมูท่ี 2 
จุดท่ี 2 บริเวณโคงบานนายทวี ดอกเข็ม หมูท่ี 3 
จุดท่ี 3 บริเวณโคงบานนายเคล่ือน แกวเจริญ หมูท่ี 3 
จุดท่ี 4 บริเวณโคงซอย 11 หมูท่ี 3 

80,000 - - - - จำนวนจุด 
ท่ีดำเนิน 
การติดต้ัง 

เกิดความระมัด 
ระวัง และมี 
ความปลอดภัย 

สำนักปลัด 
(คาที่ดินและ
ส่ิงปลูกสราง) 

รวม จำนวน 3 โครงการ   166,000 - - - -    

 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพการผลติสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพ่ือการแขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  
   ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพ่ือการบริโภคและการสงออก  
   ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืช 
จากเขตติดตอตำบลโพธ์ิพระยา ถึงบริเวณหนา 
วัดนอยชมพู (หมูท่ี 1,2,3 และ 6) 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
6,090 เมตร 
กวาง 7 เมตร 

990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 ระยะทางท่ี
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

๒ โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืช 
จากโรงงานปุยเขียวมรกต ถึงบริเวณหัวอุด 
 (หมูท่ี 1,2,3 และ 6) 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
2,500 เมตร 
กวาง 4 เมตร 

310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 ระยะทางท่ี
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

3 โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืช 
จากบริเวณหัวอุด ถึงเช็ควัดละหาร  
(หมูท่ี 1,2,3 และ 6) 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
3,500 เมตร 
กวาง 5 เมตร 

410,000 410,000 410,000 410,000 410,000 ระยะทางท่ี
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

4 โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืช 
จากบานายธวัช เข็มเพ็ชร ถึงบริเวณท่ีนา 
นายบรรจง นวมทอง หมูท่ี 1 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
1,800 เมตร 
กวาง 2 เมตร 

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 ระยะทางท่ี
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

5 โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืช  
จากถนน คสล.บึงระหาร ถึงคันบึงวังพลับ  
(หมูท่ี 3 และ 6) 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
1,700 เมตร 
กวาง 5 เมตร 

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ระยะทางท่ี
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพการผลติสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพ่ือการแขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  
   ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพ่ือการบริโภคและการสงออก  
   ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

6 โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืช 
จากบริเวณคอคอดบึงวังพลับ หมูท่ี 4 ถึง
บริเวณสะพานเล่ียงเมืองสาย 357  
(หมูท่ี 4, 5 และ 7) 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
3,000 เมตร  
กวางเฉล่ีย 
25.เมตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ระยะทางท่ี
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

7 โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืช 
จากสะพาน คสล.เขตติดตอตำบลบางงาม ถึง
เขตติดตอตำบลหวยวังทอง (คลองชายราง) 
หมูท่ี 7 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
2,100 เมตร  
กวางเฉล่ีย  
10 เมตร 

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 ระยะทางท่ี
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

8 โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืช 
จากเขตติดตอตำบลบางงาม ถึงบริเวณถนน
เล่ียงเมืองสาย 357 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
3,300 เมตร  
กวางเฉล่ีย  
5 เมตร 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ระยะทางท่ี
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

รวม จำนวน 8 โครงการ   8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000    

แบบ ผ. 02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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. จากบริเวณท่ี
นานายประสงค เทพวงษ ถึงท่ีนา 
นายสมยศ เดชอุม หมูท่ี 1 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 930 เมตร 
กวาง 2.50 เมตร 

- 1,162,500 - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
(แผนชุมชน) 

 

2 โครงการปรับปรุงถนน คสล.รมิบึงวังพลับ 
จากบริเวณถนนลาดยาง ถึงบริเวณ 
ถนนเลี่ยงเมืองสาย 357 หมูท่ี 5 

เพ่ือปรับปรุง 
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ 

ระยะทาง 
ยาว 2,000 เมตร 
กวาง 4.00 เมตร 

500,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
ชลประทาน 
(แผนชุมชน) 

3 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบริเวณ 
ท่ีนานายบุญชวย ออนทิมวงษ ถึงบริเวณ
แยกท่ีนานายบรรเจิด วงษจันทร หมูท่ี 6 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 550 เมตร 
กวาง 2.50 เมตร 

700,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
(แผนชุมชน) 

 

4 โครงการปรับปรุงถนน คสล.  
จากบานนายเปล้ือง ตูแกว  
ถึงคันคลอง 2 ซาย สองพ่ีนอง หมูท่ี 7 

เพ่ือปรับปรุงถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 1,700 เมตร 
กวาง 4.00 เมตร 

- - 1,000,000 - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
(แผนชุมชน) 

 

รวม จำนวน 4 โครงการ   1,200,000 1,162,500 1,000,000 - -    

 

 

แบบ ผ. 02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน     
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการเด็กตำบลมดแดงวายน้ำ
เปน เลนน้ำได โตไปไมจมน้ำ 

เพ่ือจัดฝกอบรมสอนการ
วายน้ำใหกับเด็กและ
เยาวชน 

เด็กและเยาวชน 
ปละ 10 รุน  
รุนละ 20 คน 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จำนวน
ผูเขารวม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน สามารถ
เอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ  
 

กองการศึกษาฯ 
/สปสช. 

อบต.มดแดง 
2 โครงการสงเสริมเด็กและเยาวชน

ขับขี่ปลอดภัยถูกกฎจราจร ลด
ความเส่ียง อุบัติเหตุ 

เพ่ือรณรงคใหเกิดการขับขี่
ท่ีปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ 

เด็กและเยาวชน 
ผูปกครอง 
จำนวน 50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผูเขารวม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนมีทักษะ
ในการขับขี่ยานยนตท่ีดี 

กองการศึกษาฯ 
/สปสช. 

อบต.มดแดง 
3 โครงการติดต้ังกลอง CCTV บริเวณ

จุดเส่ียงภัยในพ้ืนท่ีตำบลมดแดง 
เพ่ือติดต้ังกลอง CCTV 
พรอมเครื่องบันทึกภาพ
อัตโนมัติ และอุปกรณ 
ในการติดต้ัง 

จุดเส่ียงภัยภาย 
ในพ้ืนท่ีตำบล 
มดแดง 

- - - 10,000,000 - จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการ
ติดต้ัง 

เพ่ือเฝาระวังตรวจสอบ
การเกิดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรมในพ้ืนท่ี 

สำนักปลัด 
/กรมสงเสริมฯ 

รวม จำนวน 3 โครงการ   300,000 300,000 300,000 10,300,000 300,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน     
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการปองกันและแกไขปญหา
การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
การต้ังครรภในวัยรุน 

เพ่ือจัดฝกอบรมใหความรูถึง
ปญหาการมีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควรและการต้ังครรภใน
วัยรุน 

ประชาชน 
ครอบครัว  
วัยรุนในพ้ืนท่ี
ตำบลมดแดง 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 จำนวน
ผูเขารวม
โครงการ 

เกิดความเขมแข็งใน
ครอบครัว มีความเขาใจและ
ความอบอุนในครอบครัว 

สำนักปลัด 
/สปสช. 

อบต.มดแดง 

รวม จำนวน 1 โครงการ   9,000 9,000 9,000 9,000 9,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการทองเท่ียวและการกีฬา เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
                                              ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน  
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

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 โครงการเด็กปฐมวัย สุขภาพดี 
ปลอดภัย มีพัฒนาการสมวัย 

เพ่ือสงเสริมสุขภาพ 
เด็กปฐมวัย 

เด็กนักเรียน  
สังกัด ศพด.  
จำนวน 70 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน 
นักเรียน ศพด. 

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง  
มีพัฒนาการดานรางกาย 
ท่ีเหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษาฯ 
/สปสช.อบต.มดแดง 

2 โครงการเฝาระวังโรคติดตอ 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือเฝาระวัง ในการ
ปองกันโรคติดตอ 
ในเด็กนักเรียน 

เด็กนักเรียน  
สังกัด ศพด.  
จำนวน 70 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน 
นักเรียน ศพด. 

ปองกันและระงับการเกิด
โรคติดตอของเด็กนักเรียน 

กองการศึกษาฯ 
/สปสช.อบต.มดแดง 

รวม จำนวน 2 โครงการ   70,000 70,000 70,000 70,000 70,000    

 

แบบ ผ. 02/2 


	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน
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